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Inleiding
Jan Weerdenburg

Volgens de Winkler Prins encyclopedie kunnen de godsdiensten inge-
deeld worden in wereld- en volksgodsdiensten. Bij deze indeling is
sprake van drie echte wereldgodsdiensten: het Boeddhisme, het
Christendom en de Islam. Ze beroepen zich ieder op universaliteit en
zijn daarmee ook typische zendingsgodsdiensten. Het zijn ook de gods-
diensten die een duidelijke stichter aanwijzen (Boeddha, Jezus en
Mohammed). Volksgodsdiensten zijn verbonden met, en gegroeid uit,
een bepaald volk of een cultuur. Ook daarbij kunnen overigens
belangrijke religieuze figuren een richtinggevende rol gespeeld heb-
ben. T.a.v. het Hindoeisme en het Jodendom wordt gesteld dat deze
godsdiensten met de gehanteerde criteria in deze indeling weliswaar
onder de volksgodsdiensten vallen, maar dat ze wel degelijk universa-
listische tendensen vertonen.

Bij de organisatie van het Studium Generale programma De gods-
diensten van de wereld werd gebruik gemaakt van deze indeling. Als
onderwerp voor de lezingen werd gekozen voor de zogenaamde
wereldgodsdiensten: het Boeddhisme, het Christendom en de Islam.
Tevens werd een avond georganiseerd over het Hindoeisme, een van de
allergrootste godsdiensten. Het programme werd geopend met een
lezing over gemeenschapsgodsdiensten (m.n. de Afrikaanse) en afge-
sloten met een bijdrage over nieuwe religieuze bewegingen.
De keuze voor een dergelijke opzet is uiteraard arbitrair. In de eerste
lezing (over gemeenschapsgodsdiensten) werden meteen al enkele kri-
tische kanttekeningen geplaatst bij de bovengenoemde indeling in
wereldgodsdiensten en volksgodsdiensten. Deze indeling werd als
achterhaald terzijde geschoven. Daarnaast lijken in het programma
belangrijke godsdiensten to zijn vergeten. Dat klopt. Gesteld kan ook
worden dat ieder van de godsdiensten een heel Studium Generale pro-
gramma verdient. Ook dat klopt. Maar de grote lijnen zijn neergezet
en daar ging het om.
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Deze bundel bevat de schriftelijke weergave van de lezingen. Iedere
avond een hoofdstuk voor het slapen gaan en u bent weer bij.

De Vakgroep Godsdienstwetenschappen van de Universiteit Utrecht
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit
programma. Graag wil ik deze vakgroep en in het bijzonder mevr.
prof.dr. M.A.G.T. Kloppenborg bedanken voor de medewerking en
ondersteuning.
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Gemeenschapsgodsdiens ten
G. ter Haar

De term 'wereldgodsdiensten'

De titel van de Studium Generale lezingenreeks luidt 'De godsdiensten
van de wereld'. Deze aanduiding neemt reeds op voorhand iets weg van
de pretenties van de meer gebruikelijke term 'wereldgodsdiensten', die
doorgaans gehanteerd wordt ter aanduiding van de ons bekende schrift-
religies. De eerstgenoemde term is adequater, omdat onder de gods-
diensten van de wereld ook alle niet-wereldgodsdiensten vallen, zoals de
Afrikaanse en andere traditionele religies, die in de officiele gods-
dienstgeschiedenis nauwelijks voorkomen. In handboeken en overzichten
van de godsdienstgeschiedenis krijgen zij doorgaans een zeer bescheiden
plaats toegedeeld, terwijl het in de praktijk gaat om miljoenen gelovi-
gen, wier totaalaantal dat van elk der afzonderlijke wereldgodsdiensten
verre overtreft. Met andere woorden, de aanspraak der zgn. wereldgods-
diensten (waartoe met name Boeddhisme, Christendom en Islam') gere-
kend worden) op universaliteit is in veel opzichten een niet gerechtvaar-
digde of zelfs een valse claim, die niet meer doet dan het eigen perspec-
tief vooropstellen en uitdrukking geeft aan de missionaire drang van
deze godsdiensten: de behoefte om zich aan anderen op to dringen op
basis van een absolute waarheidsclaim. Of, in meer neutrale termen, de
behoefte om de eigen godsdienst ook buiten de eigen gemeenschap to
verspreiden.

Daarmee raak ik tevens aan het eigene van al die zgn. traditionele,
primitieve, primal, pre-literate of schriftloze godsdiensten en wat men
verder ook maar aan etiketten heeft geplakt op de religies van degenen
die buiten de hoofdstroom van de geschiedenis zijn gevallen: het com-
munity- of gemeenschapsaspect. Een overheersend kenmerk van veel
van deze religies is dat zij de behoefte missen om zich buiten de eigen
gemeenschap to verbreiden. Dat wil niet zeggen dat zij daarmee ook het
vermogen missen om anderen in hun geloofsgemeenschap to incorpore-
ren. Het tegendeel is waar: dergelijke religies zijn doorgaans heel open
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van karakter, zeer flexibel en adaptief, en niet alleen bereid maar ook in
staat ruimte to maken voor anderen. Dat geldt voor personen, maar
vooral ook - zoals we later zullen zien - voor ideeen.

De door de Winkler Prins gehanteerde indeling van de godsdiensten,
waarop dit Studium Generale programma is gebaseerd, gaat uit van een
verdeling in wereld- en volksgodsdiensten als de meest waardevolle
onderscheiding bij de categorisering van religies. In de definiering van
de WP zijn volksgodsdiensten dan die godsdiensten die met een bepaald
volk (of 'stam') en zijn cultuur zijn verbonden, terwijl de wereldgods-
diensten zich tot alle mensen richten en zich bewust zijn van een uni-
versele roeping. Tot de echte wereldgodsdiensten zouden dan slechts de
eerdergenoemde drie behoren, waarbij een verband gelegd wordt met
het belang van een stichter; dit in tegenstelling tot de zogenaamde
volksgodsdiensten die primair in het volk zijn gegroeid. Ik wil hier niet
teveel op die indeling ingaan, maar wel enkele kanttekeningen plaatsen
bij het begrip volksgodsdiensten. Er wordt hier een onderscheid gesug-
gereerd, dat misschien vijftig jaar geleden nog opgeld kon doen, maar
vandaag de dag definitief als niet langer terzake doende moet worden
afgeschreven. Moderne ontwikkelingen binnen de zgn. wereldgodsdiens-
ten tonen dat duidelijk aan. Juist als gevolg van hun universalistische
claims heeft zich binnen deze godsdiensten een enorme diversificatie
voorgedaan, in de westerse zowel als de niet-westerse wereld, waarbij
de opkomst van een volksgodsdienstigheid een der meest opvallende
ontwikkelingen vormt. Volkschristendom, volksboeddhisme en volks-
islam zijn uitingsvormen van een dogmatisch geloof dat zich aangepast
heeft (d.w.z. gedwongen is geweest zich aan to passen) aan de sociale
context van de gelovigen. Die toenemende contextualisatie heeft de zgn.
wereldgodsdiensten en de volksgodsdiensten bij elkaar gebracht met de
verbondenheid aan de eigen cultuur als overeenkomstige factor. Het zou
daarom beter zijn een classificatiesysteem to ontwikkelen dat recht doet
aan de geloofsopvattingen en geloofspraxis van de talloze gelovigen
binnen de verschillende religieuze tradities, en dat betreft nu eenmaal
(getalsmatig) meer de doorsnee-gelovige, wiens godsdienst en gods-
dienstbeleving de omstandigheden reflecteert waarin hij zich bevindt.
Vaak houdt dat enigerlei vorm van marginalisatie in: niet-westers, arm,
vrouw, ongeletterd, etc. Vooral voor de schriftgodsdiensten geldt dat het
aantal ongeletterde gelovigen zodanig is toegenomen dat de volksgods-
dienstigheidheid meer en meer gezichtsbepalend is voor deze religies.
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De term 'traditionele religies'

Terwijl de wereldreligies volkstrekken hebben aangenomen, zijn omge-
keerd de zgn. volksgodsdiensten universalistische tendenzen gaan ver-
tonen. Dit is het geval met de Afrikaanse traditionele religies, die mee-
gemigreerd zijn naar andere delen van de wereld. In vroeger tijden was
dit een gevolg van de transatlantische slavenhandel, maar ook in de
moderne tijd zien we hoe Afrikaanse religies meegereisd zijn overzee.
Als gevolg van nieuwe migratiestromen hebben zij nu ook de westerse
delen van de wereld bereikt. In deze zogeheten Afrikaanse religies in de
diaspora valt eveneens to zien hoe datgene wat ik eerder aanduidde als
een der belangrijkste kenmerken van de zgn. traditionele of volksgods-
diensten, het community- of gemeenschapsaspect, overheerst. Bij gebrek
aan een betere term, en in een poging termen met een negatieve con-
notatie to vermijden, stel ik voor om dergelijke traditionele religies tot
nader orde aan to duiden met een term die een neutralere klank in zich
draagt: de term community-religions of gemeenschapsgodsdiensten. Het
is een term die niet door mij is bedacht, maar in de literatuur met enige
regelmaat opduikt, doch niet consequent wordt toegepast. Ik zou dat, tot
we een betere en meer adequate benaming hebben gevonden, voorlopig
wel willen doen. Daarmee doen we niet alleen recht aan het meest ken-
merkende aspect binnen veel van deze godsdiensten, maar verlenen we
daaraan ook een positieve waarde.Z) Wijziging van de tot nu toe gehan-
teerde terminologie lijkt ook in het licht van recente ontwikkelingen
binnen de 'wereldgodsdiensten' een passende zaak. In de eigentijdse
beleving van het christelijk geloof zien we hoe het gemeenschapsaspect
aan belang gewonnen heeft. Ik wijs op het ontstaan van de charisma-
tische beweging, de pentecostalistische bewegingen, het conciliair
proces, en andere trends binnen het huidige Christendom.) In die zin
gaat er als het ware een modern appeal uit van de zgn. traditionele
godsdiensten. Het betekent ook, om met een eigentijdse Afrikaanse
godsdienstwetenschapper to spreken, dat vandaag de dag, in de moderne
tijd, dergelijke religies in toenemende mate worden uitgedaagd om hun
plaats in to nemen in het 'parlement der wereldgodsdiensten' om daar
hun woordje mee to spreken.4)

Binnen de godsdienstwetenschap is de term `traditionele religies' als
aanduiding voor gemeenschapsgodsdiensten momenteel het meest in
zwang. In mijn beschouwing zal ik met name aandacht vragen voor de
moderne aspecten van die zgn. traditionele religies. Daar bestaan grote
misverstanden over. Dat komt vooral omdat de term 'traditioneel'
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mensen op het verkeerde been zet. De term roept associaties op met de
begrippen statisch, onveranderlijk, besloten, e.d. Daarmee wordt een a-
historisch beeld van deze religies gecreeerd en in stand gehouden, een
beeldvorming waaraan ook moderne antropologen schuldig zijn. Veel
van onze kennis over religieuze systemen in de niet-westerse wereld
ontlenen wij aan de informatie en daarop gebaseerde inzichten van
westerse antropologen. Hun grote en niet to onderschatten verdienste
daarbij is de nadruk op empirisch onderzoek. Tegelijkertijd echter
hebben zij consequent het functieaspect van religie benadrukt, met
weinig oog voor de specifiek religieuze inhoud. Antropologen tonen zich
doorgaans meer geinteresseerd in de vraag welke rol religie speelt
binnen het geheel van de betrokken samenleving, of benadrukken wat
zij zien als de symbolische of filosofische inhoud en betekenis van
religie in de sociale context waarbinnen deze zich voordoet. De tradi-
tionele samenleving wordt gezien als een min of meer afgerond geheel,
dat to bestuderen valt als in een laboratoriumsituatie. Daarbij wordt
dikwijls de indruk gewekt dat pas in de moderne tijd sprake is van
historische beinvloeding, als gevolg van de contacten met de westerse
wereld.

Een en ander is ook van toepassing op Afrika, waarbij de theorieen van
de grote negentiende-eeuwse evolutionisten van doorslaggevend belang
zijn geweest.b) Velen van hen waren gepreoccupeerd met de speurtocht
naar de vroegste bewijzen voor het ontstaan van religie en meenden die
aan to treffen in samenlevingen zoals de traditioneel-Afrikaanse. Allen
geloofden in een ontwikkelingsgang van religie, waarbij een opgang viel
to ontwaren van irrationaliteit naar rationaliteit. Het evolutionistisch
gedachtengoed bepaalde lange tijd niet alleen het denken van westerse
antropologen, maar evenzeer van missionarissen. Westerse missionarissen
beschouwden veel van wat zij aan Afrikaanse geloofsopvattingen en
geloofspraktijken tegenkwamen als vormen van bijgeloof of gebrek aan
kennis en logica. Een en ander heeft er ondermeer toe geleid dat reli-
gieus-specialisten die bij ons als priester of predikant worden aange-
duid, wanneer het om Afrika gaat, worden omschreven als witch-doctor,
medicijnman, regenmaker en andere exotisch aandoende termen. Het is
een terminologie die erop gericht lijkt to laten zien dat de Afrikaanse
samenlevingen zich in een ontwikkelingsfase bevinden die wij, moderne
westerse samenlevingen, reeds lang achter ons hebben gelaten. Negen-
tiende-eeuwse zendelingen en missionarissen waren er inderdaad zeer,
en met voile overtuiging, op gericht de Afrikaanse mens op to stoten in
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de vaart der volken, d.w.z. hem op to trekken tot het eigen ontwik-
kelingsniveau.

In de twintigste eeuw nemen we een veranderende houding waar, waar-
bij zowel missionarissen als antropologen zich afwenden van de evo-
lutionistische opvattingen van de negentiende eeuw, hetgeen echter niet
resulteerde in een meer historische benadering van de traditionele
godsdiensten van Afrika. De Britse historicus Ranger gaat zelfs zover to
beweren dat in reactie op de valse geschiedenisidee die de negentiende-
eeuwse evolutionisten erop nahielden, twintigste-eeuwse antropologen
zelfs helemaal ophielden met historische vragen to stellen.) Ik wil dat in
het midden laten, maar zeker is dat antropologen van die tijd vooral
functionalisten waren die hun focus richtten op wat zij beschouwden als
de stabiliserende functie van traditionele religies in de Afrikaanse
samenlevingen. Ze leverden daarom ook vaak kritiek op missionarissen,
die naar hun idee met hun bekeringsijver de delicate verhoudingen in
die samenlevingen en daarmee de sociale balans (waarbinnen dus religie
een belangrijke functie had in hun ogen) aantastten. Er valt veel to
zeggen over de diverse benaderingen van de religieuze tradities van
Afrika in de negentiende en twintigste eeuw, maar waar het om gaat is
de aandacht to vestigen op het a-historische karakter van al deze bena-
deringen, die aldus het vermeende a-historisch karakter van deze
godsdiensten hielpen versterken.

Ook binnen de godsdienstwetenschap zijn er tendenzen geweest die een
a-historische benadering van traditionele religies hebben versterkt. Men
kan hierbij in het bijzonder denken aan de godsdienstfenomenologische
benadering die tot ca. 1960 in zwang was aan de theologische faculteiten
in Nederland en die de historische context der godsdiensten goeddeels
buiten beschouwing liet.8) Het ontbreken van een schrifttraditie in de
gemeenschapsgodsdiensten was een belangrijke bijkomende oorzaak: als
historische religies werden beschouwd de religies met een schrifttraditie.
De westerse wetenschap is per definitie schrift-gericht, hetgeen metho-
dologisch belangrijke consequenties met zich meebrengt voor de behan-
deling van gemeenschapsgodsdiensten. In de verdere bespreking van
deze godsdiensten zal ik mij beperken tot de Afrikaanse gemeenschaps-
godsdiensten.
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Methodologie

Onder moderne godsdienstwetenschappers bestaat algemeen overeen-
stemming over de noodzaak van een historische benadering van Afri-
kaanse religies. Hoewel Afrikaanse religies een andere geschiedenis
hebben dan Christendom en Islam - om de twee belangrijkste externe
religieuze invloeden to noemen in Afrika -, evenals alle andere gemeen-
schapsgodsdiensten hebben zij wel degelijk een historische ontwikkeling
doorgemaakt. Het is nog maar betrekkelijk kort dat wetenschappers die
zich bewegen op het terrein van de studie van religie in Afrika expliciet
een historische dimensie aanbrengen in hun werk. Gezien de aard van
de gemeenschapsgodsdiensten speelt daarbij een heel aantal andere dan
de gebruikelijke factoren een rol. De belangrijkste factor is misschien
wel het orale karakter ervan. Het ontbreken van (primaire) geschreven
bronnen stelt westerse wetenschappers niet alleen methodologisch voor
een probleem, maar maakt het uberhaupt moeilijk(er) om een accuraat
beeld to creeren van deze religies. De vraag is immers: als we ons niet
op documenten en geschriften kunnen baseren om - geheel op gods-
dienstwetenschappelijk verantwoorde wijze - een bepaalde religie to
beschrijven, hoe gaan we het dan wel doen? Het leren omgaan met en
verwerken van orale tradities is hierbij een belangrijk gegeven, waaraan
we ons wetenschappelijk instrumentarium zullen moeten aanpassen.

Gelukkig ondervinden we in dit opzicht in toenemende mate de hulp
van Afrikaanse wetenschappers, die de studie van Afrikaanse religies
niet langer aan anderen overlaten en hun eigen religieuze tradities
diepgaand bestuderen. Ook dat levert een aantal specifiek methodolo-
gische problemen op, die ik hier niet alle zal bespreken. Ik beperk mij
tot een belangrijke kwestie die zo direct relevant is en veelvuldig
voorwerp van (academische) discussie, dat daaraan niet voorbijgegaan
kan worden. Het gaat hier om de - kort samengevat - insider/outsider
discussie.9) De betrekkelijke voor- en nadelen van de respectieve posities
laten zich makkelijk raden. Afrikaanse godsdienstwetenschappers
hebben het onmiskenbare voordeel dat zij vertrouwd zijn met de cul-
turele context, daarin doorgaans zijn opgegroeid en deze dus van bin-
nenuit kennen. Als gevolg daarvan beheersen zij niet allen de beel-
dentaal, de culturele metaforen, maar ook - zeer belangrijk - de taal als
gesproken en geschreven communicatiemiddel, met behulp waarvan de
religieuze tradities worden overgeleverd. Anderzijds hebben outsiders,
zoals westerse godsdienstwetenschappers en antropologen en het voor-
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deel van de afstand die het subjectieve vooroordeel vermijdt en een
streven naar objectiviteit en neutraliteit in zich bergt.

De godsdienstwetenschap als academische discipline is er idealiter op
gericht beide standpunten zoveel mogelijk in zich to verenigen. Het laat
zich raden dat het insiders -standpunt zich als regel beter laat verwoor-
den zonder dat een letterlijke en figuurlijke vertaalslag nodig is. In het
geval van Afrikaanse auteurs echter, die over hun Afrikaanse religieuze
tradities schrijven, blijkt dat velen van hen de christelijke religie aan-
hangen en dat dit in hun beschrijving van Afrikaanse religies onmis-
kenbaar doorklinkt. D.w.z. zij doen vaak een opvallende poging de
Afrikaanse religies to 'dopen', i.e. deze to christianiseren en hen aldus in
de hoofdstroom van de christelijke geschiedenis op to nemen. Het con-
cept van de preparatio evangelica, oorspronkelijk afkomstig uit de koker
van missionarissen, is daar een goed voorbeeld van.10) Zo zijn er meer
tendenzen aan to wijzen die duiden op de ideologische behoefte van
insiders als het ware in to breken' in de dominante geschiedenis. Een en
ander leidt ertoe dat men van die zijde liever de overeenkomsten dan de
verschillen in religieuze benadering beklemtoont. Omgekeerd hebben
outsiders, veelal afkomstig uit de dominante christelijke traditie, de nei-
ging scherpe demarcatielijnen to trekken door de verschillen tussen het
Christendom en de inheemse religies van Afrika to benadrukken.

Een belangrijk gegeven bij dit alles is het verschil tussen Afrika en
West-Europa in termen van secularisatie. Het secularisatieproces is in de
westerse wereld ver voortgeschreden, hetgeen ook zijn invloed heeft
doen gelden op de westerse wetenschap en haar beoefenaren. Dit maakt
het voor ons veel moeilijker om een aanzienlijk minder geseculariseerde
samenleving, zoals de Afrikaanse samenlevingen - laat staan trouwens
een getheocratiseerde samenleving zoals in sommige delen van de
moslimwereld - to begrijpen en echt to verstaan. Dat geldt ook voor
antropologen en godsdienstwetenschappers. Bijgevolg hebben zij vaak
een visie ontwikkeld van anderen (i.c. de religie van anderen) op basis
van seculiere uitgangspunten en hanteren zij een begrippenapparaat dat
daaraan is ontleend. Het gevolg is dat gelovigen uit de andere traditie
zich vaak miskend en onjuist gerepresenteerd achten, met geen of
weinig begrip voor de wijze waarop zij hun godsdienst beleven. Een
goed voorbeeld is het geloof in een wereld van geesten, voor veel
Afrikaanse gelovigen een bijna tastbare en in ieder geval voelbare
realiteit, die door (christelijke) theologen vaak tot niets of onbetekenend
wordt gereduceerd en door antropologen in psychologische termen of in
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termen van symbolen wordt wegverklaard (waarmee het vraagstuk
overigens niet is opgelost, maar slechts verplaatst).11>

Het gnat er in dit betoog niet om de oplossing to verschaffen voor deze
methodologische problemen. Mijn bedoeling is slechts om de verschil-
lende en vaak uiteenlopende perspectieven to schetsen. Ook op een
onlangs gehouden conferentie over de studie van Afrikaanse religies in
Afrika zelf (zie noot 9), waaraan tal van Afrikaanse godsdienstweten-
schappers deelnamen, werd geen eensluidende opvatting bereikt.
Belangrijker is echter ons bewust to zijn van de mogelijkheid van de
verschillende perspectieven en de (verrassende!) resultaten die een
eventuele verschuiving van perspectief kan opleveren. Het gaat er ook
om de ingebakken arrogantie van de westers georienteerde wetenschaps-
benadering aan de orde to stellen, zoals die vaak tot uitdrukking komt
bij de bestudering van de religie van anderen. Daarbij gaat de outsider-
onderzoeker er vanuit dat hij op grond van zijn benadering per definitie
een beter inzicht heeft (of kan ontwikkelen) in de materie dan de insi-
der-onderzochte. Gelovigen die - vaak ongevraagd - object worden van
wetenschappelijk onderzoek zien hun reiigieuze ervaringen dikwijls als
niet bijster terzake doende afgedaan in de westerse wetenschapsbeoefe-
ning. Afrikaanse woordvoerders leggen daarom tegenwoordig zeer de
nadruk op de noodzaak van (de ontwikkeling van) een inside perspec-
tive, en om the self-understanding of the human beings studied, their
conceptions of man and of reality" centraal to stellen.12) Tegelijkertijd
moeten we er ons van bewust zijn dat we hier over ideaaltypen spreken:
het gaat in de praktijk altijd om gradaties.

Naar een historisch model van Afrikaanse religies

Het moge duidelijk zijn, dat de studie van gemeenschapsgodsdiens ten
aan vernieuwing toe is. Sommigen hebben daartoe reeds aanzetten
gegeven, onder wie de eerder aangehaalde historicus Terence Ranger.
Ranger bepleit de ontwikkeling van een geheel nieuw model voor de
studie van religie in Afrika.13) Het oude idee dat wi j hebben van een
pre-koloniaal Afrika dat bestaat uit honderden verschillende 'stammen',
elk met zijn eigen religie, dient naar zijn mening vervangen to worden
door een meer open en complex patroon. Ranger schetst een beeld van
uitgestrekte regio's, waarbinnen sprake is van voortdurende interactie en
uitwisseling tussen landbouwvolken die zich daar in dorpssamenlevingen
hebben gevestigd. Deze uitgestrekte regio's vormen het decor voor
allerlei rondtrekkende groepen, zoals jagers en kooplieden, maar ook
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mensen op zoek naar zout of pelgrims op weg naar plaatselijke heilig-
dommen. Het is een model dat de onderlinge relaties benadrukt op tal
van - uiteenlopende - niveaus: verwanten, buren, trekkers en passanten.
Voorts gaat het niet alleen om relaties met mensen, maar ook met de
natuurlijke omgeving, zoals met het (akker)land dat men bewerkt, het
bosgebied waarin men jaagt, en de ontoegankelijke wouden. Het is
tevens een model wat het gemeenschapsaspect van Afrikaanse traditio-
nele religies op bijzondere wijze belicht.

Afrikaanse religieuze ideeen, aldus Ranger, zijn in hoge mate ideeen
over relaties: relaties met andere levenden, met de geesten der gestor-
venen, met dieren, met het land en met het woud. Dikwijls worden deze
relaties uitgedrukt in termen van relaties met geesten, ook wel aan-
geduid als het spirit idiom: geesten van voorouders, van het land, water
of woud, of geesten van gestorven vreemdelingen. Het spirit idiom is
het idioom van de personificatie, dat de persoonlijke in plaats van de
metaforische inhoud van de relaties dramatiseert. Geesten kunnen zich
manifesteren door (letterlijk) bezit to nemen van levende personen. Er
vindt dan een tijdelijke persoonswisseling plaats, gedurende welke de
inbezitgenomene de persoonlijkheid aanneemt van de inbezitnemende
geest. Dergelijke ideeen m.b.t. relaties, geestenwereld, en bezetenheid
dienen ertoe de eerder geschetste interactie tussen mensen to regelen en
de nodige omgangsregels vast to stellen. Tevens biedt het spirit idiom
een verklaringsmodel voor ziekte, ongeluk of andere vormen van tegen-
slag, die gezien worden als een breuk in de relaties tussen mensen- en
geestenwereld, opzettelijk of onbedoeld. Terugkeer tot de normale
verhoudingen geschiedt door na to gaan aan welke geest genoegdoening
dient to worden verschaft. Alleen dan is herstel van de relatie mogelijk.

Bovenstaand model komt wellicht in eerste instantie over als functiona-
listisch, met een nadruk op regels. Ranger wijst er echter op dat het
gaat veel meer dan dat en ook om heel andere zaken. Zo wijst hij op het
feit dat religieuze ideeen niet uitsluitend betrekking hebben op relaties.
Er vindt ook bespiegeling plaats over het morele karakter van macht,
over de aard van de persoonlijke identiteit, over goed en kwaad, en
andere religieus getinte ideeen. Er is sprake van goden en geesten, men
kent het concept schepper-god, etc. Tevens benadrukt hij dat niet uit
het oog mag worden verloren, dat de bedoelde regio's en de stroom van
mensen en ideeen die daar deel van uitmaken, zelf ook weer het pro-
dukt zijn van langdurige historische processen en aldus permanent
onderhevig aan verandering, ook op religieus terrein. Het is bepaald niet
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zo dat deze regionale stromen een eenduidige en coherente religie
hebben voortgebracht, die keurig samenvalt met de samenleving als ge-
heel. Iedere set van relaties betreft verschillende personen op verschil-
lende niveaus van interactie. Historici spreken daarom tegenwoordig
vaak van 'culten', voorouderculten, die de bijzondere relatie tot de
voorouders tot uitdrukking brengen, of territoriale culten, die betrek-
king hebben op de (uiteenlopende) relaties tot het land, of zgn. cults of
affliction, waarin mensen samenkomen die geloven door dezelfde geest
(als veroorzaker van ziekte) to zijn getroffen. Al met al is er sprake van
veel variatie binnen de diverse regio's en daarbij tevens van overlap-
pende of ook rivaliserende culten.

Dit dynamisch model van de religieuze geschiedenis van Afrika laat veel
ruimte voor innovatie en biedt tevens een verklaring voor de versprei-
ding van nieuwe religieuze bewegingen in Afrika, zoals de talrijke
profetische bewegingen die het continent telt. Als gemeenschappelijk
thema treft men daarbij vaak het geloof in de opstanding van de profeet
uit de doden, gekoppeld aan een bijzondere en van godswege aan hem
(of haar) verstrekte opdracht. Een dergelijke innovatie van de traditio-
nele religies is al begonnen met de vroege verspreiding van de Islam en
heeft zich voort-gezet in de wijze waarop het Christendom is geincor-
poreerd. In de praktijk tonen de traditionele of gemeenschapsgodsdiens-
ten van Afrika zich zo flexibel dat zij zich gemakkelijk aan verande-
rende omstandigheden kunnen aanpassen en kunnen we spreken van een
lange geschiedenis van religieus pluralisme.

Het door Ranger geschetste beeld van verscheidenheid, omvang en
dynamiek van religies in Afrika contrasteert scherp met oudere model-
len van statische, kleinschalige tribale samenlevingen. Het last ook zien
dat historici hun ideeen omtrent de effecten van de confrontatie tussen
Afrikaanse religies enerzijds, en christelijke zending en koloniaal
kapitalisme anderzijds, drastisch hebben of alsnog moeten herzien.
Lange tijd is gedacht dat deze kleinschalige en stabiele gemeenschaps-
godsdiensten geen raad wisten met de processen van grootschalige
sociale verandering die uit deze confrontaties voortvloeiden. De Afri-
kaanse gemeenschapsgodsdiensten werden als archaisch beschouwd, niet
in staat tot verandering, laat staan moderne verandering, en onder
invloed van moderne ontwikkelingen tot uitsterven gedoemd. Daarte-
genover werden de historische (wereld)godsdiensten geplaatst, toekomst-
gericht, gekenmerkt door geletterdheid en alfabetisering, en - zoals
ingeval van het Christendom - met een commitment aan westers-kapita-
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listische waarden. Deze interpretatie was al langer toe aan herziening, en
daar is en wordt dan ook aan gewerkt. Zo is een nieuw beeld ontstaan
van Afrikaanse gemeenschapsgodsdiensten, die op de crises van de
negentiende eeuw - o.a. op het gebied van de economie (slavenhandel),
politiek (de ineenstorting van machtige staten en de opkomst van nieuwe
politieke constellaties), en de ecologie (ziekteverspreiding) - reageerden
met doordachte innovaties. Nieuwe religieuze vormen en ideeen kwamen
tot stand binnen de bestaande religieuze systemen, die een verklarings-
model boden voor de grootschalige veranderingen en een nieuw handvat
aan- reikten om greep op de wereld to krijgen.

Nieuwe religieuze bewegingen in Afrika

Afrika is altijd een continent in verandering geweest. Zoals we zagen,
hebben de veranderingsprocessen zich reeds vanaf de vroegste eeuwen
voltrokken, ook in religieus opzicht. In eerste instantie was dit het
gevolg van de ontmoeting met andere gemeenschapsreligies, vervolgens
- vanaf ca. de achtste eeuw - ten gevolge van de contacten met de
Islam, en vele eeuwen later ook het Christendom. Hierboven kwam in
dit verband de vraag aan de orde of de Afrikaanse traditionele religies
in staat geacht kunnen worden het hoofd to bieden aan moderne proces-
sen van sociale verandering, zoals die ten gevolge van ingrijpende
ervaringen zoals kolonialisme, technologische verandering, massamedia,
etc. tot stand zijn gekomen. Met andere woorden, hoe vitaal zijn Afri-
kaanse traditionele religies onder deze omstandigheden? Ofwel: wat is
de relatie tussen sociale en religieuze verandering?

In het geval van Afrika blijkt dat de gemeenschapsgodsdiensten heel
goed in staat zijn zich aan to passen aan de omstandigheden van de
moderne tijd. Hoewel bepaalde aspecten in onbruik raken of minder
aantrekkelijk worden - want minder noodzakelijk of nuttig lijken
gegeven de veranderde omstandigheden -, of bepaalde elementen
desnoods geheel kunnen verdwijnen, evenzeer blijkt dat dergelijke
religies nieuwe uitdrukkingsvormen vinden en nieuwe overlevings-
strategieen ontwikkelen. Dit blijkt niet alleen het geval to zijn in
Afrika, maar ook elders ter wereld. Als bewijs daarvan moge gelden dat
er momenteel meer nieuwe religieuze bewegingen worden aangetroffen
in niet-westerse landen dan gedurende enige voorafgaande periode. Dit
geldt zeker voor Afrika, waar alleen al het aantal zgn. independent
churches voor een ongekende religieuze verscheidenheid zorgt.14) De
independent of indigenous churches vormen de snelst groeiende groep
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van nieuwe religieuze bewegingen op het Afrikaanse continent. Zij zijn
ontstaan in respons op de traditionele christelijke kerken, op initiatief
en onder leiding van plaatselijke figuren buiten de directe missie-
context. Zij worden gekenmerkt door unieke vormen van sociale en
politieke organisatie en hebben op basis van het christelijke geloof hun
eigen doctrines ontwikkeld.1-53

Er zijn een aantal redenen aan to geven voor het ontstaan van deze
nieuwe christelijke kerken.16) In de eerste plaats leidde de teleurstelling
van plaatselijke gelovigen omtrent de effecten van het Christendom, tot
de groei van profetische en messianistische bewegingen. Voorts is er het
niet to overschatten belang van het vertalen van de bijbel in de plaatse-
lijke taal, hetgeen leidde tot herinterpretatie en spirituele vernieuwing
onder Afrikaanse christenen. De onderlinge verdeeldheid van het Chris-
tendom zoals tot uitdrukking gebracht in de verschillende denominaties,
in combinatie met het falen van de traditionele kerken ten aanzien van
de behoeften van de Afrikaanse gelovigen, bevorderde evenzeer de
oprichting van eigen, onafhankelijke kerken. Dit falen kwam o.m. tot
uitdrukking op het voor Afrikaanse gelovigen zo belangrijke terrein van
healing en medicine: spiritual healing, een vorm van of religieus genezen
die het spirit idiom centraal stelt, is een overheersend kenmerk van de
meeste nieuwe religieuze bewegingen in Afrika. Tenslotte kan men in
algemene zin wijzen op het falen der missiekerken voor wat betreft het
afbreken van sociale en culturele blokkades en aldus gemeenschapszin to
stichten. Dit heeft geleid tot het versterken van de sociale banden in
kleine groepen, die zich vervolgens uit het groter verband der bestaande
kerken losmaakten. In het algemeen kan men zeggen dat de nieuwe
Afrikaanse kerken wel gemeenschapsstichtend zijn en daardoor in staat
zijn een belangrijke rol to vervullen in de nieuwe stedelijke context van
Afrika alsook in de veranderende context van het platteland.

Volgens de meest recente statistieken vinden we in Afrika bezuiden de
Sahara meer dan zevenduizend nieuwe religieuze bewegingen met in
totaal meer dan 32 miljoen aanhangers.l') Zoals boven aangeduid, treffen
we ze vooral in gebieden met een sterk christelijk missionaire invloed,
in de vorm van profetische en revitalistische bewegingen. Volgens een
gangbare indeling18) zijn de eerste ontstaan vanaf de beginperiode van
het Europees kolonialisme, ca. 1880. Als tweede to onderscheiden piek-
periode vallen de jaren 1914-1925 aan to merken, terwijl de jaren 1930-
heden als laatste belangrijke fase in de ontwikkeling van nieuwe reli-
gieuze bewegingen kunnen worden aangemerkt. Wanneer men het heeft
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over 'nieuwe religieuze bewegingen in Afrika' doelt men doorgaans op
de religieuze groeperingen die gedurende deze laatste periode zijn ont-
staan. De opkomst en bloei van nieuwe religieuze bewegingen zet zich
nog altijd voort: ook in religieus opzicht is de wereld een global village
geworden. Als gevolg daarvan vindt men ook in Afrika religieuze trends
met een duidelijk waarneembare oosterse invloed of zelfs met New Age
trekken.

Bi j de ontwikkeling van nieuwe religieuze bewegingen in Afrika is
duidelijk sprake van een continuiteit in vormen en contexten. Een der
huidige onderzoekers op het gebied van de nieuwste nieuwe religieuze
bewegingen onderscheidt de volgende vijf tendenzen in het moderne
revitaliseringsproces:19)

1) een universaliseringstendens;
2) een moderniseringstendens;
3) een commercialiseringstendens;
4) een politiseringstendens;
5) een individualiseringstendens.

Onderstaand zal elk van deze tendenzen nader worden toegelicht.

ad 1) De tendens tot universalisering behelst een poging om de aantrek-
kingskracht van de Afrikaanse gemeenschapsgodsdiensten to vergroten
en het bereik daarvan uit to breiden buiten de oorspronkelijke groep
waar de betreffende religie is ontstaan. Als gevolg daarvan en onder
invloed van het contact met de zgn. wereldreligies (i.c. Islam en Chris-
tendom) heeft het concept van de Supreme Being zich in toenemende
mate ontwikkeld, ten koste van lokale goden en geesten. Een voorbeeld
hiervan vindt men terug in de Nigeriaanse beweging van het Godianism.
Dit is een nieuwe religieuze beweging die in 1948 is ontstaan in een
poging de dienst aan de 'God van Afrika' in ere to herstellen. De be-
weging heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een meer politiek
georienteerde naar een meer cultureel en filosofisch getinte beweging.
Godianism kan gezien worden als een filosische doordenking en uit-
werking van Afrikaans traditioneel-religieuze gewoonten en gebruiken,
zodanig dat daaraan universele toepasbaarheid kan worden gegeven. De
beweging dient een duidelijk ideologisch belang. De stichter en hoge-
priester van de beweging streeft ernaar de gangbare westerse notie van
Afrikaanse traditionele religies als vormen van 'heidendom' to cor-
rigeren. Opvallend is, dat Godianism gepresenteerd wordt als een reli-
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gieuze beweging die alle Afrikaanse traditionele religies kan verenigen
in en door middel van een harmoniserende filosofie. Dit is een op-
merkelijk gegeven in de pluralistische context van het enorme Nigeria,
en behelst in feite een poging tot het overstijgen van etnische en in
zeker opzicht ook nationale religieuze grenzen. Daartoe is tevens een
theologie ontwikkeld en een geloofsbelijdenis opgesteld. We zien hier
dus een intellectuele benadering van traditionele religies die zeer in
overeenstemming is met de eisen van de moderne tijd. De leider van de
beweging, Chief Onyioha, is een actief propagandist, die rondreist in
een bus met het opschrift 'Godian Religion', en o.m. lezingen houdt aan
Amerikaanse universiteiten. Met name in Nigeria zijn nog tal van
andere voorbeelden to geven, maar ook in andere delen van het Afri-
kaanse continent doet zich een soortgelijke universaliseringstendens
voor.20)

ad 2. De modern iseringste ndens neemt verschillende vormen aan. Een
voorbeeld is de Aquarian Church of the Angels, gesticht in 1981 in de
Nigeriaanse staat Imo. De leider, Jimmy A. Oparaji, beschrijft de kerk
als een 'modernisering van de kerk van onze voorvaders', en als 'een
nieuw concept van religie dat nauwe gelijkenis vertoont met de tra-
ditionele vormen van godsdienstbeoefening in de dagen van weleer'. Het
gaat hier om een reformistische beweging, die vanuit de traditionele
godsdiensten die aspecten propageert die ook in de modern tijd relevant
geacht worden, zoals het concept van vrede, stabiliteit, en rechtshand-
having. Voorts zien we ook bier de ontwikkeling van de idee van een
Supreme Being en andere elementen die duiden op invloed van het
Christendom. Een ander interessant voorbeeld van modernisering van
traditioneel-religieuze vormen is de oprichting (in 1977) van een tradi-
tioneel heiligdom door een groep intellectuelen op de campus van de
universiteit van Ile-Ife (Ife is de heilige stad van de Yoruba, een der
grootste bevolkingsgroepen van Nigeria). Dit betekent in de praktijk dat
op de campus de mogelijkheid bestaat tot 'traditionele' godsdienstbe-
oefening, naast de al langer bestaande mogelijkheid tot godsdienst-
uitoefening in de christelijke kapel en islamitische moskee. Een ander-
soortig voorbeeld van modernisering van (aspecten van) de Yoruba-
religie valt to zien in de ontwikkeling van de Yoruba-god van het ijzer,
Ogun. In vroeger tijden was dit de beschermer van jagers en smeden,
maar in de moderne tijd is hij uitgegroeid tot beschermer van mecani-
ciens, chauffeurs en fabrieksarbeiders, kortom van allen die beroeps-
matig met ijzer in aanraking komen.
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ad 3. De tendens tot politisering van traditionele religies treft men
dikwijls aan bij regeringen en politieke leiders als middel om hun macht
en gezag to versterken. Als gevolg daarvan kan men regeringsleiders
regelmatig plengoffers zien verrichten bij officiele gelegenheden, zoals
de opening van een school of ziekenhuis. Er zijn bovendien tal van
Afrikaanse staatshoofden die een goddelijke afkomst claimen, zoals de
Togolese president Eyadema of president Mobutu van Zaire, en die ook
niet aarzelen dat beeld via de publieke media to versterken. Vaak
omringen zij zich met spiritual advisers, die zich daardoor een ware
machtspositie kunnen verwerven. Er zijn ook politiseringstendenzen van
andere aard aan to geven, zoals het streven van nationale regeringen om
de gemeenschapsgodsdiensten een officiele plaats to geven in het onder-
wijscurriculum. Zimbabwe is daarvan een goed voorbeeld.21> Nationa-
lisme hood destijds een goede voedingsbodem voor de herleving van
traditionele waarden, ook voor politieke doeleinden. In de moderne tijd
is dat enigszins moeilijker geworden, hoewel er nog altijd goede voor-
beelden van het tegendeel zijn to vinden, zoals de rol van de spirit
mediums in Zimbabwe.) Men kan ook denken aan het voortleven van
geheime genootschappen: traditioneel-religieuze organisaties met grote
politieke macht; of aan het voortbestaan van traditionele intronisatie-
riten. In alle gevallen gaat het in deze complexe religieus-politieke
netwerken om handhaving of versterking van de traditionele machts-
balans.

ad 4. De commercialiseringstendens wordt zichtbaar als onderdeel van
een proces waarbij bepaalde aspecten van traditionele religies als het
ware produktmatig ontwikkeld worden en produktgericht op de markt
worden gebracht. Dit gebeurt met het uiteindelijke doel belangrijke
elementen uit de Afrikaanse religieuze tradities to promoten via de
verspreiding van ideeen en symbolen daaraan ontleend (vgl. eerder-
genoemd Godianism). Dit komt o.m. tot uitdrukking in het propageren
van Afrikaanse kunst of van traditionele geneesmethoden, die aansluiten
bij traditionele ideeen omtrent ziekte en andere manifestaties van het
kwaad. Een goed voorbeeld van commerciele revitalisering vinden we in
de activiteiten van een Australische kunstenares die in Nigeria Yoruba-
priesteres is geworden: tevens een goed voorbeeld van de religieuze
acceptatie van buitenstaanders! Deze vrouw is zeer actief in haar functie
van priesteres en is er onder meer in geslaagd het jaarlijkse traditioneel-
religieuze festival ter ere van de riviergodin Osun to doen herleven.
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ad 5) De tendens tot individualisering markeert een verschuiving van
een op de samenleving gerichte naar een meer individueel georienteerde
benadering. In de plaats van publieksrituelen zijn meer op de individu
gerichte rituelen gekomen, een aanpassing die de veranderde tijden
duidelijk weerspiegelt. Een voorbeeld daarvan vinden we in de toepas-
sing van divinatie, een ritueel dat een cruciale plaats inneemt in de
traditionele religie van de Yoruba en dat erop gericht is de individele
lotsbestemming to achterhalen. Divinatie sluit uitstekend aan bij de
indi- viduele behoeften van gelovigen, met name in crisissituaties, zoals
ziekte, dood of tegenslag. Maar ook wordt divinatie toegepast om de
kans op succes bij het zakendoen to vergroten, bij het voetballen(!), of
bij het afleggen van schoolexamens e.d. Men roept daarbij de hulp in
van een traditioneel-religieus specialist zoals de diviner of de marabout,
wiens rot in Afrika in veel opzichten vergeleken kan worden met die
van een psychotherapeut in de Verenigde Staten.
Opvallend is, dat nieuwe religieuze bewegingen in Afrika met name
bloeien in de stedelijke gebieden. Zij zijn sterk gericht op probleem-
oplossing en op 'praktisch Christendom'. Als gevolg daarvan oefenen zij
grote aantrekkingskracht uit en kunnen zij bogen op een enorme clien-
tele. Ook vervullen zij een belangrijke sociale functie op uiteenlopende
gebieden, zoals werkverschaffing en educatie, huwelijksaangelegen-
heden en welzijnsvoorzieningen, counselling en healing, en bieden zij
hun clienten de nodige entertainment. Daardoor worden dergelijke
bewegingen door buitenstaanders nog wel eens afgedaan als pseudo-
religieus, echter geheel ten onrechte. De kern van deze bewegingen is
religieus (want gericht op communicatie met onzienlijke wezens) en hun
gemeenschappelijke noemer is gelegen in het streven naar religieuze
zelfbeschikking.zi) Dit komt ondermeer tot uitdrukking in structuur en
leiderschap van deze bewegingen, in het aandeel van leken met daarbij
een grotere rot voor vrouwen, in inheemse dans en muziek, en in
vernieuwingen op het gebied van doctrine en riten. Zo verwerpt men
bepaalde westerse praktijken, b.v. op het zo belangrijke terrein van
genezing, en aanvaardt men bepaalde traditionele vormen van religieuze
ervaring, zoals spirit possession, d.w.z. de mogelijkheid om door een
god of geest in bezit to worden genomen.

De nieuwste religieuze bewegingen

Een der meest interessante aspecten aan de nieuwe religieuze bewe-
gingen in Afrika is hun structurele mobiliteit en snelle groei. Een goed
voorbeeld is de beweging die opgang maakt onder de naam The Brother-
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hood of the Cross and Star! Dit is een beweging die in 1956 begonnen
is als een zgn. healing home in Calabar, in Oost-Nigeria. Vandaag de
dag is dit een internationale organisatie met nationale vertakkingen in
verschillende Westafrikaanse landen, maar ook in Groot-Brittannie en
de Verenigde Staten. In Nigeria zelf treft men honderden afdelingen
aan. De beweging heeft een eigen drukpers en een eigen transportbe-
drijf, zij beheert een boekwinkel en een handelsmaatschappij en runt
verscheidene spiritual hospitals. Ook uit de minder recente historie van
Afrika zijn dergelijke succesvolle voorbeelden to noemen. Een der
meest bekende is dat van de Kimbanguisten kerk in Zaire, een van
Afrika's grootste en bekendste nieuwe religieuze bewegingen, in de
jaren '50 voortgekomen uit de activiteiten van de profeet Simon
Kimbangu. De Kimbanguisten kerk heeft inmiddels een universiteit en
een theologisch seminarie en is sinds 1970 aangesloten bij Wereldraad
van Kerken.25)

De kenmerken van deze bewegingen - snelle uitbreiding, toenemend
contact met andere religieuze groeperingen, pragmatische spiritualiteit,
het zich bevrijden van ieder van buitenaf opgelegd gezag alsook van het
stof der traditie, en het vertrouwen om zelf keuzen to maken en ver-
nieuwingen in to voeren - dat alles heeft geleid tot het ontstaan van een
nieuw soort nieuwe religieuze bewegingen die zich onderscheiden van
vroegere.') Het gaat daarbij niet om iets totaal anders, maar om bewe-
gingen die duidelijk een nieuwe face in de religieuze geschiedenis van
Afrika markeren. Zij kenmerken zich door hun wereldwijde orientatie
en bereik, en begeven zich aldus ver buiten het eigen woongebied en
buiten de specifieke etnische groep. De internationale invloed van deze
bewegingen is zichtbaar in hun geloofsopvattingen en -gebruiken: men
treft elementen aan ontleend aan occultisme, metafysika, pente-
costalisme, fundamentalisme en andere stromingen. Soms ook zijn
dergelijke bewegingen gesticht door Afrikanen die buitenslands
opgegroeid of woonachtig zijn. De bewegingen zijn doorgaans zeer
actief op het terrein van evangelisatie en de leiders hebben vaak hun
opleiding gehad in Groot-Brittannie of de Verenigde Staten, of b.v.
India. Ook de inkomsten van deze bewegingen dragen een internationaal
karakter. Er zijn tal van voorbeelden to geven van dergelijke 'nieuwe'
nieuwe religieuze bewegingen.

Een recent voorbeeld komt uit Kenya, de zgn. Deliverance Church.") Dit
is een der grootste onafhankelijke, inheemse kerken in Kenya, een
Pinksterkerk met verschillende afdelingen in Uganda. Niet alleen
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onderhoudt de kerk een speciale band met een kerkgenootschap in
California, maar ook heeft zij plannen ontwikkeld om een directe
satellietverbinding tot stand to brengen met een aantal landen met het
doel wereldwijd opwekkingsbijeenkomsten uit to zenden. Men kan
evenzeer gewag maken van nieuwe Afrikaanse kerken buiten Afrika,
m.n. in het Caraibisch gebied en de Verenigde Staten, maar meer
recentelijk ook in West-Europa, in het bijzonder in Groot-Brittannie.
Ook in Nederland treft men tegenwoordig dergelijke kerken aan, vooral
in de randstad waar veel Afrikaanse migranten zich gevestigd hebben.28)
Wat opvalt is dat deze kerken dezelfde sociale functies vervullen als de
nieuwste religieuze bewegingen in Afrika, en evenals deze - hoewel op
andere wijze ingevuld - kenmerken zij zich door een internationale
orientatie.')

Samenvattend kan men zeggen30) dat de nieuwste religieuze bewegingen
niet simpelweg gezien kunnen worden als instrumenten ten dienste van
het inculturatieproces, maar dat zij vooral beschouwd dienen to worden
als religieuze gemeenschappen die hun oorsprong vinden in het raakvlak
tussen de z.g. wereldreligies en de inheemse geloofssystemen, en als
zodanig een uitdrukking vormen van het krachtenveld van de moderne
tijd. Het zijn geen halfway houses tussen traditionele religie en Chris-
tendom, maar bewuste en gezamenlijke pogingen om de wereld waarin
men leeft to herinterpreteren en to reconstrueren met behulp van reli-
gieuze symbolen en gebruiken. De nieuwste Afrikaanse religieuze
bewegingen zijn onderdeel van de wereldwijde trend die aangeduid
wordt met de term 'religieus transnationalisme', i.e. bewegingen die niet
beperkt zijn tot of bepaald worden door nationale grenzen en die - op
vaak krachtige wijze - een religieus internationalisme propageren en
cultiveren. Zo bestaan er b.v. banden tussen Afrikaanse nieuwe religieu-
ze bewegingen en soortgelijke organisaties in de Verenigde Staten,
Japan, India, Europa.

Tenslotte

De traditionele religies van Afrika - en mutatis mutandis ook gemeen-
schapsgodsdiensten elders ter wereld - zijn godsdiensten met een lange
en dynamische geschiedenis, die lange tijd onderschat en daardoor
onder-belicht is geweest. In de loop van die geschiedenis heeft het
begrip community religion een nieuwe betekenis gekregen, die recht
doet aan het dynamisch karakter van deze godsdiensten. Het gemeen-
schapskarakter is nog altijd gezichtsbepale nd voor deze religies, ook in
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hun nieuwe vorm. Zij zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend
geworden. In plaats van to verzwakken of anderszins aan veerkracht in
to boeten, zijn zij krachtig en vitaal tevoorschijn gekomen uit de con-
frontatie met andere, en in aanleg meer dominante, religieuze systemen.
Het valt daarom niet to verwachten dat in de nabije of verder gelegen
toekomst dit revitaliseringsproces een halt zal worden toegebracht. De
studie van deze religies in de moderne tijd zal in toenemende mate de
aandacht vragen van godsdienstwetenschap en theologie. Dit geldt des to
meer, nu we de Afrikaanse religies ook atom aantreffen in de 'diaspora'.
Daarbij zal het de moeite waard zijn to zien welke wisselwerking tot
stand zal komen tussen deze moderne gemeenschapsgodsdiensten en de
traditionele 'wereldgodsdiensten'.
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Noten
1. Zie de indeling van de Grote Winkler Prins Encyclopedie, waarop deze

Studium Generale-reeks is gebaseerd (Amsterdam/Brussel, 1979$. p. 65).

2. 'Positief in de dubbele betekenis van 'gunstig' en 'werkelijk' bestaand'; zie
'de dikke van Dale'.

3. Dit geldt mutatis mutandis ook voor andere godsdiensten, zoals de Islam,
waar dit vooral tot uitdrukking komt binnen stromingen die algemeen
worden aangeduid met de term 'fundamentalisme' (een problematisch
begrip overigens).

4. Olupona, J.K. 1991. 'Major issues in the study of African traditional reli-
gion'. In ib. (ed.) African traditional religions in contemporary society.
Paragon House, New York. p. 26.

5. Zie Clarke, P. 1991. 'Introduction to traditional religions'. In Stewart
Sutherland and Peter Clarke (eds.) The study of religion, traditional and new
religion. Routledge, London. p. 64.

6. Men kan hierbij in het bijzonder denken aan de rationalistische theorieen
van befaamde geleerden als E.B. Tylor and J.G. Frazer, maar daarnaast ook
aan tal van anderen.

7. Ranger, T.O. 1991. 'African traditional religion'. In Sutherland & Clarke
(eds.). p. 107.

8. De godsdienstwetenschap van die dagen was religionistisch van aard en
legde nadruk op het innerlijk schouwen van (het wezen van) godsdienstige
verschijnselen.

9. Het is een discussie die actueel is en blijft. Zij vormde ook een van de
thema's in het academisch debat tijdens een in September 1992 in Harare
(Zimbabwe) gehouden conferentie over de studie van religies in Afrika aan
Afrikaanse academische instellingen.

10. De preparatio evangelii gaat uit van de gedachte dat de traditionele religies
de kiem van het evangelie in zich dragen.

11. Voor een diepgaander discussie van dit probleem zij verwezen naar mijn
Spirit of Africa: The healing ministry of Archbishop Milingo of Zambia. C.
Hurst & Co., London (1992).

12. Westerlund, D. 1991. 'Insiders and outsiders in the study of African reli-
gions'. In Olupona. p. 20.

13. op. cit. p. 109-112.

14. G.C. Oosthuizen, expert op het gebied van de independent churches in
Afrika, geeft als betrouwbare schatting in 1985 het aantal van 12.000 van
deze kerken met een gezamenlijke aanhang van dertig miljoen (in Africa
Insight, vol. 15, nr. 2, 1985). Het grootste aantal daarvan bevindt zich in de
republiek Zuid-Afrika, waar in 1990 meer dan 30% van de zwarte bevolking
bij een van deze kerken was aangesloten (Chidester, D. 1992. Religions of
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South Africa. Routledge, London/New York. p. 114). Betrouwbare statis-
tieken zijn echter niet voorhanden (zie ook noot 17).

15. Jules-Rosette, B.W. 1991. 'Tradition and continuity in African religions'. In
Olupona. p. 151.

16. ib. p. 150-151.

17. Cijfers ontleend aan Barrett D.B. (ed.) 1982. World Christian Encyclopedia:
A comparative study of churches and religions in the modern world, A.D.
1900-2000. Oxford University Press, New York. p. 782, 791 (aangehaald in
Jules-Rosette). Zie ook noot 14.

18. Jules-Rosette. p. 150. Deze indeling laat buiten beschouwing, dat ook voor
1880 profetische of andere nieuwe religieuze bewegingen ontstaan zijn op
het Afrikaanse continent.

19. Zie hiervoor de door Rosalind Hackett ontwikkelde revitalization theory,
o.m. uiteengezet in Olupona 1991. p. 135-149 ('Revitalization in African
Traditional Religion'). Hacketts bevindingen zijn met name gebaseerd op
onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen in Nigeria. De door mij
gebruikte voorbeelden zijn grotendeels aan Hackett ontleend.

20. We zien dit b.v. ook op het voor de Afrikaanse religies zo belangrijke
terrein van de religieuze genezing, waar moderne Afrikaanse traditionele
genezers op soortgelijke wijze een traditionele benadering met een moderne
promotiestrategie weten to combineren.

21. Als gevolg van dit streven heb ik met enkele anderen namens de Theolo-
gische Faculteit Universiteit Utrecht een aantal jaren samengewerkt met de
Universiteit van Zimbabwe. Het beoogde project werd eind 1992 afgesloten.

22. Zie Lan, D. 1985. Guns & rain: Guerilla's and spirit mediums in Zimbabwe.
Janes Currey, London.

23. Het aspect van de religieuze zelfbeschikking krijgt bij Hackett de nadruk.
Zie o.m. Hackett, R.I.J. 1990. 'African new religious movements'. In Ursula
Kind (ed.) Turningpoints in religious studies. T&T Clark, Edinburgh. p. 192-
200. In zekere zin kan men dit streven zien als een poging tot opruiming van
de laatste overblijfselen van het Europees kolonialisme.

24. Zie Mbon, F.M. 1992. Brotherhood of the Cross and Star. A new religious
movement in Nigeria. Peter Lang, Frankfurt/M.

25. Zie Martin, M.L. 1975. Kimbangu: An African prophet and his church. Basil
Blackwell, Oxford. De officiele naam van de Kimban quist Church, die een
miljoenenaanhang heeft, is The Church of Jesus Christ on Earth through the
Prophet Simon Kimbangu. Als andere voorbeelden van succesvolle inheemse
kerken kunnen genoemd worden de Harrist Church in Ivoorkust en de
Aladura Church in Nigeria.

26. Hackett duidt deze aan als new new religious movements' (1990) p. 196.

27. ib. p. 197.
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28. De grootste concentratie treft men aan in de Amsterdamse Bijlmermeer,
een stadswijk waar ik zelf onderzoek verricht naar geloofsbeleving van
Afrikanen in Nederland. Voor inzicht in de religieuze samenstelling van de
Bijlmermeer, zie Jonge, J. de 1992. Soms was er geen plaats in de herberg.
Een poging tot een religieuze kaart van de Bijlmermeer. Dit is een rapport, uit-
gebracht in opdracht van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer.

29. The True Teachings of Christ Temple, de grootste Afrikaanse kerk in de
Bijlmer (ledental ca. 1000), presenteert zich nadrukkelijk als een interna-
tional church.

30. Zie Hackett 1990. p. 198-199.
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Boeddhisme
M.A. G. T. Kloppenborg

Inleiding

Onze kennis van het Boeddhisme is gebaseerd op een groot aantal
bronnen, op archeologische gegevens en op contacten met nu prakti-
serende Boeddhisten, zowel religieuzen als leken. Voor de historische
gegevens zijn wij in eerste instantie aangewezen op de canonieke tek-
sten en hun commentaren. De boeddhistische canonieke geschriften
omvatten drie delen, welke in de uitgave van de Pali Text Society
ongeveer vijfentwintig banden vormen, to weten de Vinaya (teksten
betreffende de discipline van monniken en nonnen), de Sutta: Sutra
(leerreden van de Boeddha en verzamelingen van diverse soorten tek-
sten, zoals verhalen over vorige levens van de Boeddha (Jataka), auto-
biografische verzen van monniken en nonnen, devotionele literatuur,
verdeeld over vijf verzamelingen (nikaya), waarvan de eerste vier, met
de leerreden, door alle sekten als authentiek worden erkend. De
'overige' in de vijfde verzameling worden in andere dan de Pali-
traditie soms wel en soms niet als canoniek beschouwd. Tenslotte de
Abhidhamma: Abhidharma, dogmatische uitwerkingen van de leerreden
door exegeten en geleerden; deze zijn duidelijk van latere datum.

Naast canonieke literatuur in het P$li zijn er niet-canonieke gezag-
hebbende teksten zoals de beroemde 'Vragen van Milinda', waarin
discussies beschreven zijn tussen een boeddhistische monnik en een
Grieks- Bactrische vorst, Menander (Milinda). Verder kennen wij juri-
dische werken betreffende de orderegels, grammaticale studies, histo-
rische kronieken, enzovoort. Het vastleggen van deze canonieke
geschriften, die in de eerste eeuwen mondeling werden overgeleverd, is
een langdurig proces geweest. Het heeft er onder meer toe geleid, dat
niet binnen alle tradities in de boeddhistische wereld dezelfde teksten
als canoniek worden beschouwd. Tevens heeft het tot gevolg gehad, dat
er in de diverse stromingen varianten zijn blijven bestaan. De discussie
over het al of niet canoniek zijn van bepaalde teksten is tot op de dag
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van vandaag een van de belangrijkste gesprekspunten op congressen en
tijdens concilies. Alleen in het P$li, een Middel-Indische taal die in de
tijd van de Boeddha gold als handelstaal en waarin hoogstwaarschijn-
lijk ook de prediking gedurende de eerste eeuwen heeft plaatsgevon-
den, is de canon compleet toegankelijk. In veel andere talen in het
boeddhistische cultuurgebied bestaan vertalingen van kleinere of
grotere gedeelten. Het ligt voor de hand dat in de meer dan 2500-jarige
historische ontwikkeling van het Boeddhisme deze canon uitgangspunt
is geweest voor vele commentaren, exegetische werken en verhande-
lingen. Naast deze oudste canonieke geschriften ontstonden er binnen
de vele scholen en tradities eigen werken, die soms aan de Boeddha
werden toegeschreven en daarom binnen de school als canoniek worden
beschouwd. Op basis daarvan werden ook vele filosofische en weten-
schappelijke werken bekend, die in de beginperiode vaak anoniem
werden overgeleverd, later veelal onder de naam van een auteur.

Gedurende de periode vanaf ongeveer 100 jaar na het nirvana van de
Boeddha tot aan de consolidatie van de Mahayana tradities in het
noorden, ontstond een enorm corpus van voornamelijk Sanskrit (ook
wel zogenaamde hybride Sanskrit) teksten, die voor een deel bewaard
zijn gebleven, voor het merendeel echter alleen in Chinese en/of Tibe-
taanse vertalingen. De belangrijkste voor de verdere ontwikkeling van
de Mahay$na filosofie zijn de zogenaamde prajna-paramitd ('perfectie
van wijsheid') boeken. In de uitgebreide literatuur van het noordelijke
(Mahayana) Boeddhisme vinden wij veel van deze aan de Boeddha toe-
geschreven leerreden (sutra), evenals een uitgebreide filosofische lite-
ratuur, ter verklaring en uitwerking daarvan.

Van de grote hoeveelheid Mah$yffna sutras worden er negen (de zoge-
naamde 'uitgebreide sutras') beschouwd als de belangrijkste. Vele van
deze negen, waaronder de zogenaamde Lotus-sutra en de LankAvatara-
sutra zijn uitgangspunt geweest bij de vorming van nieuwe scholen in
het noordelijk Boeddhisme. Voor onze kennis van het noordelijk
Boeddhisme zijn ook de Chinese en Tibetaanse vertalingen van groot
belang, zeker omdat het Sanskrit origineel vaak verloren is gegaan. Om
een voorbeeld to geven van de omvang van de Chinese vertalingen: de
Taisho catalogus noemt 2184 teksten, in 55 delen uitgegeven.

Tenslotte zal duidelijk zijn, dat in de diverse nationale talen in de
boeddhistische landen een enorme hoeveelheid literatuur beschikbaar is
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van eigen interpretaties, van religieuze gedichten, hymnen, predikin-
gen, van 'professionele' als wel van 'populaire' kant.

De kunst, die zich ook in de verschillende gebieden op eigen wijze uit-
gewerkt heeft, tezamen met de iconografie, biedt ons een indrukwek-
kend beeld van de behoefte van mensen om uitdrukking to geven aan
hun religieuze wereld en ervaringen, daarbij mede bepaald door de
voor-boeddhistische, regionale culturen. Ook waar het gnat om een
beeld to krijgen van de vroegere praktijk en van de leken-religiositeit
levert de archeologie veel en boeiend materiaal.

De historische periode kennen wi j niet slechts uit de teksttraditie en de
archeologie, maar ook uit de geschiedschrijving van die tijd. Uiteraard
dient men hierbij op de hoede to zijn voor een gekleurd beeld: vaak
geeft de tekst liever de ideale dan de actuele situatie weer. Een voor-
beeld hiervan zijn de kronieken van monniken die in Sri Lanka
bewaard zijn gebleven. Zij beogen een boeddhistische geschiedenis to
geven vanaf het overlijden van de Boeddha, omstreeks 480 voor Chr.
tot aan de Engelse verovering van het koninkrijk Kandy in de negen-
tiende eeuw. Gedetailleerde gegevens over de verbreiding van het
Boeddhisme in India en de beginperiode van de missionering naar
Zuid- en Zuidoost-Azie zijn to vinden in de beschrijvingen van
Chinese pelgrim-geleerden, die tussen de derde eeuw voor Chr. en de
achtste eeuw na Chr. naar India trokken om daar manuscripten to
verzamelen. De Chinese geschiedschrijving had toen reeds een voor-
keur voor feiten. Zo geven zij exacte beschrijvingen van kloosters: de
sekte, dagelijkse gang van zaken, hoeveelheid monniken of nonnen en
belangrijke punten van discussie binnen de betreffende gemeenschap-
pen.

De meest bekende van deze Chinese pelgrims waren Fa-hsien - zijn
reis duurde van 399 tot 414 - en Hsuan-tsang, wiens reisverslag uit de
eerste helft van de zevende eeuw dermate levendig en ook gedetailleerd
is dat het moderne lezers nog steeds boeit. Vanaf het begin van de
Europese koloniale expansie komen daar de beschrijvingen van zende-
lingen en beambten bij, hoewel deze veelvuldig ideologisch gekleurd
zijn en blijk geven van weinig achtergrondkennis, een enkele uitgezon-
derd. Van meer recente datum zijn vervolgens de onderzoeken vanuit
de Godsdienstwetenschap en de Culturele Antropologie. En uiteraard
de steeds gemakkelijker wordende contacten met praktiserende Boed-
dhisten, zowel in de traditioneel boeddhistische landen als in het Westen.
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Boeddhisme
De term Boeddhisme is door de westerse onderzoekers ontworpen als
een hanteerbaar begrip voor de vele religieuze vormen, die in Azie
ontstonden op grond van de ideeen van de Boeddha en de acculturatie
daarvan met de verschillende nationale culturen.
Zelf gebruiken de Boeddhisten diverse termen, naargelang de functie
die hun overtuiging speelt binnen bijvoorbeeld de maatschappij, bet
onderwijs, de religieuze praktijk. De meest gebruikte term, die wij
verder in deze inleiding zullen uitwerken is tiratana: triratna, 'de
drie juwelen', to weten de Boeddha, als leraar en inspirator, de leer
(dhamma: dharma), gebaseerd op zijn ideeen, en de gemeenschap
(sangha), namelijk die van monniken en nonnen, mannelijk en vrou-
welijk leken (in deze volgorde van belangrijkheid).

Het ontstaan
Het Boeddhisme ontstond, naar men algemeen aanneemt, in India in de
zesde eeuw voor Chr., in de noordoostelijke Gangesdelta, waar de
zogenaamde brahmanisering of hindoeisering minder sterk was doorge-
voerd als in bet noordwesten. Dit maakte bet de adellijke of
krijgersklasse gemakkelijker hun eigen, heterodoxe, religiositeit to
handhaven en uit to werken.

In de periode van bet ontstaan van bet Boeddhisme bevond Noordoost-
India zich in een proces van overgang van een agrarische naar een
stedelijke samenleving. De opkomst van de handel, van gilden, van een
geld-economie en van steeds verder gecentraliseerde politieke macht
waren kenmerkend voor deze ontwikkelingen, die mede konden ont-
staan door de introductie op grote schaal van bevloeiingssystemen, het-
geen meerdere oogsten per jaar mogelijk maakte en resulteerde in een
dramatische bevolkingsgroei. Naast de handel werkte bet feit dat ijzer-
erts rondom de belangrijkste stad in de regio, Magadha, vrijwel aan de
oppervlakte to winnen was, mee aan een voorheen ongekende groei van
de economie.

De snelle ontwikkeling naar bet stedelijke bestaan beinvloedde een
belangrijk deel van de bevolking, met name de hogere standen. De
psychologische problemen die voortkwamen uit bet loslaten van de
traditionele patronen en de confrontatie met een onbekende nieuwe
orde vinden wij uitgebreid beschreven in de literatuur van deze
periode. Het betreft een gevoel van malaise, op zichzelf teruggeworpen
zijn, een gevoel van zinloosheid binnen de nieuwe welvaartssituatie.
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Dergelijke gevoelens waren ook voor Siddhartha Gautama aanleiding
om op zoek to gaan naar een antwoord op de vraag naar het waarom
van dit gevoel van zinloosheid.

Het vroege Boeddhisme kan ook niet los gezien worden van de Indische
religieuze tradities van voor die tijd, en heeft belangrijke ideeen daar-
uit, al dan niet bijgesteld, overgenomen. De belangrijkste daarvan zijn
de begrippen kamma: karma en samsdra (kringloop van wedergeboor-
ten). Deze begrippen hangen nauw samen. Voor de Boeddhist is het
bestaan een beginloze en langdurige keten van geboorten (samsdra).
Ieder leven daarin wordt wat betreft vorm en niveau bepaald door han-
delingen, woorden en gedachten in een vorig bestaan (kamma: karma).
Ethisch goed of slecht handelen heeft een positief of negatief effect op
het toekomstige bestaan. Karma is dan ook een antwoord op de vraag
naar de rechtvaardigheid: "Waarom overkomt mij dit, terwijl ik goed
leef; en niet mijn naaste, die het met de ethiek niet zo nauw neemt?"
Het antwoord ligt vervat in het voorgaande bestaan. Dat wil tevens
zeggen, dat volgens het Boeddhisme de mens zelf, als individu, verant-
woordelijk is voor de situatie waarin zij of hij zich thans bevindt. Maar
dat betekent ook dat de mens de vrijheid heeft om door haar of zijn
gedrag nu de toekomstige levensvorm to bepalen. In die zin stelt het
Boeddhisme, op basis van voor-boeddhistische ideeen, de menselijke
verantwoordelijkheid centraal.

Menselijke verantwoordelijkheid betekent tegelijkertijd dat men aan-
neemt dat het individu de vrijheid heeft om keuzen to maken. In
zekere zin zijn die keuzen bepaald door het karma, maar aan de andere
kant meent het Boeddhisme dat die vrijheid, binnen de grenzen van de
bepaaldheid, voldoende mogelijkheden geeft om to streven naar de
uiteindelijke verlossing, dat wil zeggen inzicht in de dingen zoals zij
zijn, inclusief de menselijke existentie, voor hier of voor de toekomst.
Traditioneel neemt men aan dat er vijf of zes existentievormen bestaan:
als god, tegengod (asura), mens, dier, geest of hellewezen.

Een goddelijke existentie, wordt, in tegenstelling tot die in het
Hindoeisme, en zeker in tegenstelling tot de opvatting van God in de
abrahamitische religies, beschouwd als een tijdelijke. Ook goden ster-
ven eens, hoe verheven en aantrekkelijk hun leven ook kan zijn. Het
humanistische van het Boeddhisme bewijst zich hier dan ook opnieuw:
slechts vanuit een inenselijk bestaan, waarin lijden (het onvervulbare
van het bestaan) in evenwicht is met het inzicht, de verlossing (de din-
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gen zien zoals zij zijn, fijn soms, verdrietig soms, alles vergankelijk), is
het mogelijk bevrijd to worden. Over het algemeen neemt men aan, dat
mensen zelden terugvallen in de lagere incarnatievormen, als dier, geest
of in de vele, zeer indringend en realistisch beschreven, hellen.

De weg tot de verlossing uit de kringloop van wedergeboorten (sam-
sara) werd, ook in het voor-boeddhistische India, gekenmerkt door een
gerichte leefwijze (ethiek, ascese) en het streven naar inzicht. Pas als
men bevrijd is van gehechtheid en de ware aard van de dingen kent, is
men verlost.

Men neemt traditioneel aan dat de Boeddha, Siddhartha Gautama, de
Verlichte, geleefd heeft tussen 560 en 480 voor Christus. Siddhartha
Gautama, de wijze uit de stam van de SAkyas, werd geboren als zoon
van een edelman in het noorden van India. Zijn levensgeschiedenis is
omgeven door legenden, die aan willen geven welk een bijzonder mens
hij was. In de canon vinden wij ook verhalen over zijn vorige levens,
waarin hij zich de vele deugden van een toekomstig Boeddha (bodhi-
sattva) eigen maakte. Volgens de traditie zou hij onbezorgd en in luxe
zijn opgevoed. Er zijn dan ook verschillende verhalen die een verkla-
ring willen geven voor zijn besluit zich aan het religieuze leven to gaan
wijden.

Hij zou bijvoorbeeld tijdens vier rijtoeren naar zijn zomerpaleis
achtereenvolgens geconfronteerd zijn geweest met een oude man, een
zieke, een overledene - omgeven door rouwende familieleden - die
hem naar de crematieplaats brengen en tenslotte met een asceet. Voor
de vragen over lijden, vergankelijkheid en dood, die naar aanleiding
van de eerste drie ontmoetingen opkwamen, vond hij een oplossing bij
de aanblik van de onaangedane asceet.

Volgens een ander verhaal zouden ideeen over vergankelijkheid en
dood aanleiding zijn geweest tot een spontane projectie van het beeld
van een lijkenveld toen hij de slapende vrouwen in zijn harem waar-
nam. Reden voor hem om het huis to verlaten om een mogelijkheid to
zoeken het gevoel van malaise to overwinnen.

Hij besloot tenslotte, op 35-jarige leeftijd, zijn leven als gezinshoofd
achter zich to laten om als rondtrekkend bedelmonnik op zoek to gaan
naar het antwoord op zijn vragen. Deze keuze voor het religieuze leven
was en is geenszins uitzonderlijk in India; in de tijd van de Boeddha
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wemelde het van meditatieleraren, heilige zwervers, asceten, rondtrek-
kende magiers en maatschappelijk ontevredenen. Hij ging in de leer bij
bekende meditatieleraren uit zijn tijd. Wat deze hem leerden bevre-
digde hem niet. Zelf poogde hij aanvankelijk door middel van ascese
en meditatie die toestand van rust to bereiken, die de noodzakelijke
basis is voor het inzicht in de realiteit van de dingen, om tot de
ontdekking to komen dat deze poging en de ascese een vorm van zelf-
bedrog was. In de nacht van de volle maan in de maand Vaisakha
(april-mei) bereikte hij het inzicht (Sanskrit: bodhi). Daardoor was
in hem de geestelijke ruimte ontstaan, waardoor hij de samenhang
doorzag van wedergeboorte en lijden en de oorzaken ervan en wist op
welke manier de kringloop doorbroken zou kunnen worden. Vanaf dat
moment werd hij een Boeddha, een Verlichte, (Sanskrit: buddha)
genoemd. Uit medelijden voor de lijdende mens besloot hij het bereik-
te inzicht door to geven. Tot aan zijn dood, 40 jaar later, trok hij
predikend rond en organiseerde zijn volgelingen in een gemeenschap
van religieuzen en leken.

In zijn prediking en omgang met mensen ging hij steeds uit van het
individu en diens specifieke problemen. Hij bood een oplossing aan in
de vorm van een individuele 'therapie', die erop gericht was de erva-
ring van lijden to overwinnen door het overwinnen van de oorzaken
van lijden, namelijk gehechtheid en onwetendheid.

Wij weten niet of het Boeddha's bedoeling geweest is een filosofisch of
religieus systeem to geven. Op metafysische vragen ging hij zoals blijkt
uit de teksten meestal niet in. De praktijk van de weg tot bevrijding
stond voorop. Bij zijn overlijden bleven een groot aantal predikingen,
discussies, praktische raadgevingen over, die de gemeenschap verder
zouden moeten helpen. Deze zijn gedurende vier of vijf eeuwen mon-
deling overgeleverd en gesystematiseerd door de monniken en vormen
de basis van de huidige verzameling canonieke geschriften.

De geschiedenis van het Boeddhisme kenmerkt zich onder andere door
een steeds terugkerende discussie welke uitspraken van de Boeddha
gezaghebbend zijn en welke gedurende de periode van overlevering
zouden zijn toegevoegd. Deze discussie en de meningsverschillen over
de interpretatie van uitspraken leidde al vroeg tot splitsingen binnen de
gemeenschap. Het ontbreken van een centraal leergezag heeft hierin
ook een rol gespeeld, terwijl het aan de andere kant het Boeddhisme
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een grote flexibiliteit gaf, waardoor het zich met veel verschillende
politieke, sociale en religieuze ideeen kon verbinden.

Leer en praktijk
Uitgangspunt voor de Boeddha was de individuele ervaring van lijden
en de persoonlijke weg tot verlossing of inzicht. Om die weg tot ver-
lossing to gaan zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van
iemands persoonlijke rijpheid. Grofweg zijn deze to verdelen in een
directe weg door een leven als monnik of non, en een minder directe
weg voor de leken die door goed karma (verdienste) to verzamelen ho-
pen op een betere wedergeboorte waardoor zij vorderen op die weg tot
het heil. Het oorspronkelijke ideaal van het leven als monnik, om zich
daarin geheel en al to wijden aan het inzicht, is in de loop van de
geschiedenis zwakker geworden, vooral doordat de monniken en de
kloosters in toenemende mate betrokken raakten bij het maatschappe-
lijke en politieke gebeuren en zich daardoor niet meer exclusief konden
richten op de persoonlijke heilsweg door middel van ascese en medita-
tie. Voor de leken is het ideaal een ethisch juiste leefwijze en het
onderhouden van de sangha, hetgeen steeds aangeprezen wordt als de
belangrijkste manier om verdienste, en daarmee een betere wederge-
boorte, to verwerven.

De belangrijkste begrippen in het Boeddhisme
De Boeddha heeft zijn leer kort samengevat in de vier edele waarheden
en de drie kenmerken van de empirische werkelijkheid. De vier waar-
heden geven een analyse van de ervaring van lijden en geven de manier
aan waarop lijden kan worden overwonnen:
1. er is lijden. Dit is de vaststelling van een feit. Lijden wordt op

drie niveaus ervaren. Fysiek lijden: ziekte, dood. Psychisch
lijden: het contact met dat wat men niet wil en het ontbreken
van dat wat men wel wil. Existentieel lijden: lijden als ken-
merk van het gehele bestaan, omdat uiteindelijk alles vergan-
kelijk is;

2. er is een oorzaak van het lijden, namelijk de begeerte, waaruit
gehechtheid voortkomt en die gebaseerd is op onwetendheid,
het niet inzien dat de dingen uiteindelijk vergankelijk zijn en
dat gehechtheid uiteindelijk tot lijden zal voeren;

3. er is een mogelijkheid het lijden op to heffen;
4. de weg die daartoe leidt, namelijk het edele achtvoudige pad.
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De drie kenmerken van het bestaande, de waarneembare, empirische
werkelijkheid zijn: lijden, vergankelijkheid en het feit dat er niets
blijvend of essentieels is aan to wijzen. Dit laatste noemt de Boeddha
an-atman, 'niet-het-Zelf . En daarmee wordt ook het idee van een
permanente, onvergankelijke en overanderlijke ziel of persoonlijk-
heidskern afgewezen.

Om blijvend geluk to bereiken moet men zien to ontsnappen uit de
kringloop van de wedergeboorten. Het feit dat men in die kringloop
vastzit, dat wil zeggen in het lijden, is een gevolg van onwetendheid
over wat vergankelijk is en wat niet. Daardoor gaat men zich hechten
aan het vergankelijke. Die gehechtheid maakt dat men telkens opnieuw
geboren wordt en ook telkens opnieuw weer lijden ervaart. Verlossing
is mogelijk door de begeerte, waaruit gehechtheid voortkomt, to over-
winnen en door onwetendheid om to zetten in inzicht. Inzicht in de
werkelijke natuur van de dingen zal de begeerte ontmaskeren en be-
vrijding van gehechtheid en de kringloop van geboorten geven. De weg
die daartoe voert is de feitelijke basis van het Boeddhisme. Traditioneel
wordt deze weg in acht stadia verdeeld en het achtvoudige pad
genoemd: juist vertrouwen, juiste intentie, juist spreken, juist
handelen, juiste leefwijze, juist streven, juiste aandacht, juiste concen-
tratie.

Juiste intentie betekent de keuze voor het goede en tegen het kwade.
Juist spreken betekent niet liegen en afstand doen van kwaadspreken,
roddelen en kletsen. Juist handelen betekent afstand doen van het
nemen van leven, het nemen van wat niet gegeven is en sexuele mis-
dragingen. Juiste leefwijze betekent afstand doen van beroepen die
anderen schade kunnen berokkenen, zoals militaire beroepen, beroepen
die met het doden van dieren to maken hebben of met het frauderen
van mensen.

Belangrijk uitgangspunt van die weg is het vertrouwen in de Boeddha,
in zijn leer en in zijn gemeente. Zonder dit vertrouwen heeft het geen
zin de weg to volgen. Vervolgens zijn er een aantal ethische regels, die
door iedere boeddhist, monnik zowel als leek, ieder op zijn eigen
niveau en op zijn eigen wijze, moeten worden gevolgd. Daarna komt de
eigenlijke training in inzicht, de meditatie. Deze wordt meestal alleen
door de monniken beoefend. In de zuidelijke boeddhistische landen
zijn na de koloniale tijd steeds meer leken zich gaan interesseren voor
de meditatie, hetgeen geleid heeft tot de ontwikkeling van meditatie-
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technieken die ook beoefend kunnen worden naast een druk werelds
bestaan. Zoals de meditaties over naastenliefde etcetera en bepaalde
vormen van inzicht-meditatie (zie verder).

Uiteindelijk zal de weg voeren tot het inzicht dat verlossing teweeg-
brengt. Men neemt aan dat het volbrengen van deze weg vele levens in
beslag kan nemen. De orthodoxe zuidelijke scholen achten het vrijwel
uitgesloten dat men als leek die weg kan volbrengen. Monniken en
nonnen kunnen dat wel, maar ook voor hen wordt dat moeilijker, naar-
mate de leer van de Boeddha langer in de wereld bekend is. Zij raken
betrokken bij het maatschappelijke gebeuren en kunnen zich daardoor
minder op de meditatie toeleggen. Vroeger, in de tijd van de Boeddha
en van de vroege gemeente, meent men, waren er veel verlosten. Maar
naarmate het Boeddhisme langer bestaat zal de kracht van de leer en de
discipline van de sangha afnemen, en daarom zullen steeds minder
mensen de verlossing kunnen bereiken. Het alternatief, waar veel
Boeddhisten dan naar streven, is een betere wedergeboorte door het
verzamelen van goed karma. Het liefst een wedergeboorte in een van
de hemelen om daarna opnieuw geboren to worden in de tijd van de
komende Boeddha, Maitreya, waarin de kracht van de leer weer op een
hoogtepunt zal staan en ieder die de prediking hoort verlicht zal wor-
den.

Het uiteindelijke doel, verlossing, wordt weergegeven met het Sanskrit
begrip nirvana. Letterlijk betekent dit: uitgeblust of uitgewaaid zijn.
Het wordt met een vergelijking verklaard: zoals een vlam uitgegaan is
en onzichtbaar is geworden voor deze empirische waarneming, zo is de
heilige in een toestand terechtgekomen die niet to vatten is in begrip-
pen en voorstellingen van deze wereld. Eigenlijk kan men alleen zeggen
wat nirvana niet is: het is niet vergankelijk, niet lijden enzovoort, want
zodra men het probeert to vatten in begrippen, beperkt men het, trekt
men het in deze wereld, waar het Been deel van uit maakt. Toch zijn
er pogingen ondernomen om de ervaring van de bevrijding uit to druk-
ken: in de mystieke geschriften, in de levensbeschrijvingen van heili-
gen, in gedichten, in de beeldende kunst.

De mens is, evenals de empirische werkelijkheid, gekenmerkt door
vergankelijkheid en lijden. Daarom kan er in die mens niet iets zijn
datpermanent, onveranderlijk, onvergankelijk is, een persoonlijk-
heidskern of ziel. De mens bestaat uit vijf groepen van materiele ele-
menten: lichamelijke vorm, gevoelens, waarneming, wil en bewustzijn
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en deze zijn allen vergankelijk. Het proces van leven, dood en weder-
geboorte is to vergelijken met een aaneengeschakelde keten of met een
stroom waarin de elementen zich aan elkaar koppelen en die wordt
bepaald door het karma. Onwetendheid is in dit verband het valse idee
dat er een ik of een zelf (Sanskrit: atman. Pali: atta) zou zijn, waardoor
geluk verward wordt met bezit en genot. Pas als het besef van een per-
manente en onvergankelijke persoons- of wezenskern is verdwenen,
zullen gehechtheid en begeerte niet meer mogelijk zijn en zal er een
eind komen aan het lijden in de kringloop van de geboorten.

Van de vormen van bestaan die mogelijk zijn: hemelse, menselijke,
dierlijke, in de wereld van de geesten en in de hellen worden de eerste
twee bereikt wanneer het goede karma overweegt. De lagere incarnaties
wanneer het slechte karma overheerst. Er is een groot aantal verschil-
lende hellen, waar de diverse soorten kwaad op aangepaste wijze kun-
nen worden uitgewerkt. Een goddelijke geboorte is het gevolg van een
grote hoeveelheid goed karma, maar ook een god zal eens aan een eind
komen van zijn leven en weer als mens geboren worden. Hoewel een
goddelijk bestaan als zeer begerenswaardig wordt afgeschilderd, is dit
bestaan uiteindelijk niet bevredigend want het is alleen in een leven als
mens mogelijk om inzicht en daardoor verlossing to bereiken, omdat
daar een evenwicht bestaat tussen lijden (de eerste waarheid en uit-
gangspunt voor het verlossingsstreven) en geluk (de vierde waarheid,
het inzien dat verlossing mogelijk is).

Deze wereld beschouwen de Boeddhisten als een van ontelbare wereld-
stelsels. Evenals de tijd, stellen zij zich de ruimte voor als oneindig.
Voor de oudere en zuidelijke scholen is de wereld van de verschijn-
selen opgebouwd uit de kleinst mogelijke, niet meer deelbare, factoren,
de dharma's, die zich onder invloed van verschillende wetten, met
name van het karma, samenvoegen tot stromen die de verschijnselen
vormen. Een enkele dharma bestaat slechts gedurende een ogenblik, om
daarna opgevolgd to worden door een nieuw dharma, en deze keten van
deeltjes, dit continuum samtana loopt door dood en wedergeboorte
verder, totdat verlossing is bereikt.

Als men monnik of non wil worden moet men van ouds voldoen aan
een aantal voorwaarden. Deze zijn, tezamen met de discipline -regels,
precies en gedetailleerd beschreven in het eerste deel van de canon, de
Vinaya. Ieder lid van de sangha krijgt onderricht in de leer en in de
discipline. Naast de zielzorg waarmee vooral monniken in kloosters in
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de steden en dorpen zijn belast, richt de monnik zich op het verwerke-
lijken van het persoonlijk heil, door een leven in celibaat, armoede en
onderwerping aan de Vinaya en door het beoefenen van meditatie.

De vele soorten en vormen van meditatie die in de canon zijn be-
schreven hebben tot doel om bepaalde individuele ondeugden tegen to
gaan en om inzicht to ontwikkelen. De eerste categorie meditaties
omvat bijvoorbeeld de meditaties over de vergankelijkheid, ook die
van het eigen lichaam en meditaties die naastenliefde, medelijden
vreugde over andermans geluk en gelijkmoedigheid moeten cultiveren.
De tweede categorie omvat onder andere de concentratie-oefeningen
die moeten bevorderen dat men zich voortdurend bewust is van het
eigen handelen, van de emoties en het denken, zoals in het achtvoudige
pad bedoeld is met juiste aandacht.

Het is de in het Boeddhisme bekende methode van sati 'aandacht'. In
beginsel is deze training niet ethisch ingekleurd; het is een zuiver
technische aangelegenheid. Het gnat erom dat men zich voortdurend
bewust blijft van lichaamshoudingen en bewegingen, gevoelens en de
fluctuaties daarin, het denken en de objecten van de gedachten. Het
is uiteindelijk bedoeld als een oefening in het observeren van het
opkomen en weer verdwijnen van verschijnselen, om op die manier in-
zicht to krijgen in de vergankelijkheid van alle dingen en zo tot ont-
hechting to komen.

En dan zijn er tenslotte de meditaties die moeten leiden tot het uit-
eindelijke inzicht in de vier edele waarheden. Deze vier 'bevrijdende
meditaties' (jhana) worden traditioneel als volgt omschreven: geduren-
de de eerste fase ervaart de mediterende rationeel denken, vreugde en
geluk. Bij de daaropvolgende fase verdwijnt denken en resten vreugde
en geluk. In het derde stadium verdwijnen ook deze gevoelens om in de
vierde jhana plaats to maken voor gelijkmoedigheid. Vanuit deze vier-
de fase bereikt men volgens de oudste traditie het inzicht.

Voor de leken betekent de religieuze praktijk in het algemeen dat men
zich houdt aan de ethische normen: niet doden, niet stelen, niet liegen,
geen ongeoorloofde seksuele relaties, geen overmatig gebruik van sti-
mulerende middelen. Verder is die erop gericht om zoveel mogelijk
goed karma to verzamelen om zo een betere wedergeboorte to bereiken.
Dit kan door alle mogelijke goede werken zoals door het vereren van
de Boeddha en het eerbiedigen van de monniken, door bedevaarten,
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maar vooral door vrijgevigheid, in het bijzonder giften aan de monni-
kenorde, waarvan de sangha afhankelijk is en daarmee het voortbe-
staan van het traditionele Boeddhisme. Er zijn in alle boeddhistische
landen vormen van leken-religiositeit ontstaan, veelal beinvloed door
voor-boeddhistische gebruiken. Belangrijke kenmerken daarvan zijn
reli-gieuze festivals, bedevaarten en alles wat daarbij komt kijken,
astrologie, gebruiken en riten rondom het overlijden, geloof in kwade,
ambivalente en goede bovennatuurlijke wezens en hoe deze voor het
eigen aardse welzijn to gebruiken, en een vaak emotioneel geladen
verering van de Boeddha in beelden of in halfbolvormige monumenten
waarin het Boeddhaschap symbolisch wordt weergegeven (Sanskrit:
stupa).

De plaats van de Boeddha
Zoals reeds opgemerkt is Siddhartha Gautama, de Boeddha, niet de
enige die verlicht is. V66r hem waren er anderen, en na hem zullen er
nog komen. Karakteristiek voor een Boeddha is het feit dat hij op ei-
gen kracht tot het inzicht is gekomen, door zich vele honderden levens
lang to oefenen in de deugden van een toekomstige Boeddha, een 'ver-
lichtingswezen' (Sanskrit: bodhisattva), in medelijden en in wijsheid, en
dat hij vanuit zijn medelijden en zijn alwetendheid aan anderen die
weg tot het inzicht kan wijzen. De verhalen over vroegere levens van
de Boeddha, waarin hij blijk geeft van zijn opofferingsgezindheid en
wijsheid, behoren, naast de geschiedenis van zijn laatste leven, tot de
meest populaire delen van de boeddhistische canon, en nemen in de
hele boeddhistische wereld in de beeldende kunst een belangrijke plaats
in. Volgens de oudere, canonieke traditie zullen zij die de door een
Boeddha aangewezen weg hebben gevolgd en zo de verlichting hebben
bereikt, na hun overlijden definitief de verlossing, het nirvana ingaan.
Men noemt hen 'heiligen', 'waardigen' (Pali: arhat) of 'ouden' (Sanskrit:
sthavira. Pali: thera). Volgens de leer van het zuidelijke Boeddhisme is
de Boeddha na zijn ingang in het nirvana onbereikbaar geworden voor
zijn volgelingen; het nirvana is immers de volstrekte tegenpool van deze
vergankelijke wereld. Dat betekent dat hij niet tot voorspraak kan zijn
of op een of andere manier mensen hier kan helpen. Verering van de
Boeddha heeft dus alleen zin doordat men er op gewezen wordt dat een
mens, de Boeddha, de weg is gegaan en daarmee heeft aangetoond dat
het ook voor anderen mogelijk is om bevrijd to worden. Toch zien wij
in de verering van de Boeddha parallellen aan de verering van goden:
ook hier heeft de affectieve behoefte van de leken een andere richting
gegeven aan de dugmatische opstelling van de officiele leer. In het
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verleden zijn er andere Boeddha's geweest. En ook in de toekomst, in
andere wereldperioden, neemt men aan, zullen er andere Boeddha's
zijn. De eerste die wordt verwacht is de Boeddha Maitreya (Pali: Met-
teyya). Het is een vrome wens van veel Boeddhisten om wedergeboren
to worden in zijn tijd om door het aanhoren van de prediking van
Maitreya verlost to worden. Erg populair zijn de verhalen over die
toekomstige periode. Naast een optimaal geestelijk klimaat zal er een
grote welvaart zijn, iedereen zal gezond zijn en lang leven en de
samenleving zal harmonisch geordend zijn. In veel zuidelijke boed-
dhistische landen hebben deze ideeen geleid tot het ontstaan van
messianistische bewegingen met een sociaal-revolutionair karakter. Nog
steeds houden veel politieke partijen en regeringen rekening met deze
populaire verwachting van een toekomstige heilstaat.

Het noordelijke Boeddhisme of het 'Grote Voertuig' (Sanskriet:
Mahayana)

Het belangrijkste filosofische probleem waar de Boeddhisten zich na
het overlijden van de Boeddha mee bezig hielden was de vraag naar de
werkelijkheid van de dingen die wij waarnemen. Zoals bekend leerde
de Boeddha dat de mens geen permanente kern of ziel heeft. Dit
breidde men uit naar alle verschijnselen. Alle elementen waaruit de
wereld is opgebouwd zijn vergankelijk, zij zijn ook allen afhankelijk
van elkaar. Alles is geconditioneerd, alles is relatief Alleen onder
invloed van het karma worden de verschijnselen gevormd. Maar het is
niet mogelijk om er een blijvende, waste kern in to vinden. Het
MahAyana Boeddhisme heeft zich Iangzamerhand ontwikkeld uit het
oudere Boeddhisme. Daarbij speelden een aantal elementen een rol: de
invloed van de oude meditatie-technieken, die vaak visionaire beelden
en extatische ervaringen oproepen, de behoefte van de leken aan een
persoonlijke relatie met het hogere, de sterke scheiding van monniken
en leken en het daaruit voortkomende idee van de leken op de tweede
plaats to komen, het afbrokkelen van het ideaal van de heilige, wiens
streven naar verlossing als egocentrisch werd beschouwd. Met een gro-
tere invloed van de leken op het religieuze leven zien wij een pantheon
ontstaan. Men wil zich het hogere persoonlijk voorstellen; er ontstaan
ontelbare Boeddha's, bodhisattva's, goden en half-goden. Op deze
manier li jkt een direct contact mogelijk.

In de populaire verering spreken de bodhisattva's het meest aan. Wezens
op weg naar het Boeddhaschap, die volgens de noordelijke scholen een
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gelofte hebben afgelegd (en dat telkens herhalen) om niet eerder het
nirvana in to gaan voordat alle andere wezens verlost zijn en om zich-
zelf daarbij geheel en al in to zetten. Hun belangrijkste deugd is het
medelijden van waaruit zij de mensen helpen. De opkomst van dit
nieuwe ideaal hangt nauw samen met de afwijzing van het egocentrisch
bezig zijn met de eigen verlossing van de traditionele heilige. Men wil
niet meer via een leven als monnik heilig worden, men wil bodhisattva
worden en ook zelf anderen helpen op weg naar het nirvana. En dat
kan men ook als leek. Al snel ontstonden er teksten die de nieuwe
idealen beschreven. Zij werden allemaal aan de Boeddha toegeschreven.
Zij beschrijven de ontwikkelingsgang van de bodhisattva, die zichzelf
in dienst heeft gesteld van het heil van alle wezens. Hij moet een aantal
deugden perfectioneren en oefent die gedurende vele levens. Het is het
praktisch en theoretisch uitbouwen van zijn gelofte. En die praktische
en theoretische kant van zijn ontwikkeling worden gekenmerkt door
zijn twee belangrijkste eigenschappen: medelijden en wijsheid. Het
nieuwe ideaal van de bodhisattva heeft geleid tot een aantal vergaande
verschillen met de oudere scholen. In plaats van de individuele verlos-
singsweg van de heilige ligt nu alle nadruk op de onmetelijk lange ont-
wikkelingsgang van de bodhisattva en op de intentie waarmee hij die
ondernomen heeft: de gelofte om alle wezens tot het heil to brengen.
Door zich to oefenen in de volmaakte deugden kan hij zijn verdienste
en kennis vermeerderen en zo langzaamaan rijp worden voor het in-
zicht. Zijn loopbaan is in detail beschreven in de verschillende
Mahayana-sutras en omvat een aantal (acht of tien) niveaus. Hij kan
daarbij geholpen worden door de Boeddha's die hem zijn voorgegaan -
en die in tegenstelling tot de oudere scholen hier beschouwd worden als
actieve helpers - en door de bodhisattvas die al wat meer ervaring heb-
ben.

Hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen degenen die de
gelofte hebben afgelegd en aan de weg begonnen zijn en de ontwik-
kelde bodhisattvas die als goddelijke figuren hulp kunnen bieden en in
een paradijselijke toestand verkeren, van waaruit zij zich in de ver-
schillende werelden en in de verschillende vormen van bestaan kunnen
manifesteren om anderen to helpen.

Uit medelijden wil de bodhisattva de mensen helpen op hun weg naar
het nirvana. Wijsheid betekent inzicht in de ware aard van de dingen,
en voor de noordelijke scholen wil dat zeggen in hun 'leegheid'. Alles
wat wij waarnemen is relatief, afhankelijk en geconditioneerd. Het is
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niet het absolute. Wat dat betreft is deze wereld slechts illusie, schijn,
zij is niet werkelijk. Werkelijk is wel haar 'leegheid', het feit dat de
verschijnselen geen eigen wezen of blijvende kern bezitten, en dit
inzicht is de perfecte wijsheid. Het absolute, de hoogste waarheid of
werkelijkheid is niet to vatten. Ieder woord dat erover wordt gezegd
beperkt het. Het kan slechts intultief door middel van de meditatie
worden geschouwd; de menselijke rede is daartoe niet in staat.

Er zijn twee werkelijkheden: deze wereld van de verschijnselen, de
'verhulde' of 'relatieve' werkelijkheid, en de absolute. In de grond van
de zaak zijn zij gelijk, want ook het gebruik van die onderscheiding,
van iedere filosofie of leer, is een didactisch hulpmiddel om de waar-
heid to leren kennen, en dus conventioneel en relatief. De Mahayana
filosofen gebruiken om die 'leegheid' to verduidelijken de methode van
de reductio ad absurdum: in feite blijkt iedere uitspraak over de wer-
kelijkheid die to beperken en is daarom met zichzelf in tegenspraak.
Als er iets zou zijn dat onafhankelijk, eeuwig en onvergankelijk is, zou
dat niet ontstaan zijn, noch veroorzaakt, kan het niet vergaan en hangt
het nergens mee samen: een dergelijk iets is niet met de rede aantoon-
baar. Er is geen werkelijkheid in die zin; alles is 'leeg' van een derge-
lijke werkelijkheid. Als de dingen een onveranderlijke wezenskern
hadden was er geen ontstaan en vergaan. Pas door het ontbreken van
zo'n onvergankelijke en onveranderlijke kern kan deze wereld zich
ontplooien: de conventionele werkelijkheid. Slechts daarbinnen vindt
het wereldgebeuren plaats en heeft de boeddhistische heilsweg geldig-
heid. Maar vanuit het standpunt van het absolute is er geen Boeddha,
geen leer en geen gemeente. Een van de belangrijkste noordelijke filo-
sofische richtingen, de Madhyamika, leert dat het absolute is tussen
zijn en niet-zijn, tussen ontstaan en vergaan.

Een tweede school die het noordelijke Boeddhisme heeft gevormd is de
Yogac$raschool. Evenals het Madhyamika gaat die er van uit dat alle
verschijnselen een illusie zijn, een droombeeld, waaraan geen blijvende
realiteit kan worden toegeschreven. Zij verklaren de empirische werke-
lijkheid als geprojecteerd door de geest. Deze opvatting hangt nauw
samen met de ervaringen van de visualisatie-meditatie, die als reeler
worden gezien dan de waarneming buiten de meditatie. Op basis daar-
van kwam men tot de conclusie dat de empirisch waarneembare wereld
slechts een projectie is van de geest, van mentale processen en energie,
evenals het gevisualiseerde beeld in de meditatie. Op grond van dit
uitgangspunt ontstond er een uitgewerkte theorie over waarneming en
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werkelijkheid, welke de volgende belangrijke aspecten had: elke waar-
neming is een herkenning van een ideeel beeld in het eigen bewustzijn,
niet een observatie van een daarbuiten staand werkelijk object.

Waarnemen is dan het bewust-maken van het beeld in de eigen geest.
Daaruit volgt dat de Yogacara-school tot de conclusie komt dat er geen
materie bestaat, dat alles slechts geest is (cittamatra). Alle verschijn-
selen worden beschouwd als voorstellingen van ons denken. Het uni-
versum is dan een hoeveelheid geestelijke energie, die teruggaat op een
groot geestelijk principe: cittamatra.

Dat mensen 'hetzelfde' waarnemen hangt samen met het feit dat de
individuele geesten als het ware putten uit een universeel 'voorraad-
bewustzijn'. De vormen en beelden, voortgebracht door dat voorraad-
bewustzijn worden mede bepaald door het karma van alle wezens. Dat
wil zeggen dat alle levende wezens tezamen, door hun handelingen
bepalen welke de vormen zijn waarin de wereld aan ons'verschijnt'.

De filosofische scholen hebben de vormen van het Boeddhisme in het
Himalayagebied, in Tibet en Mongolie, in China, Korea en Vietnam en
in Japan bepaald. Daarnaast is er in deze landen, door het samenkomen
van boeddhistische en voor-boeddhistische ideeen, duidelijk sprake
van eigen ontwikkelingen. Zo zijn de sekten in het Chinese cultuur-
gebied sterk door Confucianisme en Taoisme beinvloed en heeft het
contact van oorspronkelijk Indische religiositeit en Indische filosofie
met de veel praktischer gerichte Chinese mentaliteit tot een heel eigen
soort Boeddhisme geleid. Voor het Japanse Boeddhisme geldt hetzelfde:
als het via China en Korea vanaf de zesde eeuw doordringt tot Japan,
ondergaat het daar een volgende aanpassing tot Japans Boeddhisme,
met specifieke en nationale trekken.

In de negende/tiende eeuw verdwijnt het Boeddhisme in India.
Daarvoor zijn een aantal oorzaken to noemen: de moslim invasies in het
noorden, de opleving van het Hindoeisme, dat voor veel leken beter
aan bleek to sluiten bij hun dagelijks leven dan het langzamerhand
zelfgenoegzaam geworden, geinstitutionaliseerde Boeddhisme van de
grote kloosters, en het verdwijnen van de protectie van een aantal
vorsten.

De traditie van de grote klooster-universiteiten van Noord-India wordt
na de negende eeuw voortgezet in Tibet. Ook het Tibetaanse Boeddhis-
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me heeft een eigen geschiedenis. Het is gebaseerd op de filosofische
tradities van het Mah$yana, maar heeft ook veel elementen opgenomen
van een latere uit India afkomstige stroming die in het algemeen aan-
geduid wordt met de term Tantrisme. Kenmerken van het Tantrisme
zijn het gebruik van hulpmiddelen voor de concentratie zoals magische
formules (Sanskrit: mantra) en geometrische symbolische vormen
(Sanskrit: mandala). Men neemt aan dat er een snellere weg zou zijn
om, in dit leven al, verlossing to ervaren. Bij het betreden van deze
gevaarlijker weg is nauwkeurige persoonlijke begeleiding van een
leraar essentieel. Aan de leraar is men diepe verering verschuldigd:
zonder hem is verlossing niet mogelijk. Hij draagt zijn eigen kennis
over en begeleidt de leerling met behulp van inwijdingen die voor
buitenstaanders geheim worden gehouden. De geheime rituelen, waarin
bij sommige richtingen erotische en sexuele symboliek een rol speelt,
zijn dan ook karakteristiek voor het Tantrisme. De oorspronkelijke
eenheid die de verlichte kent en ervaart wordt uitgedrukt in de sexuele
vereniging; van Boeddha's met hun vrouwelijke partners (prajna: wijs-
heid) of van de adept en zijn vrouw. In de liturgie worden scepter
(Sanskrit: vajra) en bel (Sanskrit: ghanta) gebruikt om de mannelijke en
de vrouwelijke aspecten van de werkelijkheid weer to geven. Zij sym-
boliseren tegelijk het noodzakelijke samengaan van medelijden
(mannelijk - scepter) en wijsheid (vrouwelijk - bel) in de bodhisattva.
Naast tantristische scholen kent Tibet een kloostertraditie die op de
oude Vinaya-regels is gebaseerd. De kloosters, die onder protectie van
de koningen stonden, zijn vanaf de twaalfde eeuw tot aan de inval van
de Chinezen in 1951 de leidinggevende macht geweest. De orthodoxe,
hervormde, sekte van de geelmutsen (Tibetaans: dge-lugs-pa), in het
begin van de vijftiende eeuw gesticht, speelde een belangrijke rol
daarbij. Uit hun midden kwamen vanaf 1438 de Dalai Lama's, de gees-
telijke en wereldlijke leiders van Tibet. De Tibetaanse vorm van
Boeddhisme, die ook bekend staat als Lamaisme (Tibetaans: bla-ma;
'superieur', de titel van hogere monniken) is in de dertiende eeuw naar
Mongolie gekomen en vandaar verspreid over de gebieden in Centraal-
Azie die onder Mongoolse culturele invloed stonden en is later opge-
nomen in de USSR.

Organisatie

In de traditionele dorpssamenleving was het, wanneer men zich wilde
aansluiten bij de boeddhistische gemeente, voldoende om dat in het
openbaar mee to delen. Registratie was daarvoor niet nodig. Tot op de
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dag van vandaag wordt men geacht Boeddhist to zijn wanneer men
driemaal de formule van toevluchtsname heeft uitgesproken: "Ik neem
mijn toevlucht tot de Boeddha, tot de Leer en tot de Gemeente", en de
ethische- en leefregels aanneemt. Dit heeft tot gevolg dat het moeilijk
is om zekerheid to krijgen over de exacte aantallen Boeddhisten. Omdat
de staat greep wilde krijgen op doen en laten van haar onderdanen, is
men in de meeste boeddhistische landen later wel overgegaan tot regis-
tratie bij tempels of kloosters.

Voor de leden van de sangha gold vanaf het begin registratie van hun
intrede en wijding. Niet alleen hoopt men zo ongewenste elementen
buiten de orde to houden, het is ook van belang voor de interne struc-
tuur die op ancienniteit van wijding is gebaseerd. Voor een geldige
wijding is, in de zuidelijke traditie, een minimum aantal van tien gel-
dig gewijde monniken of nonnen nodig. Als aan die voorwaarde niet
wordt voldaan is de wijding ongeldig. Op die manier is de successie in
de orde van nonnen in de veertiende eeuw tot een eind gekomen en is
men bijvoorbeeld in Sri Lanka genoodzaakt geweest om wijdingstradi-
ties uit andere landen, in dit geval uit Thailand en Birma, over to
nemen.

In de landen van het zuidelijke Boeddhisme is in de loop van de
geschiedenis een nauwkeurig uitgewerkte relatie ontstaan tussen sangha
en staat. Een van de gevolgen hiervan was de verantwoordelijkheid die
de staat meende to hebben voor de discipline in de kloosters. In dat
kader heeft men een nationale hierarchie voor de sangha opgebouwd en
door de staat gecontroleerde examens voor monniken ingesteld. In Sri
Lanka, Birma en Thailand heeft men voor dit doel speciale afdelingen
aan ministeries. In Cambodia en Laos had men dat tot voor kort.

Volgens de orthodoxe traditie wordt men monnik door afstand to doen
van het leven als leek en in to treden als novice. De novice scheert zijn
haren en baard of en krijgt het oranje monnikskleed en bedelnap, teke-
nen van armoede en afstand van de wereld. Na zijn officiele opname in
de orde, die evenals alle andere juridische handelingen van de sangha
gedetailleerd beschreven zijn, volgt een periode van studie. Daarna
kan, met goedkeuring van de autoriteiten in de orde en als aan alle
voorwaarden is voldaan, de monnikswijding plaatsvinden. Het leven
van een monnik is aan veel regels gebonden, regels die het hem moge-
lijk moeten maken zich zo goed mogelijk to richten op zijn verlossings-
weg. Hij kan zich daarop toeleggen door - alleen of in een kleine ge-
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meenschap - zo ver mogelijk buiten de bewoonde wereld to leven en to
mediteren. Maar meestal zal hij in een klooster in of vlak bij een stad
of dorp leven en ook in het maatschappelijke leven van die streek een
rol spelen. Want vanaf het vroegste begin heeft de Boeddha de monni-
ken gewezen op hun verplichtingen ten opzichte van de leken en de
maatschappij.

Oorspronkelijk hadden de boeddhistische monniken geen vaste ver-
blijfplaats. Zij trokken rond en waren verplicht om alleen de drie
maanden van de regentijd op een plaats to blijven. In die periode
ontstond een gemeenschapsleven dat voor velen, monniken zowel als
leken, aantrekkelijk bleek to zijn. Langzaamaan ontstonden er per-
manente verblijfplaatsen, aanvankelijk vaak een verzameling van indi-
viduele hutjes, later ook kloosters.

Reeds vroeg in de geschiedenis van het Boeddhisme was het duidelijk
dat de sangha niet alleen afhankelijk was van de vrijgevigheid van de
leken, maar voor haar voortbestaan ook moest steunen op de protectie
van vorsten. De verhouding tussen de staten en de sangha is in de loop
van de geschiedenis in de verschillende landen uitgewerkt. Dat had tot
gevolg dat er naast de kleinere dorpskloosters, ook grotere kloosters
ontstonden, die - rijk door giften van land en goederen van het Boed-
dhisme goedgezinde vorsten - een grote rol gingen spelen in het
bewaren en voortzetten van de cultuur. Dergelijke grote kloosters
waren centra van onderwijs, kunst en wetenschap. In sommige gevallen
werden zij tot feodale instellingen of handelsondernemingen. Dan was
het er de adellijke families veel aan gelegen om er via de opvolgingen
van abten invloed to krijgen. Vandaag de dag bezitten de kloosters geen
grote landerijen meer en kunnen zij, op een enkele uitzondering na,
niet rijk genoemd worden. Wel hebben zij veel van hun vroegere func-
ties op het gebied van onderwijs en sociale zorg behouden, met name
op het platteland.

De boeddhistische internationale organisatie

V66r de koloniale periode verliepen de vreedzame contacten tussen
boeddhistische landen via de hoven van de vorsten en vooral via de
monnikenorde. Maar bepalend voor het beeld in die tijd is toch een
sterk nationale gerichtheid. Pas bij de opkomst van modernistische
bewegingen in de negentiende eeuw is men zich bewust geworden van
de noodzaak van een internationale organisatie. Hierbij is duidelijk
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sprake van westerse invloed: de aandrang van westerse Boeddhisten of
in het Boeddhisme geinteresseerden om door een strakkere organisatie,
vooral van de leken, een beter tegenwicht to kunnen vormen tegen de,
door de koloniale machthebbers direct of indirect gesteunde christe-
lijke missie en zending. De modernistische beweging was voornamelijk
een beweging van intellectuele leken uit de stedelijke middenklasse.
Hoewel sterk nationalistisch en traditionalistisch, namen zij westerse
ideeen en organisatiemodellen over. Zo was bijvoorbeeld een van de
eerste boeddhistische lekenorganisaties, in Sri Lanka gesticht in 1893,
in Birma in 1906, de Young Man's Buddhist Association, geinspireerd
door de YMCA.

Anagarika Dharmapala, een van de voormannen van de hervormings-
beweging in Sri Lanka, stichtte in 1891 de eerste internationale orga-
nisatie, de Maha Bodhi Society, met als doel de restauratie van de
verwaarloosde bedevaartplaats in Bodh-Gaya in India, de plaats waar
de Boeddha de verlichting had bereikt. Maar tegelijk gaf de Maha
Bodhi Society aan Boeddhisten uit de verschillende landen mogelijk-
heden van contact, uitwisseling en samenwerking. Via de Society is een
groot deel van het modernistische vernieuwingsdenken gemeengoed
geworden.

In alle boeddhistische landen ontstonden in die tijd organisaties die
zich internationaal wilden opstellen, maar pas in 1950 werd de World
Fellowship of Buddhists opgericht, de officiele wereldorganisatie, die
in tweejaarlijkse conferenties wil proberen in religieuze, sociale en
politieke kwesties een standpunt to formuleren. Tijdens dergelijke
conferenties komen kwesties aan de orde als opvang van drugverslaaf-
den, atoombewapening, samengaan van noordelijke en zuidelijke mon-
niken in een sangha, zending naar het Westen, en de schending van
mensenrechten in veel vanouds boeddhistische landen in Zuidoost-
Azie.

Het Westen kwam in de koloniale periode eigenlijk pas goed in aan-
raking met het Boeddhisme. Daaruit ontstond belangstelling voor de
bestudering van teksten, van archeologie. De godsdienstwetenschap
ging zich er voor iiteresseren. Een aantal christelijke tegenstanders van
het Boeddhisme verzetten zich fel tegen die belangstelling. Er werden
kleine groepen van geinteresseerden opgericht. In 1881 startte in Enge-
land de Pali Text Society, in 1907 de Buddhist Society, in 1929 werd in
Parijs de Amis du Bouddhisme opgericht en in 1903 in Duitsland de
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Buddhistische Gemeinschaft. Ook in de VS ontstond belangstelling voor
het Boeddhisme. Daar werd het contact met name gelegd via de Japanse
en Chinese gemeenschap aan de westkust, en later door de Amerikaanse
bezetting van Japan in 1945. Dat wil zeggen dat de Buddhist Churches
of America vrijwel uitsluitend Chinese en Japanse vormen van Boed-
dhisme vertegenwoordigen.

In de loop van de geschiedenis vonden er een aantal concilies plaats, die
niet ailemaal door alle Boeddhisten als gezaghebbend worden be-
schouwd. Wel gelden als zodanig het eerste concilie, van Rajagriha,
gehouden vlak na het overlijden van de Boeddha om de herinnering
aan zijn uitspraken vast to leggen, het concilie van Vaisali (ongeveer
200 voor Christus) waar disciplinaire kwesties besproken werden en het
concilie van PAtaliputra (omstreeks 120 voor Christus) waarbij de
scheiding in noordelijk en zuidelijk Boeddhisme zich aankondigde door
de kritiek vanuit het noorden op het individualistische ideaal van de
heilige. Daarnaast zijn er een aantal regionale concilies geweest. Het
meest recente was het concilie dat van 1954 tot 1956 plaats vond in
Rangoon in Birma (2500 jaar na het overlijden van de Boeddha) waar-
bij het traditioneel belangrijkste onderwerp van discussie de herziening
en zuivering van de canon betrof.

Politieke en maatschappelijke invloed

De ethiek bepaalt in belangrijke mate de manier waarop Boeddhisten
aan de samenleving vorm willen geven. Daarnaast zijn ook historische
achtergronden van invloed en de wijze waarop het Boeddhisme in het
betreffende gebied is samengegaan met voor-boeddhistische cultuur-
elementen en samenlevingsvormen. Voor de ontwikkeling van een
sociale en politieke ideologie in de zuidelijke landen waren een aantal
uitspraken van de Boeddha belangrijk. Hij verzette zich tegen het kas-
tenstelsel en tegen de dominerende positie van de Brahmanen. Hi j
beschouwde oorlog als zinloos. Hij gaf een specifieke inhoud aan het
koningschap. Toen de orde zich onder politieke druk en om redenen
van voortbestaan verbond met bepaalde staten of vorsten ontwikkelde
zich het traditionele stelsel van relaties tussen staat en sangha. Deze
ontwikkeling werd gestimuleerd door het ontstaan van grote klooster-
gemeenschappen, door de invloed van de leken die aanpassing van het
religieuze denken aan het leven in de wereld verwachtten, door de
opkomst van het koningschap en door veranderde sociale omstandig-
heden.

52



De Indische keizer Asoka (derde eeuw voor Christus) was de eerste die
op basis van de boeddhistische ethiek een staatsideologie vormde. Hi j
stimuleerde missionering en sociale en politieke actie vanuit de leer van
het Boeddhisme. De verbinding staat-religie was vanaf die tijd hoofd-
zakelijk gebaseerd op de zogenaamde sasana-hervormingen, hervor-
mingen die de staat kon afdwingen wat betreft inhoud van de leer en
discipline van de monniken. Daarmee kon de staat een beslissende in-
vloed uitoefenen op de organisatie van de orde en op de dogmatische
richting. Koning en staat werden verantwoordelijk voor het religieuze
heil van de bevolking. Deze ideeen zijn mede ontstaan uit de idealen
van de bodhisattva-koning (de koning als toekomstige Boeddha), van
de welvaartsstaat (de staat dient een zodanige welvaart to garanderen
dat een ieder zich aan zijn persoonlijk heil kan wijden wanneer hij
zich daartoe aangetrokken voelt; dat wil zeggen dat in principe ieder
zich aan het produktieproces zou moeten kunnen onttrekken) en van de
economische controle van de staat en daarmee samenhangend de door
de staat geregelde distributie van goederen. De dualistische houding
van veel machthebbers, gebonden aan de ethiek en tegelijk zonder
problemen gebruik makend van de religie voor politieke doeleinden,
heeft doorgewerkt in de geschiedenis van de boeddhistische landen tot
heden.

Uit de relatie staat-religie ontstond in de zuidelijke boeddhistische
landen het boeddhistisch nationalisme, voor het eerst in Sri Lanka. In
de Middeleeuwen was het nationalisme, gebaseerd op gelijke religie,
taal en cultuur, uitgangspunt van politiek en sociaal handelen. Pas in en
na de koloniale periode leidde het tot conflicten met religieuze en etni-
sche minderheden. In de loop van de tijd werd de positie van de orde
sterker en kregen de monniken, vooral vanwege hun mogelijkheid de
bevolking to mobiliseren, meer invloed in politieke beslissingen. Soms
ging dat zo ver dat regeringen alleen met hun authorisatie getolereerd
werden. Door het wegvallen van staatsprotectie verminderde de invloed
van het Boeddhisme sterk in de koloniale periode. In de tweede helft
van de negentiende eeuw ontstaat dan, eerst in Birma en Sri Lanka, een
beweging die zich keert tegen de westerse politieke en culturele. over-
heersing en de eigen cultuur en religie wil hervormen. Kenmerken van
deze modernistiscl a beweging zijn onder andere de nadruk die men
bewust wil leggen op de rationele elementen in het Boeddhisme, mede
in de polemiek tegen het Christendom dat vereenzelvigd wordt met
kapitalisme en kolonialisme en de opkomst van militante lekenorgani-
saties. Het waren vooral de leken die in deze beweging actief waren.
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Later hebben monniken de leiding overgenomen, maar niet zonder dat
er een discussie op gang was gekomen over de rol van de monniken-
orde. Twee standpunten worden in dezen verdedigd: de monniken
dienen zich to richten op hun verlossing en zich buiten de maatschappij
to houden en de orde moet hervormd worden opdat zij een rol kan
blijven spelen in de sociale en economische ontwikkeling. Tegelijk
heeft de discussie zich gericht op de relatie tussen de leer van de Boed-
dha en de opbouw en taakstelling van de staat. Deze discussie wordt
nog steeds voortgezet.

Op grond van haar weinig uitgesproken houding in politieke en maat-
schappelijke kwesties kan het Boeddhisme zich gemakkelijk verbinden
met andere ideologieen. Bepalend voor het contact zijn de ethiek, de
achtergronden van het gesprek en de politieke situatie van dat moment.
Zo heeft men nooit contact gezocht met kapitalistische ideologieen
vanwege de ervaringen in de koloniale tijd. Het gesprek wordt veelal
gevoerd door in het Westen opgeleide boeddhistische intellectuelen die
sterk nationalistisch denken. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het ge-
sprek op gang met het Marxisme hetgeen geleid heeft tot het oprichten
van verschillende communistische, leninistische en trotskistische
partijen in de zuidelijke landen. Onder dwang van de kiezers en door
deelname aan regeringscoalities ontstond een typisch boeddhistisch
Marxisme en een gematigder boeddhistisch socialisme. Voorbeelden
van politieke partijen die hierdoor ontstonden zijn de Sri Lanka
Freedom Party van Bandaranaike, de Birmese Anti Fascist People's
Freedom League van U Nu en de volksbeweging (Socialisme Khmer)
van Norodom Sihanouk. De ontwikkelingen zijn sterk nationaal, maar
er vallen toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken to ontdekken:
de nadruk op het wetenschappelijke karakter van Boeddhisme en Mar-
xisme, de vermeende beinvloeding van Marx door het Boeddhisme, de
nadruk op marxistische en socialistische tendensen in de traditionele
voor-koloniale samenleving, de aanvulling van Marxisme (werelds) en
Boeddhisme (boven-werelds), de nadruk op het nut van de religie voor
een stabiele maatschappij en op de democratische en marxistische stel-
lingname van de Boeddha (bijvoorbeeld als hij zich keert tegen de
dominantie van de brahmanen) en van de traditionele sangha met haar
democratische structuur.

In het particuliere leven zijn de idealen regionaal verschillend. Zo kent
men in de meeste landen het monogame huwelijk, maar bijvoorbeeld in
Tibet ook polyandrie, een voor dat gebied economisch zinvolle vorm
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van gezinsopbouw. Het huwelijk wordt beschouwd als een profaan
contract. Men kent geen religieuze bevestiging ervan. Wel is het, vooral
in de laatste eeuw, gebruik geworden om de monniken to vragen een
zegenwens uit to spreken bij deze en andere huiselijke gebeurtenissen.
Men stelt zich meestal soepel op tegenover scheiding en hertrouwen.

Het werk op het land en de verzorging van de kinderen is traditioneel
de task van de vrouw. De religieuze opvoeding van de kinderen, vooral
van de jongens, vindt plaats in het klooster in de buurt, dat tot in de
negentiende eeuw het hele onderwijs verzorgde, en waar men nu cur-
sussen, discussiebijeenkomsten en studiegroepjes organiseert.

Hoewel uit de oudere delen van de canon blijkt dat de Boeddha geen
onderscheid maakte tussen de mogelijkheden van mannen en vrouwen
om het heil to bereiken, wordt de vrouw later als religieus inferieur
beschouwd. Deze verslechtering van de positie van de vrouw is amper
onderzocht. Het lijkt alsof latere maatschappelijke ontwikkelingen in
India waarbij de vrouw volledig werd vastgelegd op haar rol als echt-
genote en moeder, het denken daarover in het Boeddhisme hebben
beinvloed. Ook hebben de geschriften van vele generaties celibataire
monniken in het zuidelijke Boeddhisme ertoe bijgedragen dat de vrouw
gezien werd als een verleidster, als een wat irrationeel reagerend,
kinderlijk wezen. Toch vinden wij in de geschiedenis van het Boed-
dhisme veel voorbeelden van invloedrijke en fijnzinnige vrouwen. Nog
steeds leeft bij veel boeddhistische vrouwen het idee dat zij om reli-
gieus mee to tellen eerst een wedergeboorte als man dienen to bereiken.

Daarnaast blijkt een leven als non de laatste veertig jaar vrouwen weer
aan to spreken. Zij werken ails zodanig gemotiveerd in het onderwijs en
in de sociale zorg. Hoewel de orde van nonnen in de veertiende eeuw
bij gebrek aan een geldige wijdingstraditie uitstierf, inspireert het
vrouwen weer zo to leven, ook al wordt dat door de zuidelijke ortho-
doxe autoriteiten niet als geldig beschouwd. Evenals in andere gods-
diensten vinden wij ook in het Boeddhisme typische vormen van vrou-
wen-religiositeit, die vaak gepaard gaan met extase of bezetenheid.
Vooral na de kolo-niale periode zijn vrouwen in alle sectoren van het
maatschappelijk leven terecht gekomen en die ontwikkeling zal duide-
lijk het traditionele denken over de vrouw ter discussie stellen. Omdat
huwelijk, gezin en voortplanting niet direct in een religieus kader zijn
geplaatst heeft men meestal geen specifiek religieuze problemen op het
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gebied van de seksualiteit of de gezinsplanning. Van zeer recente
datum is de discussie over abortus provocatus.

Materieel bezit wordt vooral in de zuidelijke traditie beschouwd als een
mogelijkheid om verdienste to verwerven door bet to besteden aan
goede werken. Maar ook als een gevaar omdat bet de begeerte en de
gehechtheid kan vermeerderen. Bezit wordt op zich niet als positief of
negatief gezien. Dat hangt of van de manier waarop bet wordt gebruikt.
De meest verdienstelijke manier is bet besteden van bezit en geld voor
bet onderhoud van de monniken, of voor bet bouwen of restaureren
van monumenten, kloosters en dergelijke. Het vasthouden van mate-
rieel bezit wordt nog steeds gezien als immoreel en schadelijk voor de
samenleving. Ook om deze reden zien Boeddhisten weinig kans om
kapitalistische ideeen op to nemen. Vroeger werd er in de zuidelijke
landen ook gewezen op bet verdienstelijke van bet ontwikkelen van bet
land, bijvoorbeeld door land to ontginnen, putten to slaan of wegen aan
to leggen. Daarop speelt men tegenwoordig weer in door mensen voor
to houden dat geld dat voordien gebruikt werd om tempels to verfraai-
en evenveel verdienste oplevert als bet wordt uitgegeven aan ontwikke-
lingsprojecten. Overigens geldt ook hier dat de intentie van de gever de
verdienste bepaalt en niet de grootte van de gift.

Met de opkomst van bet modernisme is men ook gaan nadenken over
de economische ontwikkeling. Er wordt gezocht naar een economisch
model dat aansluit bij de traditionele economie en tegelijk inspeelt op
moderne ontwikkelingen. Men gaat uit van de oude opvattingen over
welvaart, een situatie waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen
naar verlichting to streven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat men uitgaat
van de traditionele staatscontrole op bet economische leven en op de
belangrijkste produktiemiddelen en goederen, van door de staat opge-
legde beperkingen en van staatsmonopolies. Door middel van distribu-
tie kan de staat de consumptie regelen en de welvaart verdelen. Van-
ouds ligt er in de zuidelijke landen meer nadruk op distributie dan op
produktie. Wij zien nog steeds dat regeringen veel moeite doen om bet
nastreven van materiele rijkdom cultureel respectabel to maken. Er is
een tendens in de richting van een eigen model, de zogenaamde mixed
economy, een samenwerking van prive-, staats- en cooperatieve secto-
ren. Men wil vanuit de canonieke teksten onderdrukking en uitbuiting
verklaren en de boeddhistische middenweg ook in bet economische
leven vorm geven. Ook niet-Boeddhisten zijn door deze ideeen aange-
sproken, zoals blijkt uit de uitwerking die E. F. Schumacher maakte
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van de boeddhistische ideeen over kleinschaligheid. Iedere nieuwe eco-
nomische ontwikkeling probeert men to toetsen aan boeddhistische
uitgangspunten. Zo vond er in 1973 in Sri Lanka een conferentie plaats
over Religion and Development in Asian Societies, en in 1977 een over
Multi-Nationals and Salvation.
Voor de Boeddhisten is het ons omringende milieu een levend organis-
me dat geeerbiedigd en spaarzaam en met overleg gebruikt dient to
worden. Door de komst van industrie op westerse leest ontstaat er een
spanning tussen de eisen van de industrie en de traditionele eerbied ten
opzichte van het milieu. Dieren zijn, evenals mensen, wezens op weg
naar verlossing. Dat wil zeggen dat liefde en medelijden gericht dienen
to zijn op alle wezens, inclusief dieren en dus niet slechts op mensen.

Het Boeddhisme wijst geweld af. De Boeddha heeft een aantal aanwij-
zingen gegeven om conflicten op maatschappelijk gebied to voorkomen:
tolerantie en eerbied voor de idealen van anderen, voortdurende uit-
wisseling van ideeen, een democratische structuur waarin beslissingen
genomen worden door een vergadering van vertegenwoordigers van alle
groepen die na afweging van argumenten in harmonie beslist en door
de gemeenschap gerespecteerd wordt. In de organisatie van de sangha
werden dezeideeen doorgevoerd.

In de geschiedenis heeft zich echter wel de idee ontwikkeld van een
'rechtvaardige' oorlog, voornamelijk als gevolg van het samengaan van
Boeddhisme en nationalisme. Daartegen is kritiek. De Boeddha leerde
dat agressie en geweld niet alleen schade berokkenen aan degenen
waartegen zij zijn gericht, maar in nog grotere mate aan de persoon die
dat bij zichzelf toelaat. Hij is verder dan ooit verwijderd van het in-
zicht. Want om dat to bereiken zal hij eerst een eind moeten maken aan
hartstocht, haat en onwetendheid, allen oorzaken van geweld. De enige
afdoende manier om dit to bestrijden is het ontwikkelen van de tegen-
gestelde deugden: liefde, medelijden, medevreugde en gelijkmoedig-
heid. Wie bezig is met zijn eigen verlossing kan onmogelijk betrokken
raken bij conflicten, geweld, oorlog, het projecteren van 'demonische'
eigenschappen op anderen. Hij is zelf zijn ergste vijand. Pas als hij dat
inziet kan hij die foutieve gerichtheid to boven komen.

Vanaf het begin heeft het Boeddhisme een tolerante houding aange-
nomen ten opzichte van andere religies, vanuit de idee dat ieder indi-
vidu zijn eigen persoonlijke weg tot het heil zoekt. Wel neemt men aan
dat de leer die de Boeddha heeft verduidelijkt de meest waardevolle
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manier weergeeft om dat heil to bereiken. Niet iedereen zal op het
niveau van zijn groei zijn waarop hij zich met die leer kan verenigen.
Daarop zal hij in volgende wedergeboorten wel kunnen komen. Deze
houding van tolerantie en respect voor individueel verschillende vor-
men en uitingen van religiositeit heeft ook doorgewerkt in de eigen
boeddhistische geschiedenis en heeft de enorme varieteit in religieuze
vormen binnen het Boeddhisme mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft
men vanuit de eigen leer andere religies proberen to evalueren. Tradi-
tioneel onderscheidt men valse religies, zoals materialisme, amorele
systemen, systemen waarin de mogelijkheid van verlossing wordt ont-
kend, en religies die op onzekere factoren gebaseerd zijn, zoals religies
waarin voor de stichter alwetendheid wordt geclaimd of die op een
openbaring berusten. Men heeft vanouds problemen met het theisme:
het geloof in een almachtig god zou bijvoorbeeld een vals idee van
zekerheid geven, de waarde van de menselijke inspanning bagatelli-
seren, terwijl het geen acceptabele verklaring zou geven voor het
kwaad in de wereld.

Van recente datum is de dialoog met het Christendom. Deze speelt zich
of op twee niveaus: het theoretische, waarbij de christelijke leerstellin-
gen vanuit boeddhistisch standpunt worden bestudeerd en het belang-
wekkender praktische, waarbij Boeddhisten en Christenen proberen
ieder vanuit de eigen religieuze inspiratie tot begrip voor elkaar en tot
gemeenschappelijk religieus of sociaal handelen to komen, bijvoorbee]d
in gezamenlijke bijeenkomsten of bij gezamenlijke humanitaire acties.
Omdat het Boeddhisme het idee van een schepper-god afwijst, richt
zich de belangrijkste 'theologische' discussie en kritiek van Boeddhisten
voornamelijk op het christelijke godsbegrip, op het idee van de recht-
vaardigheid (in tegenstelling tot de verantwoordelijkheid van de mens
op grond van de karma-leer), en op het uiteindelijke ideaal van het
koninkrijk gods. Daarnaast vindt men ook veel overeenkomsten in
onder andere de ethische normen, de idealen van kloosterleven en
meditatie. Dergelijke discussies hebben ook duidelijk invloed op de
christelijke theologie in vanouds.boeddhistische landen.

Toekomstperspectief

Vooral na de koloniale periode is er binnen het Boeddhisme een hero-
rientering op gang gekomen, in een poging om de oude waarden to
toetsen aan de eisen van de moderne ti jd en omgekeerd om nieuwe
ontwikkelingen op cultureel, politiek, sociaal of economisch gebied to
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enten op die waarden. Dit proces is in alle landen aan de gang. Het
betekent dat men sommige oude idealen laat vallen of afzwakt, dat men
ze in een nieuwe vorm probeert to gieten of dat men probeert nieuwe
ideeen in to voegen in de oude ideologie. Een voorbeeld hiervan is de
manier waarop men met het begrip karma omgaat. Dit is veel minder
wetmatig dan vroeger. Of de opkomst van de idee dat nirvana een toe-
stand is die in deze wereld verwerkelijkt kan worden. Of de wijze
waarop marxistische begrippen zijn opgenomen. Men ziet duidelijk de
noodzaak van nieuwe ontwikkelingen, niet buiten de boeddhistische
waarden om maar daarmee geintegreerd. In die zin kent het Boeddhis-
me een grote spankracht. Of het de confrontatie met het communisme
in China en Zuidoost-Azie kan overleven moet nog blijken. In het
recente verleden zijn Boeddhisten er steeds op uit geweest beide stro-
mingen harmonisch samen to voegen en voelden zij zich veel sterker
aangetrokken tot Marxisme en socialisme dan tot kapitalistische en
westers-liberale ideologieen. Het contact met het Westen in de afgelo-
pen eeuwen is frustrerend geweest. In de koloniale gebieden werd hen
culturele identiteit en politieke en economische onafhankelijkheid
afgenomen. De door de imperialistische machten opgelegde structuren
hebben de traditionele samenleving ontwricht. Nog steeds werkt dit
door in het denken over het'Westen'. Aan de andere kant is er door de
koloniale tijd een verandering in mentaliteit en in de opbouw van de
samenleving ontstaan, die niet meer is weg to denken en waarmee men
verder moet. Het zelfbewustzijn dat door deze confrontatie een grote
klap heeft gekregen heeft zich in de modernistische beweging kunnen
herstellen. Hierbij speelt ook de westerse belangstelling voor het Boed-
dhisme een rol. Dit heeft er mede toe geleid dat men zich ging orien-
teren naar mogelijkheden tot missionering in het Westen. In bescheiden
mate en veelal op western verzoek komt die op. Na ongeveer tachtig a
negentig jaar van boeddhistische invloed in het Westen kunnen wij niet
stellen dat het de grote massa heeft bereikt. Wel is er bij grotere groe-
pen belangstelling, met name voor de praktische aspecten en de medi-
tatie. Het overdragen naar het Westen van boeddhistische ideeen en
gebruiken die diep geworteld zijn in de Aziatische cultuur en leef-
wijze, is niet zonder problematiek. In het Westen is er dan ook vanaf
het begin een tendens om 'zuiver' boeddhistische elementen to splitsen
van culturele 'aangroei'. In hoeverre dit mogelijk is zal moeten blij-
ken. De Engelse Boeddhisten spreken in dit verband van een ' jong of
modern voertuig' (Sanskrit: navayana) voor een typisch westers Boed-
dhisme. In ieder geval spreekt uit de vele pogingen om het Boeddhisme
aan to passen aan de moderne ti jd, in Azie zowel als in Europa en in de
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Verenigde Staten, een bereidheid van Boeddhisten om, met behoud van
het waardevolle in de traditie, to zoeken naar hervormingen en ver-
nieuwingen en niet stil to blijven staan bij versteende vormen en
ideeen die niet langer blijken to voldoen. Dit is de vitaliteit die voor de
toekomst van het Boeddhisme bepalend zal zijn.
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Het Christendom
R van den Broek

Het Christendom kan gedefinieerd worden als een monotheistische
wereldgodsdienst, waarin de persoon van Jezus Christus van centrale
betekenis is. Deze omschrijving sluit enkele misvattingen uit. Het zou
onjuist zijn to spreken van 'een wereldgodsdienst waarvan Jezus
Christus de stichter is, want als we van Jezus iets zeker weten dan is
het wel dat hij beslist niet de stichter van een nieuwe godsdienst wilde
zijn. We kunnen ook niet zeggen, dat het Christendom een wereld-
godsdienst is 'waarin de historische persoon van Jezus van Nazareth
van centrale betekenis is, want er is een groot verschil tussen de
Christus van het geloof (hoe ook geinterpreteerd) en de historische
(voor de historicus moeilijk grijpbare) Jezus van Nazareth uit de eerste
eeuw na Christus.

Het is zinloos in zo kort bestek als bier gegeven is to streven naar een
historisch overzicht. De enige mogelijkheid op een zinvolle manier het
Christendom to karakteriseren lijkt mij een typologische benadering,
waarin de drie belangrijkste expressievormen van het christelijk geloof
geschetst worden. Aan het begin van onze eeuw heeft Ernst Troeltsch
in zijn Die Soziallehren der christlichen Kirchen and Gruppen') binnen
het Christendom vanaf het begin drie 'Idealtypen' onderscheiden: de
kerk, de sekte en de mystiek. Zijn analyses kunnen als volgt beknopt
worden weergegeven. De kerk is het massa-instituut dat het objectieve
heil bemiddelt aan de gelovigen en van deze gelovigen slechts een
betrekkelijk geringe subjectieve heiligheid vergt, waardoor het hun
mogelijk blijft in maatschappij en cultuur volop to functioneren. De
bemiddeling van het heil geschiedt vooral via de bediening van de
sacramenten door geordende kerkelijke ambtsdragers, terwijl de leer,
door het kerkelijk gezag tot dogma verheven, als goddelijke waarheid
aanvaard dient to worden, hetgeen tot diepzinnige theologische specu-
laties aanleiding kan geven. De sekte is de vrije vereniging van strenge,
bewuste christenen die zich als wedergeborenen van de wereld afschei-
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afscheiden, vaak met radicale eisen ten aanzien van de gewenste
levenswijze, dikwijls sterk gericht op het wereldeinde en de weder-
komst van Christus. De organisatievorm is er aanzienlijk losser dan bij
het instituut kerk, de sacramenten zijn er betrekkelijk onbelangrijk,
terwijl vaak wel grote betekenis gehecht wordt aan de merkbare
werking van de Geest. De leer is meestal op enkele specifieke punten
geconcentreerd, terwijl de theologische speculatie er laag staat aan-
geschreven. In de mystiek vindt men een verinnerlijking van hetgeen
in cultus en leer van de kerk vaste vorm heeft aangenomen, het gnat er
om persoonlijke ervaring van en direct contact met God, Christus of
de Geest. Kerkelijk ambt, cultus en dogma worden, zoal niet afge-
wezen, dan toch niet van essentieel belang geacht. Het is belangrijk to
beseffen, aldus Troeltsch, dat deze indeling ideaal-typisch is: in de
beschreven strikte vorm komen de typen slechts zelden voor, wat men
waarneemt zijn meestal mengvormen, waarin een type domineert.

Op deze indeling van Troeltsch zijn in de loop van onze eeuw nogal
wat variaties aangebracht, soms met zoveel fijnere onderscheidingen
dat van de bomen het bos uit het zicht raakte.Z) Om de verschillende
vormen van Christendom in beeld to krijgen lijkt het mij zinnig vanuit
een wat andere invalshoek aan de typologie van Troeltsch vast to
houden en in de geschiedenis van het Christendom drie typen to
onderscheiden:

1. het charismatisch-radicale type met losse organisatie;
2. het doctrinair-cultische type met strakke organisatie;
3. het mystieke en esoterische type met weinig of geen organisatie.

Alle drie gaan terug op de vroegste periode van het Christendom en
zijn door de gehele geschiedenis van deze godsdienst to onderscheiden,
zij het niet altijd van elkaar to scheiden. Zij worden alle drie op Jezus
teruggevoerd, hoewel niet alle met hetzelfde recht. Daarom moeten we
eerst iets zeggen over de historische figuur van Jezus van Nazareth.

Jezus van Nazareth

De vraag wie Jezus van Nazareth precies geweest is, is moeilijk to
beantwoorden. Als bronnen voor zijn leven staan ons de naast de vier
evangelien in de bijbel slechts enkele vroegchristelijke overleveringen
ter beschikking. Maar dat zijn historisch moeilijk hanteerbare teksten:
vijftig tot tachtig jaar na de dood van Jezus geschreven, met gebruik-
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making van oudere bronnen, dat wel, maar vanuit het geloof in de
opgestane Heer en vaak met de situatie van de christenen op het
moment van schrijven voor ogen3) Een vaststaand resultaat van het
onderzoek naar Jezus' leven is, dat Jezus een rondtrekkende charisma-
tische profeet geweest is, die verkondigde dat het Rijk van God
aanstaande was. Hij verwachtte op korte termijn wat in de joodse
apocalyptische literatuur (boeken op naam van Daniel, Henoch, Baruch
e.a.) in schrille kleuren beschreven werd: de vreselijke rampen van de
eindtijd, gevolgd door het laatste oordeel, waarbij de vromen gered en
Gods vijanden vernietigd zouden worden. Het nieuwe was, dat hij dit
zeer spoedig verwachtte en dat in zijn persoon, zijn woorden en
daden, het heil van Gods finale heerschappij zich nu reeds aan het
manifesteren was (zie b.v. Mattheus 11, 2-5). Hij heeft zich uiteraard
vergist, want het einde van de wereld en de overwinning van het
kwaad zijn tijdens zijn leven niet gekomen. Hij verwachtte dat wel,
zoals blijkt uit Mattheus 10, 23, waar hij voorspelt, dat zijn discipelen
met hun boodschap de steden van Israel niet rondgereisd zullen zijn als
het Rijk van God aanbreekt. Dit moet wel een uitspraak van Jezus zelf
zijn, want een latere generatie zou hem zo'n voorspelling niet gauw in
de mond hebben gelegd.

Albert Schweitzer, de 'Man van Lambarene', maar aan het begin van
deze eeuw ook een van de bekendste nieuwtestamentici, heeft in zijn
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung betoogd, dat Jezus door de schok
van zijn kennelijke vergissing tot de conclusie is gekomen, dat hij
alleen nog maar zelf door to lijden en sterven de komst van het Rijk
kon realiseren.°) De gedachte van verlossing door martelaarschap heeft
zijn wortels in het Jodendom van Jezus' tijd.) De eerste christenen zijn
een stap verder gegaan: zij waren ervan overtuigd dat Jezus zelf was
opgestaan uit de dood, als de eerste van hen die bij de nieuwe heils-
orde zouden herrijzen, zij ervoeren zijn aanwezigheid. Zo werd Jezus
van brenger van een boodschap zelf de inhoud van de boodschap.

Het was onvermijdelijk, dat het tot christelijke groepsvorming kwam,
omdat de mensen die Jezus als de beloofde Messias beschouwden, en
dan nog wel als een Messias die gestorven en verrezen was, binnen het
Jodendom een eigen sekte vormden. Binnen de eerste christelijke
groepen werd echter nog niet aan een definitieve vestiging in de
wereld gedacht. Een sterke eschatologische verwachting, d.w.z. de
verwachting van een spoedig einde van de wereld, waarbij Christus
zou terugkeren om de levenden en de doden to oordelen, bleef het
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geestelijk klimaat bepalen. Zelfs de apostel Paulus, die het geloof in
Christus, waaraan hij een geheel eigen interpretatie gaf, intensief
onder de niet-joden verbreidde en op veel plaatsen in de Grieks-
Romeinse wereld kerken stichtte, verwachtte (in ieder geval aanvanke-
lijk) de wederkomst van Christus nog tijdens zijn leven. Dat blijkt
bijv. uit zijn Eerste brief aan de Thessalonicenzen, 4, 15-17:

Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in
geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heer zelf zal op een
teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een
bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestor-
ven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk wegge-
voerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd
met de Heer zijn.

Het charismatisch-radicale type

Vanaf het begin tot op de dag van vandaag is er in het Christendom
een stroming die in het voetspoor van Jezus gekenmerkt wordt door
charismatisch radicalisme, met grote nadruk op de (vaak extatische)
werking van de geest, persoonlijke bekering, genezingen, o.a. van
demonen, en een sterke eschatologische verwachting.66 De apostel
Paulus past grotendeels binnen deze stroming. Blijkens zijn Eerste
Brief aan de Korinthiers, 12-14, kende en waardeerde hij allerlei
gaven van de Geest, o.a. profetie, geneeskunst, spreken in 'tongen'
(glossolalie), de vertolking daarvan, het onderscheiden van geesten, etc.
Maar hij distantieerde zich al wel wat van al to extatische geestes-
uitingen. De grootste gave was voor hem de liefde (1 Kor. 13). Hij
zegt dankbaar to zijn dat hij meer dan anderen in tongen spreekt,

maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand
spreken, om ook anderen to onderwijzen, dan duizend woorden in een
tong. (1 Kor. 14, 18-19)

Hij leerde een scherpe tegenstelling tussen 'vlees' en 'geest': de natuur-
li j ke mens, bedorven door de ' zonde, is 'vlees', de mens die met
Christus is gestorven en opgestaan, in Christus' is, is 'geest' en ver-
toont in zijn levenswandel de vruchten van de Geest (Brief aan de
Romeinen 8).
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De charismatische en sterk eschatologische stroming heeft in het
vroege Christendom snel aan spankracht verloren: men kon niet op de
toppen van de Geest blijven leven, het einde der wereld bleef uit. In
de Tweede brief van Petrus (begin tweede eeuw) worden in hoofdstuk
3, 4 mensen ten tonele gevoerd die zeggen:

Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zd, als het van het begin der schepping of
geweest is.

Men heeft zelfs wel de hele ontwikkeling van het Christendom in de
eerste eeuwen geschetst als een reactie op dit uitblijven van de weder-
komst van Christus.') De onvermijdelijke groepsvorming vereiste at
snel enige organisatie en reglementering. Er ontstonden geordende
gemeenten, waarin andere elementen uit de overlevering aangaande de
prediking van Jezus de boventoon gingen voeren. Maar de Geest kon
niet uitgeblust worden, de hele geschiedenis van het Christendom door
ontstonden er groepen die zich op zijn direkte werking beriepen en
een spoedige wederkomst van Christus verwachtten. Het is onmogelijk
de voornaamste ervan hier zelfs maar oppervlakkig to bespreken. Ik
noem slecht de Montanisten in de tweede eeuw, de chiliastische be-
wegingen in de Middeleeuwen, de Dopers in de zestiende eeuw
(Munster!), de grote opwekkingsbewegingen in de Angelsaksische
wereld in de achttiende en negentiende eeuw, en vooral in onze eeuw
de Pinksterbeweging buiten en de charismatische stromingen binnen de
traditionele kerken.

Het zou een misvatting zijn to veronderstellen, dat het bij de stro-
mingen van onze tijd om een randverschijnsel zou gaan. Hier moet
bovendien opgemerkt worden, dat het zeer misleidend is het Christen-
dom alleen vanuit Nederlands of Europees perspectief to beoordelen.
Het Christendom is nog steeds een sterk groeiende godsdienst, at moet
daarbij worden aangetekend, dat t.a.v. de wereldbevolking als geheel
percentueel van een teruggang moet worden gesproken (iets wat van
alle godsdiensten geldt).8) Bij deze getalstoename is er een onge-
looflijke groei van de Pinkstergemeenten to constateren. In onze eeuw
is het met deze groepering van 3 milj. in 1900, achtereenvolgens naar
71 milj. in 1970, 158 milj. in 1980 en 372 milj. in 1990 gegaan9) Er
bevinden zich enorme gemeenten in Zuid-Korea, Chili, Argentinie en
Brazilie. In de Church of England met haar 25 milj. leden zijn ca.
800.000 'charismatics', maar alleen at onder de Tamils in Zuid-India
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zijn er meer dan een miljoen 'pentecostals' en 'charismatics'. Vooral
onder de slechtbedeelden in de derde wereld slaat de boodschap van de
Pinksterbeweging aan: 50% van alle pentecostals leven in slums in
volstrekte (gedwongen) armoede. Er is geen twijfel aan, dat de
Pinkstergroepen een aantal wezenlijke elementen van het vroegste
Christendom vertonen: de bijeenkomsten in vroegchristelijke gemeen-
ten als die van Korinthe leken heel wat meer op een roerige Pinkster-
samenkomst dan op een keurige, liturgisch verantwoorde, roomskatho-
lieke of protestantse kerkdienst!

Het cultisch-doctrinaire type

Een veel geciteerd woord van de Franse theoloog Alfred Loisy luidt:

Jezus verkondigde de komst van het koninkrijk, en wat er kwam was
de kerk!lo>

In de evangelien komt het woord 'kerk' maar een keer voor, in Matth.
16, 18:

Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.

Dat moet een oude overlevering zijn, want het woordspel met de
Aramese naam van Petrus, Kepha = Rots, is alleen in het Aramees echt
mogelijk. In het Grieks klopt het minder goed (Petros-Petra), in het
Frans toevallig wel: "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bdtirai mon
eglise."

Toch is het hoogst onwaarschijnlijk, dat Jezus dit woord ooit gezegd
heeft, en als dat al het geval is, dan heeft hij er zeker niet mee be-
doeld het primaat van Petrus over de hele kerk in to stellen. Het woord
zal wel afkomstig zijn uit een groep die Petrus als de eerste apostel
beschouwde, misschien omdat hij volgens de evangelien de eerste
discipel van Jezus was.

De christelijke groepen werden aanvankelijk geleid door charisma-
tische figuren, die niet gekozen werden, maar wier gezag als door de
Geest gelinspireerden wend erkend. In de brieven van Paulus en andere
geschriften is sprake van de charismatische ambten van apostel, pro-
feet en leraar. Maar omstreeks 100 na Chr. zien we, dat deze ambten
verdrongen worden door de institutionele ambten van opziener/
bisschop, oudste/presbyter en dienaar/diaken. De Geest dooft uit, de
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eschatologische spanning ebt weg. Reeds Ignatius van Antiochie (ca.
110 na Chr.) leerde het zgn. monarchische episcopaat

Volgt allen de bisschop, zoals Jezus Christus de Vader volgde (...).
Laat niemand, wat kerkelijke zaken aangaat, iets doen buiten de
bisschop om. (Brief aan Smyrna, 8, 1)

Het duurde tot ver in de tweede eeuw (en in Egypte tot de eerste
decennia van de derde eeuw) voordat deze visie algemeen door-
drong.11a De grondstructuur van het instituut kerk die toen geleidelijk
aan ontstond, is tot op de dag van vandaag in de meeste kerken, bij
alle verschillen, nog steeds duidelijk zichtbaar.

Dat betekent niet, dat er in de eerste eeuwen zoiets als een ongedeelde
kerk zou hebben bestaan. Dat is een romantische idee die voor het
historisch onderzoek geen stand houdt. Integendeel, er zijn vanaf het
begin verschillende en soms zeer tegenstrijdige interpretaties van de
betekenis van Christus geweest. Dat is in het Nieuwe Testament al het
geval en het is in de na-apostolische tijd alleen maar toegenomen.122 Er
waren groepen die Jezus vooral als de leraar van een nieuwe levens-
wijze zagen. Uit de evangelien is duidelijk, dat hij in zijn onderwijs
op indringende wijze aangaf hoe zijn volgelingen moesten leven om
aan het Rijk van God deel to hebben (bijv. de Bergrede, Mattheus
5-7). Dit leidde tot een praktisch Christendom van de daad, in het
Nieuwe Testament komt deze stroming tot uiting in de Brief van
Jacobus. Zij schijnt vooral onder de joodse christenen van Palestina
gangbaar geweest to zijn, maar tot op de dag van vandaag zijn er altijd
christenen geweest die op de navolging van Christus, het leven naar
zijn geboden, de grootste nadruk gelegd hebben. Dat heeft wel eens tot
moralisme en wetticisme geleid, maar is er geen twijfel aan, dat we
hier met een wezenlijk aspect van het oerchristendom to maken heb-
ben.

In de Griekse wereld is deze lijn wel vastgehouden, maar dan gekop-
peld aan en vaak gedomineerd door de opvatting van het Christendom
als mysteriereligie, waarin de gelovige als zondaar met Christus sterft
en als een nieuwe mens opstaat. Deze wedergeboorte wordt ervaren in
de doop, waardoor de gelovige in het christelijk mysterie wordt in-
gewijd, en daarna vooral in de sacrale maaltijd van de eucharistie,
waardoor hij deel krijgt aan Christus. In het Nieuwe Testament zien
we een karakteristieke vorm daarvan in de brieven van Paulus, maar
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daarnaast en daarna zijn ook andere vormen bekend. Christus werd zo
als de gestorven en opgestane Heer het centrum van de christelijke
cultus. Met de institutionalisering van de kerk en het ambt werd de
bediening van de sacramenten het uitsluitende recht van de ambts-
dragers. De kerk werd heilsinstituut en voor de gelovigen gold: "Buiten
de kerk geen heil".13) Deze visie op de betekenis van Christus en de
status van de kerk is de overheersende geworden, en zij is dat alle
eeuwen door gebleven.

De verschillende opvattingen van de betekenis van Christus hebben
vanaf het begin in het Christendom geleid tot een hartstochtelijk debat
over de waarheid. Dat is niet verwonderlijk, want religieuze erva-
ringen en overtuigingen zijn primair existentieel van aard. Wat daar-
mee niet overeenstemt wordt dan al gauw als dwaling afgewezen.
Reeds in het Nieuwe Testament vindt men de vervloeking van anders-
denkenden:

Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij
ontvangen hebt, die zij vervloekt. (Paulus aan de Galaten, 1, 8-9)

In de tweede eeuw ontwikkelen de christelijke groepen in de Grieks-
Romeinse wereld zich tot wat men gewoonlijk de vroegkatholieke kerk
noemt. Kenmerkend daarvoor zijn: de bisschop als eenhoofdige leider
van de gemeente, het exclusief gezag van een beperkt aantal vroeg-
christelijke geschriften (de kern van het latere Nicuwe Testament) en
de aanvaarding van een korte samenvatting van de voornaamste ge-
loofswaarheden, de geloofsregel. De christenen die zich daaraan
hielden gingen de meerderheid vormen, beschouwden zichzelf als
orthodox en de andersdenkenden als ketters. Orthodoxie en ketterij
zijn uiteraard geen historische categorieen maar kerkelijke en tijdge-
bonden begrippen. De historicus onderscheidt alleen verschillen in
opvatting, hij stelt niet vast of een bepaalde visie orthodox of ketters,
authentiek christelijk of onbijbels is. Orthodoxie heeft altijd met de
macht van het getal to maken, de meerderheid bepaalt wat orthodox
geacht wordt. In de kerkgeschiedenis ziet men herhaaldelijk dat wat
aanvankelijk algemeen geaccepteerd werd, later als ketters werd
afgewezen. Het is een misvatting to denken, dat orthodoxie altijd aan
ketterij voorafgaat. Zo wordt het van kerkelijke zijde wel bij voorkeur
voorgesteld: eerst was er de eenheid, die daarna door de scheur-
makende ketters verbroken werd. De werkelijkheid is meestal anders,
zoals uit de ontwikkeling van de leer aangaande Christus blijkt. De
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overtuiging dat Christus meer dan een gewoon mens was, kon aanvan-
kelijk worden uitgedrukt in verschillende voorstellingen: dat hij een
engel was (engelchristologie), of dat de mens Jezus bij zijn doop door
God tot Zoon was geadopteerd (adoptianisme), of dat God zelf zich in
hem manifesteerde (modalisme), e.a. Dat alles werd als dwaling ver-
worpen, toen zich onder invloed van de Griekse filosfie de leer door-
zette, dat Christus de goddelijke Logos was, die onder God gesub-
ordineerd was. Merkwaardig genoeg is reeds in de proloog van het
Evangelie van Johannes dit Logosbegrip gebruikt. Christus wordt er
God en bij God genoemd en als wereldschepper omschreven, dit
laatste wel onder invloed van joodse speculaties over de Wijsheid. Dat
Christus als de goddelijke Logos onder de Vader stond, werd uiteinde-
lijk ook weer als ketters verworpen, toen men in 325 en definitief in
381 de orthodoxe Godsleer vaststelde: de ene God is een van wezen en
bestaat uit drie zijnsvormen, 'personen', Vader, Zoon en Heilige Geest.
Naar zijn meer dan menselijke kant was Christus volledig God gewor-
den, iedere mening die daarvan afweek werd als ketters verworpen. De
discussies over de verhouding tussen God en mens in de historische
persoon van Jezus Christus leidde in 451 tot het dogma, dat hij waar-
achtig God en waarachtig mens was in een persoon, waarin de twee
naturen ongedeeld en ongescheiden, onvermengd en onveranderd aan-
wezig waren, zoals met nadruk werd vastgesteld. We zijn dan ver van
de Jezus van de evangelien vandaan. Het besluit van 451 gaf overigens
aanleiding tot de eerste werkelijk grote kerkscheuring van de geschie-
denis. De eerstvolgende die daarmee to vergelijken was, was de Refor-
matie.

De versplintering van het Christendom is na de Reformatie pas goed
begonnen, voordien heeft men ketters geachte groeperingen met succes
weten to vervolgen, met dwang to bekeren, in aparte kerkelijke banen
to leiden, of zonodig uit to roeien. De Reformatie stelde het gezag van
de bijbel boven welk kerkelijk gezag of dogma ook. Dat maakte uiter-
aard vele interpretaties mogelijk, want iedere ketter heeft nu eenmaal
zijn letter. De meerderheid vormde een nieuwe protestantse (lutherse
of calvinistische) orthodoxie, die haar leer in belijdenisgeschriften
vastlegde. Deze kregen een enorm gezag, men spreekt wel van 'de
papieren paus', maar dat verhinderde niet, dat er bijvoorbeeld in ons
land allerlei soorten gereformeerden ontstonden, die alleen insiders nog
uit elkaar kunnen houden. Bi j de overgang van het Christendom uit de
westerse wereld naar Afrika en Azie is deze versplintering onvermin-
derd doorgegaan. Vooral in Afrika is er een ongekende pluriformiteit
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van losse kerken: volgens de meest betrouwbare statistische gegevens
waren er in 1990 in Afrika 231 miljoen christenen, verdeeld over ca.
9000 zelfstandige kerkgenootschappen of denominaties.14)

De geschiedenis van het Christendom is een voortdurend proves van
verandering en aanpassing. De overgang vanuit het semitische milieu
van ontstaan naar de Griekse wereld heeft voor het Christendom, voor
zijn zelfperceptie, geloofsbeleving en geloofsinhoud, diep ingrijpende
gevolgen gehad, hetzelfde geldt in mindere mate voor de overgang van
Grieks-Romeinse naar de Germaanse wereld, en in sterke mate voor
die van de westerse wereld naar Afrika en Azie.

Het culturele klimaat heeft de bovenstroom van het kerkelijke Chris-
tendom altijd in sterke mate bepaald. De invloed daarvan op de gewo-
ne gelovigen komt soms snel en direct, soms heel geleidelijk tot uiting.
De grote breuk die de Reformatie in de westerse kerk veroorzaakte,
hing ten nauwste samen met de nieuwe benadering van de werkelijk-
heid in Renaissance en Humanisme, waarbij de mens meer in het
centrum van de belangstelling kwam. De kerkelijke leer en praktijk
zoals die in de Middeleeuwen vorm had aangenomen, kwam onder
scherpe kritiek to staan. De snelle uitbreiding van de Reformatie laat
zien hoe wijd de gevoelens van onbehagen verbreid waren, ook onder
de ongeletterden. Voor het westerse kerkelijke Christendom als geheel
heeft de Verlichting uiteindelijk ernstiger gevolgen gehad dan de
breuk van de Reformatie, al duurde het vrij lang voordat het zijn
invloed op de gewone gelovigen deed gevoelen. Het primaat van de
rede stond op gespannen voet met de traditionele opvatting van het
geloof, het leidde eerst tot rationele theologie en later tot vrijzinnig-
heid onder de gelovigen; versterkt door de algemene tendens tot
democratisering heeft het een toenemende mondigheid van het kerk-
volk ten gevolge gehad. Onze eeuw heeft de consequentie daarvan to
zien gegeven in secularisering en massale ontkerkelij king. In ons land
speelt de kerk in het openbare leven geen enkele rol van betekenis
meer, zoals iedere lezer van de NRC of de Volkskrant dagelijks kan
constateren. Mensen laten zich niet meer gezeggen wat ze wel of niet
moeten geloven of doen. De traditionele kerken willen vasthouden aan
de leer en de waarden van het verleden. Vooral de Rooms -katholieke
Kerk geeft geen duimbreed toe, met haar afwijzing van de gehuwde of
vrouwelijke priester, alternatieve relatievormen naast het huwelijk,
anti-conceptie, e.d., en haar strikt vasthouden aan de hierarchische
structuur van de kerk. Maar ook binnen de (sterk geslonken) grote
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protestantse kerken in ons land ziet men een tendens zich naar binnen
to richten, terug to gaan naar wat door de traditie wordt aangereikt en
zo tot consolidering van wat nog rest to komen. Ook bij de Pinkster-
beweging en de charismatici en zogenaamde Evangelicalen ('Evange-
licals') binnen de protestantse kerken is er weinig bereidheid in to gaan
op de vragen die door de moderne cultuur gesteld worden. Het Chris-
tendom is echter breder dan de kerk, de kerkelijkheid loopt terug,
maar de belangstelling voor alternatieve, niet- doctrinaire vormen van
Christendom en een meer algemene religiositeit neemt toe. Er zijn
altijd al mensen geweest die zich van de kerk als onmisbaar instituut
voor het heil niet al to veel hebben aangetrokken. Daarmee kom ik op
het derde type dat binnen het Christendom to onderscheiden valt.

Het mystieke en esoterische type

Vanaf het begin is er in het Christendom een beweging geweest die de
christelijke boodschap verinnerlijkte. In het Evangelie van Lucas
wordt aan Jezus een uitspraak in de mond gelegd waarin het eschatolo-
gische rijk van God een zaak van het innerlijk wordt, 17, 20-21:

Het koninkrijk van God komt niet z0, dat het to berekenen is; ook
zal men niet zeggen: zie, pier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk
van God is binnen in u!

Al vroeg is er de gedachte, dat Jezus naast zijn openbare onderricht
ook een meer esoterische leer geleerd had. Daarop lijkt de bekende
uitspraak in Marcus 4, 11 to wijzen.

U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God, maar tot
hen die buiten staan komt het alleen in gelijkenissen.

Het is betwijfelbaar of Jezus dit oorspronkelijk in esoterische zin
bedoeld heeft, maar zo is het in ieder geval wel verstaan. In het
Evangelie van Thomas, waarin zeer oude evangelietradities zijn ver-
werkt, luidt deze spreuk:

Ik zeg mijn geheimenissen aan hen die mijn geheimenissen waardig
zijn (spreuk 62a).

In het Nieuwe Testament wordt afzondelijk onderwijs van Jezus aan
zijn discipelen verschillende malen genoemd, o.a. na de opstanding. In
de eerste eeuwen heeft men vaak een beroep gedaan op dergelijke
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verborgen overleveringen. Zo was er aan het eind van de tweede eeuw
in Alexandria een geheim Evangelie van Marcus, dat afweek van het
openbare en slechts aan ingewijden mocht worden meegedeeld. Vooral
bij de zogenaamde gnostici, die grote nadruk legden op het bezit van
intuitieve, zekere kennis van de goddelijke werkelijkheid, circuleerden
allerlei leringen van Jezus die afweken van wat wij in de bijbelse
evangelien vinden.') Het was vooral in reactie op deze veelvormigheid
van de Jezusoverlevering dat in de vroegkatholieke, door bisschoppen
geleide kerk een beperkt aantal geschriften gezaghebbend werd ver-
klaard. Daardoor raakten geschriften als het Evangelie van Thomas al
snel buiten de kerkelijke gezichtskring. Dit evangelie bevat een oude
overlevering van de woorden van Jezus, waarin het eschatologische
Koninkrijk van God vrijwel geheel verinnerlijkt is, met nadruk op het
geheime karakter ervan.'6) De eerste spreuk van het Evangelie van
Thomas luidt dan ook:

Dit zijn de geheime woorden die Jezus de Levende gesproken heeft.

Er zijn heel verschillende tradities in verwerkt. Zo draagt spreuk 77
een pantheistisch karakter:

Ik ben het licht dat boven alles is. Ik ben het Al: het Al kwam uit mij
voort en het Al kwam tot mij. Kloof een stuk hout, ik ben daar; licht
een steen op en gij zult mij daar vinden.

In andere spreuken gaat het om een meer persoonlijke mystieke een-
wording, bijv. in spreuk 108:

Jezus zei: Wie uit mijn mond drinkt [d.w.z. wie de woorden uit mijn
mond indrinkt], zal worden als ik en ik zal worden wat hij is, en de
geheimenissen zullen hem geopenbaard worden.

We zijn ook hier al weer ver van de eschatologische profeet Jezus
vandaan. Het gaat niet meer om het Rijk van God, maar om een
nauwe relatie van de individuele mens met Christus, die als een mys-
tiek van de wederkerige identiteit gekarakteriseerd kan worden,
waardoor kennis van de goddelijke mysterien verkregen wordt. Deze
wederkerige identiteit van mens en God is uiteraard niet een typisch
christelijke voorstelling. Maar ook in het Christendom heeft zij zich
voortdurend gemanifesteerd. Ik noem slechts een voorbeeld. In de
tweede eeuw circuleerde een geschrift dat het Evangelie van Eva
genoemd werd. Daarin zegt Christus:
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Ik ben gij en gij zijt ik, en waar gij zijt ben ik. En ik ben in alles
uitgezaaid en wanneer gij wilt, verzamelt gij mij, en wanneer gij mij
verzamelt, verzamelt gij uzelf.")

In Evangelie van Johannes neemt de wederkerige identiteit de vorm
aan van de wederkerige inwoning. Jezus zegt er tot zijn discipelen:

Blijf in mij, gelijk ik in u. (15, 4)

en tot God bidt hij:

Gelijk gij, Vader, in mij zijt, en ik in u. (17, 21)

Ook in de brieven van Johannes komt deze voorstelling voor:

Wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem.
(1 Joh. 3, 24)

De mystieke stroming is in het Christendom altijd aanwezig gebleven,
binnen en buiten de kerk. Zij heeft zich in vele vormen geuit, omdat
het hier primair om persoonlijke, authentieke ervaringen gaat. Toch
zijn er ook herkenbare mystieke tradities die zich door de eeuwen
heen laten vervolgen. Gerelateerd aan de Triniteit is er een Gods- of
zijnsmystiek, een Christusmystiek en een Geestmystiek.18) Het is on-
mogelijk hier op dit alles nader in to gaan. In plaats daarvan citeer ik
twee teksten waarin de idee van de wederkerige inwoning tot uitdruk-
king komt, en die in ons taalgebied grote invloed gehad hebben: onze
eigen Hadewijch, in Brief IX:

En Hij verzwelge u in zich: waar de diepte is van zijn kennis, daar zal
Hij u leren wat Hij is en hoe wonderlijk zoet de ene geliefde in de
ander woont en de ander zo door en door bewoont, dat Been van
beiden zichzelf nog onderkent,

en de Duitse mysticus Gerhard Tersteegen, in zijn Geistliches Blumen-
gdrtlein inniger Seelen, 111, 11, 5:

Ich senk' mich in dich hinunter/Ich in dir, du in mir/Lal mich ganz
verschwinden/Dich nur sehn and fmden!19)

Mystici zijn bij de kerkelijke gezagsdragers altijd verdacht geweest.
De kerken van het cultisch- doctrinaire type eisen onderwerping aan
het kerkelijk gezag of aan het gezag van het Woord in een bepaalde
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kerkelijke uitleg. De mysticus claimt echter een innerlijke verlichting
en zekerheid die gebaseerd is op een rechtstreekse band met God,
Christus of de Heilige Geest, waardoor hij de bemiddeling van de kerk
en haar geestelijken niet echt nodig heeft. Ruusbroec heeft zich in zijn
werken fel afgezet tegen mystieke ervaringen die tegen de kerkelijk
leer ingingen, maar dat heeft niet verhinderd, dat hij zelf onder de
verdenking van 'ketterse' opvattingen gekomen is.

In de westerse wereld is er nu een sterk toegenomen belangstelling
voor persoonlijke religieuze ervaringen, en dus voor de mystiek. De
Pinksterbeweging en de charismatische groepen komen weliswaar aan
de behoefte naar directe religieuze ervaring tegemoet, maar de sterke
groepsdwang en de fundamentalische bijbelopvatting van met name de
Pinkster-christenen stoten veel religieus geinteresseerden af. Alterna-
tieve vormen van christelijke religiositeit, waarin ook elementen van
andere religieuze tradities zijn verwerkt, oefenen een grote aantrek-
kingskracht uit, vooral op christenen die de band met een kerkgenoot-
schap zijn kwijt geraakt.

Besluit

De drie typen Christendom die hierboven geschetst zijn, komen wel in
de beschreven vorm voor, maar meestal zijn ze op uiterst gevarieerde
manieren met elkaar vermengd. De ontwikkelingen in Afrika, Azie en
Zuid-Amerika laten een geweldige uitbreiding van het charismatisch-
radicale type zien. Binnen de geinstitutionaliseerde westerse kerken
zien we een teruggang van de invloed van het kerkelijk gezag. Mensen
willen zelf bepalen wat voor de zingeving van hun leven belangrijk is,
en dat op een voor hen authentieke wijze ervaren. Dat leidt ook tot
allerlei alternatieve vormen van Christendom, o.a. een christelijke
vorm van New Age, waar de traditionele kerken grote moeite mee
hebben. Het is een misverstand to denken, dat het Christendom op zijn
retour is. Wel zal het in toenemende mate andere vormen aannemen
dan wij in het Westen gewend zijn geweest. De kerken die zonder
compromissen aan de oude structuren willen vasthouden, kunnen in de
komende eeuw een verdere teruggang in ledental en daarmee een
voortgaande marginalisering tegemoet zien.
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De Islam in grote lijnen
G. Ascha

De Islam is de tweede godsdienst in de wereld met ongeveer een mil jard
aanhangers, een vijfde deel van de wereldbevolking. Er zijn meer dan
veertig landen in de wereld waar moslims de meerderheid van de bevol-
king vormen. In al deze landen is er een enorme verscheidenheid aan
geschiedenis, taal, cultuur en traditie. Daarnaast zijn er in elk land
verschillende manieren van godsdienstige beleving van de Islam. Er is
geen sprake van een of de Islam. Er zijn orthodoxe moslims, modernis-
tische moslims, vrijzinnige moslims, mystieke moslims, humanisten, en
aanhangers van de wijdverbreide zogenoemde volksislam. Om in een uur
tijd veertien eeuwen geschiedenis van de Islam in alle aspecten uit de
doeken to doen is een onmogelijke taak. Ik zal mi j in het komende uur
beperken tot het'in grote lijnen' behandelen van de Islam als godsdienst.
Ik doe dat vanuit de normatieve bronnen en de uitwerking daarvan door
de godsdienstgeleerden van de Islam, de oelama.

De Profeet Mohammed

De Islam is ontstaan vanuit het optreden van de Profeet Mohammed. Hij
is geboren in Mekka, een stad in het huidige Saoedi-Arabie, in het jaar
570 van onze jaartelling en in 632 gestorven in Medina, een stad ten
noorden van Mekka. Hij begon zijn optreden rond het jaar 613.
In deze tijd waren er (voor het Midden-Oosten) twee belangrijke rijken:
het Perzische en het Oostromeinse rijk. In het Perzische rijk leefden
aanhangers van de godsdienst van Zarathoestra, het Mazdeisme. In het
Oostromeinse rijk heerste het Christendom. Binnen het Christendom was
in die tijd nog veel discussie over de natuur van Christus. Is Christus
God, mens, of is hi j evenveel God als mens? Er waren dan ook verschil-
lende soorten christenen. Trouwens, dat is nu nog steeds het geval, maar
dan wel met andere theologische problemen en in andere verhoudingen.
In Rome en Constantinopel hingen de kerken de duofysietische leer aan,
de leer dat Jezus evenveel God als mens is. Daarnaast had je in Syrie,
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Palestina, Egypte en Ethiopie de monofysieten die geloofden dat Jezus
meer God dan mens was en verder waren er de Nestorianen, ten oosten
van Syrie, die geloofden dat Jezus meer mens was dan God. Ik wil
hiermee aangeven dat het Christendom in deze tijd geen stabiele
opvatting had over de natuur van Christus en de menswording van God.
Dit is belangrijk met betrekking tot de opkomst en de uitbreiding van de
Islam, die zegt dat Jezus een gewoon mens en een profeet was. De Islam
werd toen door velen beschouwd als een variant op het Christendom.
De volken van Noord-Afrika, Palestina en Syrie leefden onder de
heerschappij van de Romeinen, met in die tijd Constantinopel als
hoofdstad. De twee genoemde rijken, het Perzische en het Oostromeinse,
waren voortdurend in oorlog met elkaar en ook uitgeput door die oor-
logen. Dit was de situatie in de directe omgeving van het Arabische
schiereiland aan de vooravond van de opkomst van de Islam.
Maar wat was de godsdienstige situatie in het Arabie van die tijd? De
Arabieren geloofden in het bestaan van een schepper: God. Het woord
God in het Arabisch is Allah, Eloah in het Hebreeuws en Allaha in het
Syrisch. Allah is dus geen naam van God, maaar betekent gewoon: de
God. Ik gebruik in deze lezing het woord God en niet Allah. God in de
Islam is de God van aartsvader Abraham. Arabische christenen gebruiken
het woord Allah ook: Allah de vader, Allah de zoon en Allah de heilige
geest. In de Arabische vertaling van de Bijbel is ook het woord Allah
gebruikt.
De Arabieren van toen geloofden in de ene God als schepper maar niet
als onderhouder van de wereld. Hij bemoeide zich niet met de mensen en
hield zich niet bezig met de wereld. Naast God waren er tussengoden,
met name de drie dochters van God. Deze godinnen hadden veel macht
in de godsdienstige beleving van de mensen. Daarnaast werden er nog
veel andere goden vereerd door de verschillende Arabische stammen. In
totaal waren er 360 tussengoden naast de schepper, naast Allah dus. Van
elk godsbeeld was er een duplicaatexemplaar aanwezig in en rond de
Kaaba, het heiligdom in Mekka. Twee maal per jaar gingen de mensen
van de verschillende Arabische stammen de goden vereren in de Kaaba.
Naast de God en de tussengoden waren er ook geesten (djinn). De djinn
hadden ook invloed op de mensen. Het ging daarbij niet perse om een
slechte invloed, het kon ook een goede zijn. Vergelijk de traditionele
Afrikaanse religies met hetzelfde systeem: een schepper, die verder niets
doet, tussengoden die macht hebben en een geestenwereld. De mensen
geloofden niet in een leven na de dood.
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Verder waren ook het Christendom en het Jodendom bekend in het Ara-
bische schiereiland van die tijd. Er was een aantal christelijke en joodse
Arabische stammen.
Mekka was vanaf de zesde eeuw een belangrijk handelscentrum geworden
door de handelskaravanen van het zuiden naar het noorden. Het was een
tussenstop en overlaadplaats op de routes van de kooplieden. De eco-
nomische en maatschappelijke situatie van de Arabische stammen was
aan verandering onderhevig, wat uiteraard ook intellectuele en morele
veranderingen veroorzaakte. De oud-Arabische godsdienst verzwakte en
werd steeds minder serieus genomen.

In deze situatie begon de Profeet Mohammed zijn optreden. Zijn hoofd-
boodschap was simpel: er is maar een God. Deze God heeft geen dochters
en hij heeft geen hulp nodig van andere tussengoden. Mohammed pre-
dikte dus het herstel van de macht van de schepper. De schepper wordt
daarmee ook de onderhouder van de wereld. Naast hem mag niemand een
bovennatuurlijke macht toegekend worden. De profeet Mohammed pre-
dikte een puur monotheisme. Alleen tot Allah, de ene God, mag men zich
wenden in overgave. Dat is nu precies Islam: je overgeven aan God. De
Profeet ondervond grote tegenstand in Mekka. Voor de Mekkaanse leiders
was de bedevaart naar de Kaaba een belangrijke bron van inkomsten en
ze wilden niet weten van de prediking van de ene God, omdat het een
bedreiging was voor hun machtspositie. De Profeet en de eerste moslims
werden lastiggevallen, bedreigd en economisch geboycot. In 622 besloot
hij met zijn volgelingen naar Medina to gaan. Deze emigratie naar
Medina wordt de Hid jra genoemd. Hiermee begint de islamitische jaar-
telling. In Medina veranderde de situatie van Mohammed. Hij is niet
meer de vervolgde Profeet, maar een gerespecteerde leider en rechter. Hij
vormde er een religieus-politieke gemeenschap, de oemma. Die oorspron-
kelijke oemma bestond uit alle inwoners van Medina, moslims en niet-
moslims, dus ook de joden en de christenen. Tegenwoordig betekent het
woord oemma de islamitische wereldgemeenschap. Dit suggereert een
vorm van eenheid. De islamitische landen vormen echter geen enkele
vorm van eenheid, noch economiscsh noch politiek. Wel is er sprake van
een soort solidariteitsgevoel van alle mensen die moslim zijn.
De Profeet en zijn aanhangers stuurden militaire expedities uit tegen de
karavanen van de Mekkanen. Er waren aanvallen en veldslagen. Uitein-
delijk, in 630, veroverden de Profeet en zijn aanhang op een vreedzame
manier Mekka. Twee jaar later, in 632, stierf de Profeet. Bij zijn dood
was alleen het Arabische schiereiland geislamiseerd. De Profeet heeft de
uibreiding van de Islam buiten het Arabische schiereiland niet meege-
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maakt. Het is overigens de vraag of die latere uitbreiding zijn bedoeling
is geweest. Maar na zijn dood ging het razendsnel. In 732 stonden de
Arabieren in Poitiers in Frankrijk en daarvoor, al in 711, in het Indus-
gebied. Dus binnen een eeuw hadden ze een enorm gebied veroverd.
Deze veroveringen hadden niet ten doel de Islam to verspreiden. Het
voornaamste doel van de Arabieren was uitbreiding van hun gebied. De
islamisering van de gebieden ging heel langzaam, nog langzamer dan de
arabisering ervan. Zo was bijvoorbeeld in de tiende eeuw de helft van de
Egyptische bevolking nog christen. De Arabieren vormden wel de elite
in die tijd en niet-moslims, zoals christenen of joden, moesten extra
belasting betalen aan de schatkist.

De bronnen

1. De eerste en belangrijkste bron is de Koran.
De profeet ontving vanaf 610 openbaringen. Deze openbaringen in
Mekka en later Medina, kregen gestalte in de Koran. Letterlijk betekent
het woord Koran 'oplezing' of 'reciet'. De Profeet ontving de openba-
ringen via de engel Gabriel van God. In de Koran is het God zelf die
spreekt. In de moslimtraditie heeft God een oerboek. De Koran is een
versie van het oerboek van God. Een andere versie is het Oude Testament
en weer een andere versie is het Nieuwe Testament. De Koran is de
laatste en definitieve versie. Daarmee komt de Islam uit dezelfde traditie
voort als het Jodendom en het Christendom. De Koran zegt daarover:
"Hij heeft het Boek met de waarheid op jouw neergezonden als bevesti-
ging van wat er al was en Hij heeft ook de thora en het evangelic
neergezonden, vroeger al, als leidraad voor de mensen." (Koran, 3:3,4) In
die zin was de Profeet een hervormer. Hij wilde geen nieuwe godsdienst
stichten. De Islam kwam om de bestaande godsdiensten, met name het
Jodendom en het Christendom, to bevestigen, to hervormen en to com-
pleteren. De Koran heeft een andere betekenis voor de moslims dan de
Bijbel voor de christenen. Men kan spreken van een'boekwording' van
God, zoals christenen spreken van de 'vleeswording', menswording van
God. Voor de moslims vormt de Koran een directe verbinding met God,
want God is in de Koran woord geworden. De Koran is dan ook belang-
rijker dan de Profeet. In de Islam wordt de Profeet Mohammed wel
geeerd, maar niet vereerd. Hij is gewoon mens.
Omdat de openbaring in twee verschillende plaatsen en perioden
plaatsvond onder verschillende omstandigheden (eerst in Mekka, daarna
in Medina), zijn er verschillen to zien in de verzen, zowel wat betreft de
toon als de onderwerpen die behandeld worden. In Mekka waren de mos-
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lims zwak en wilden ruimte hebben tussen de andere gelovigen. Uit die
periode komen de zuivere godsdienstige bepalingen en profetische
waarschuwingen. Deze verzen zijn vaak kort, poetisch en ritmisch. In
Medina had de Profeet to maken met het organiseren van een gemeen-
schap. De koranische verzen uit deze tijd zijn meer juridisch van aard en
bevatten meer regels, ze zijn ook langer en niet meer zo ritmisch.
De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken (soera's) met het langste (286
verzen) aan het begin en het kortste (3 verzen) aan het eind, met
uitzondering van de eerste soera 'de opening'.

2. De tweede bron is de Soenna.
Na de uitbreiding van de Islam in een enorm grondgebied buiten het
Arabisch schiereiland, waren de koranische voorschriften niet voldoende
om alle maatschappelijke, bestuurlijke en financiele activiteiten to
regelen. Omdat alle regels religieus gewaarborgd moesten zijn, ontstond
er een tweede bron van de Islam: de Soenna. Soenna betekent: traditie,
gebruik of gewoonte. Daarmee wordt bedoeld: de gewoonte van de Pro-
feet Mohammed. De Soenna bestaat uit mondelinge overlevering (hadieth)
omtrent het doen en laten van de Profeet, zijn uitspraken, handelingen
en stilzwijgende goedkeuringen. Deze overleveringen zijn aangevuld met
uitlatingen en handelingen van metgezellen van de Profeet uit de Medina
periode. Wat is bier in feite gebeurd? Talrijke plaatselijke praktijken en
rechtsgebruiken van de landen buiten het Arabisch schiereiland werden
hiermee geislamiseerd door ze in een hadieth onder to brengen en ze
daarmee toe to schrijven aan de Profeet. In de tweede helft van de derde
eeuw van de Islam, dat is de tweede helft van de negende eeuw A.D.,
legden de godsdienstgeleerden grote traditieverzamelingen aan van de
hadieth. De Koran is een boek, maar de Soenna bestaat uit vele boeken
met duizenden en duizenden hadieth. Vele zijn tegenstrijdig omdat zoveel
verschillende praktijken en zelfs eigen meningen gepresenteerd werden
als uitspraken van de Profeet. Vanuit de islamitische traditie accepteren
de godsdienstgeleerden een dergelijke uitleg uiteraard niet.

3. De derde bron is de Consensus.
Als ten aanzien van een bepaalde kwestie niets teruggevonden wordt in
de Koran en ook niet in de Soenna, dan wordt het gemeenschappelijk
standpunt van de godsdienstgeleerden, als ze het eens zijn over een
bepaalde kwestie in een bepaalde periode, als bindend voor moslims
beschouwd. Dit is de Consensus of de id jmaa' in het Arabisch. Deze
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regel is gebaseerd op een hadieth: "Mi jn gemeenschap zal het nooit eens
zijn over een dwaling".

4. De vierde bron is de Analogie, of de analogische redenering.
Bij een probleem wordt nagegaan of er een vergelijkbare probleem in de
bronnen terug to vinden is en hoe daarmee is omgegaan. Naar aanleiding
daarvan wordt dan een wetgeving gemaakt. In de Koran staat bijvoor-
beeld dat God het drinken van wijn verbiedt. Volgens de analogische
redenering zijn daarom ook andere alcoholische dranken verboden. De
analogie, ki jaas in het Arabisch, is in feite geen echte bron maar een
methode.

Van deze bronnen hebben de oelama, de godsdienstgeleerden, een sys-
teem gemaakt, een stelsel van de islamitische godsdienst. Dit stelsel
bestaat uit geloof en wet. De wet bestaat ook weer uit twee onderdelen:
rituele voorschriften en maatschappelijke voorschriften.

Het Geloof (i naan of akieda)

Het geloof geeft vorm aan de godsdienstige behoefte die aan de basis
ligt van elke religie, namelijk het reiken van de mens naar het Absolute.
De geloofsartikelen in de Islam zijn terug to vinden in de Koran: Vroom
is wie gelooft in God en Zijn engelen en Zijn profeten en Zijn schriften
en de Laatste Dag. Het gaat dus om vijf geloofsartikelen.

God

Het eerste en belangrijkste leerstuk in de Islam is het geloof in het
bestaan van God, Zijn eenheid en zijn absolute transcendentie en ver-
hevenheid. De ergste zonde in de Islam is dan de sjirk: het geloof in
andere goden naast God of het toekennen van partners of kinderen aan
Hem. De Koran zegt "Hij is God als enige, God de Eeuwige. Hij heeft
niet verwekt en is niet verwekt en niet een is er aan Hem geli jkwaardig"
(Koran, soera 112). God de Vader en de triniteitsleer (de christelijke
drieeenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) worden in de Koran
dan ook afgewezen: "O lieden van de Schrift, overschrijdt in uw gods-
dienst niet de grenzen en zegt niets anders over God dan het wezenlijke.
Immers Jezus, de zoon van Maria is slechts de boodschapper van God ...
Gelooft dan in God en Zijn boodschappers. En zegt niet: Drie. Houdt daar
mee op; dat is beter voor u. Immers God is een enig god; ver is het van
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Zijn lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. Aan Hem behoort wat in de
hemelen is en wat op de aarde is. God is voldoende als zaakbezorger"
(Koran, 4:171).
Met dit karakter van de Islam hangt ook het feit samen dat elke gees-
telijke bemiddeling tussen God en de mens in de Islam ontbreekt. Er
bestaat geen kerkelijke structuur en ook geen geestelijkheid (geen Paus,
bisschoppen, synode of priesters). De mens is direct tegenover God
verantwoording schuldig. De Islam kent verder geen erfzonde: "Niemand
is belast met de last van een ander" (Koran, 6:164). Verlossing is ook niet
nodig. De mens wordt'blanco' geboren en wat hij/zij in zijn/haar leven
doet is bepalend voor de latere beoordeling van God. God in de Islam,
zoals reeds is gezegd, is de God van aartsvader Abraham, de God van de
Joden en Christenen: "Onze God en jullie God is den. En wij geven ons
over aan Hem" (Koran, 29:46). God heeft in de Koran 99 kwalificaties
of benamingen, "de schoonste namen van God", waaronder: de Barmhar-
tige, de Erbarmer, de Eerste, de Laatste, de Horende, de Wetende, de
Heer der wereldwezens.

De engelen

God heeft de engelen uit licht geschapen. Als moslim moet je geloven in
het bestaan van deze van vleugels voorziene onzichtbare wezens. Zij ver-
vullen een intermediare functie tussen God en Zijn schepping door het
uitvoeren van taken en opdrachten. De belangrijkste van hen zijn de vier
aartsengelen: Djibriel (Gabriel), die de openbaring overbracht naar
Mohammed. Mika'iel (Michael), die voor de natuur zorgt en waakt.
Israfiel, die op de Laatste Dag op de bazuin zal blazen. Izra'iel, de engel
van de dood, die mensen doet sterven. Er zijn ook andere engelen:
Moenkar en Nakier, de twee engelen van het graf; Ridwaan, de engel van
het paradijs en Malik, de engel van de hel. Verder heeft ieder mens twee
engelen, die al zijn/haar daden optekenen in twee schriften, een voor de
goede en een voor de slechte daden. Op de Dag des Oordeels worden deze
twee schriften met elkaar vergeleken om de beoordeling vast to stellen.
De duivel (Iblies of sjaitaan) is ook een onzichtbaar schepsel. Hij was
een engel in het paradijs doch geschapen uit vuur. Hij weigerde eer to
bewijzen aan de eerste mens, Adam. Daarom werd hij door God ver-
vloekt. Maar hij kreeg uitstel en de mogelijkheid tot de Dag des Oordeels
om de mensen to verleiden. Hij wordt hiermee geholpen door een leger
van duivels (sjayatien).
We hebben reeds gezien dat de Arabieren in het bestaan van de d jinn
geloofden. Deze mysterieuze onzichtbare wezens vertegenwoordigden
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het bovennatuurlijke in het animisme van voor de Islam. Zij bezaten de
macht om de baraka (zegen) to verschaffen en bi j hen zochten de mensen
hun toevlucht. De Koran ontkende de bovennatuurlijke kracht van de
djinn, maar trok hun bestaan niet in twijfel. De djinn, anders dan de
engelen en de duivels die duidelijk een rol spelen, hebben geen enkele
functie temidden van de onzichtbare wezens in de islamitische dogmatiek.
Desalniettemin hebben zi j in het volksgeloof altijd een belangrijke rol
gespeeld, waarbij ze veel van hun bovennatuurlijke krachten, hen door
de Koran uitdrukkelijk ontnomen, hebben behouden.

De profeten en de schriften

Voor elk tijdperk en wanneer God het nodig vindt, zendt Hij profeten
om Zijn wil aan de mensen over to brengen. In de Islam moet men niet
alleen in de missie van de Profeet Mohammed geloven, maar ook in die
van de profeten voor hem. De eerste van hen was Adam. Alle profeten,
waaronder Abraham, Mozes en Jezus, waren, net als Mohammed, gewone
mensen en mogen niet vergoddelijkt worden. Zij waren alleen gezanten
en boodschappers. Sommigen van hen ontvingen van God een boek, een
versie van het hemelse origineel, het oerboek. Van de moslim wordt ook
het geloof verlangd in de boeken van deze profeten. De Koran noemt
hier de bladen van Abraham, de thora van Mozes, de psalmen van David
en het evangelie van Jezus. In de Islam mag men geen onderscheid maken
tussen de boodschappers van God. De Koran zegt daarover: "Zeg: Wi j
geloven in God, in wat naar ons is neergezonden en in wat naar Abraham,
Ismael, Izaak, Jakob en de stamvaders is neergezonden en in wat aan de
profeten door hun Heer gegeven is. Wi j maken geen verschil tussen een van
hen en wi j hebben ons aan Hem overgegeven" (Koran, 2:136).
De Profeet Mohammed is echter de laatste profeet. Hij is 'het zegel der
profeten' en naar hem zond God Zijn laatste, volledige en definitieve
openbaring neer in de Koran.

De Laatste Dag

Het geloof in een hiernamaals is een fundamenteel geloofsartikel van de
Islam. De Laatste Dag of de Dag des Oordeels zal plotseling komen, aan-
gekondigd door een trompetstoot (van de engel Israfiel), waarna alle
mensen op aarde zullen sterven. Dan komt er een tweede trompetstoot,
waarna alle doden zullen worden opgewekt om beoordeeld to worden. Het
oordeel vindt plaats bi j God, die als Rechter zal optreden en over
beloning en straf zal beslissen. Het vonnis zal dan zijn: of naar het
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paradijs of naar de hel. In de islamitische voorstelling van het hier-
namaals liggen paradijs (in het Arabisch djanna: tuin) en hel (in het
Arabisch naar: vuur) naast elkaar ergens bij God.

De Wet (de Sjariea)

Het tweede deel van het islamitische stelsel is de wet, de sjarie'a in het
Arabisch. Het gaat hier niet om wet in de westerse zin van het woord,
maar om een stelsel van rituele voorschriften, ethiek en ook recht. Het
woord sjarie'a betekent pad, of weg. Bedoeld wordt het goddelijke pad.
De sjarie'a bestaat uit twee delen: de rituele voorschriften, die de relatie
tussen mens en God regelen en de maatschappelijke voorschriften, die de
relaties tussen de mensen trachten to regelen.

Rituele voorschriften ('ibadaat)

Onder de rituele voorschriften vallen de zogenoemde vijf zuilen van de
Islam.
1. De geloofsbelijdenis (sjahada) is het getuigenis dat er geen 'god' is

buiten God en dat Mohammed de Gezant van God is. Deze geloofs-
belijdenis vormt het gezicht van het monotheime in de Islam: God is
een volstrekte eenheid.

2. De eredienst of het gebed (salaat), die vijfmaal per dag, op vaste
ti jden, verricht moet worden. Het ti jdstip is gerelateerd aan de stand
van de zon. Bij de salaat stelt de moslim zich op met het gezicht in
de richting van Mekka, waar de Heilige Moskee en de Kaaba staan.
Het gebed bestaat uit vrijwel vaste formules en houdingen en kan
overal plaats vinden, in de moskee, in huis of op het werk. Een
hadieth zegt dat de hele wereld een moskee is. Men kan ook alleen
bidden of in groepsverband. In de praktijk zijn er weinig moslims die
vijf keer per dag bidden. Met de dagelijkse activiteiten van de
huidige levenswijze van de meeste moslims is het zeer moeilijk om
deze rituele plicht naar behoren to verrichten. Veel moslims gaan
echter wel op vrijdag naar de moskee voor de vrijdagmiddagsalaat,
die voorafgegaan wordt door een preek en die in de moskee in
groepsverband verricht moet worden. Naast het dagelijkse gebed
zijn er ook andere gebedsdiensten bij feesten en begrafenissen.

3. Het vasten (saum) in de maand Ramadan, de negende maand van de
islamitische jaartelling. Deze jaartelling is gebaseerd op de maan. In
een islamitisch jaar gaat de maan twaalf keer om de aarde. Een
maanjaar is ongeveer elf dagen korter dan het zonjaar. Dat houdt in
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dat de maand Ramadan elk (zon)jaar elf dagen eerder begint, wat ook
voor de bedevaart geldt. Het vasten in de Islam is vrij zwaar, toch
verrichten de meeste moslims deze populaire religieuze plicht. Deze
maand fungeert als een periode van zuivering, inkeer en een nieuw
begin. Vanaf de dageraad tot zonsondergang moet de moslim zich
onthouden van eten, drinken, roken en sexueel verkeer. Ook behoort
de gelovige zijn gedrag to controleren en zijn gedachte to louteren.
Na afloop van de maand Ramadan is er een feest van drie dagen, ied
al fitr : het feest van verbreking.

4. De gemeenschapsbijdrage of godsdienstige belasting (zakaat) werd
in de Islam beschouwd als een religieuze plicht. Het woord zakaat
betekent zuivering. Het gaat hier om een loutering van het bezit door
jaarlijks een bepaald percentage ervan weg to geven. De zakaat is
bestemd voor de armen en de behoeftigen en andere zwakken in de
samenleving. Deze religieuze plicht is in onbruik geraakt door de
invoering van algemene belastingen, die men moet betalen, gelovig
of niet.

5. De vijfde van de vijf zuilen van de Islam is de bedevaart (hadj) naar
Mekka, waar het Huis Gods, de Kaaba, staat. Volgens de Koran is de
Kaaba gebouwd door Abraham en zijn zoon Isma'iel (Koran 2:
125-127). De hadj vindt plaats in de twaalfde maand van de isla-
mitische jaartelling, dzjoe al hiddja. Iedere volwassen moslim moet
ten minste een keer in zijn/haar leven de hadj verrichten als hij/zij
in staat is om het to doen (Koran 3:97). De bedevaart naar de hei-
ligdommen in en rond Mekka bestond al voor de Islam bij de poly-
theistische Arabische stammen. Deze praktijk is opgenomen in de
Islam na de zuivering van de Kaaba van de 'afgoden', waarna deze
heilige plaats als het Huis van de ene God werd hersteld. Het
hadj-ritueel is voornamelijk gebaseerd op verhalen omtrent
Abraham, zijn vrouw Hagar en hun zoon Isma'iel. Bij de afsluiting
van de ceremonien is er een feest van vier dagen, ied al adha: het
offerfeest. Hierbij wordt de droom van Abraham, waarin hij de
opdracht van God kreeg om zijn zoon to slachten, herdacht. Ieder
gezin in de islamitische wereld slacht op dit feest, indien mogelijk,
een schaap. Een deel van het vlees wordt aan de armen weggegeven.
De hadj heeft voor de moslims een enorme religieuze betekenis,
hoewel weinig gelovigen, vanwege de hoge kosten, deze rituele plicht
kunnen verrichten.

Naast de vijf zuilen van de Islam is er een aantal regels, dat verbonden
is aan de rituele handelingen, met name reinheids- en spijsvoorschriften.
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De moslim moet rein zijn om de rituele plichten geldig to kunnen nale-
ven. Onrein is een man na elke zaadlozing en een vrouw is onrein tijdens
de menstruatie en na de bevalling. Rein wordt men na het wassen van het
hele lichaam (de grote wassing: ghoesl). Een kleine wassing (woedoe) van
gezicht, armen, handen en voeten, moet ook plaats vinden voor de salaat.
Wat de spijsvoorschriften betreft, vlees moet ritueel geslacht worden; een
moslim mag geen dieren eten die een natuurlijke dood zijn gestorven;
geen bloed of varkensvlees eten; geen alcohol drinken, ook geen gerech-
ten waar alcohol of varkensvet in zit. Van al deze regels mag echter
worden afgeweken in noodsituaties.
In het rijtje van reinheidsvoorschriften hoort ook de besnijdenis van
jongens thuis. In de Koran staat geen woord over besnijdenis. De Koran
zegt zelfs, in vers (95:4): "Wij hebben de mens in de mooiste gestalte
geschapen". Maar in de Soenna staat wel een hadieth die zegt dat
besnijdenis bij mannen moet. Het valt daar onder lichaamsverzorging,
samen met nagels knippen, het laten staan of scheren van een snor of
baard. Het heeft niet, zoals bij het Jodendom, to maken met een ver-
bondenheid met God. Theologisch gezien heeft de besnijdenis in de Islam
geen enkele betekenis.

Maatschappelijke voorschriften

De maatschappelijke voorschriften regelen de verhoudingen tussen men-
sen onderling. De godsdienstgeleerden hebben op basis van de Koran en
(vooral) de Soenna bepalingen afgeleid over alle handelingen van de mens
in de maatschappij; over huwelijk en echtscheiding, de positie van de
vrouw, de regels voor voogdij. Ook bevat de sjarie'a hier bepalingen
over oorlog en vrede, handel, erfrecht, strafrecht enzovoort. Een klein
gedeelte van deze voorschriften is gebaseerd op de Koran, dat geen wet-
boek is in de algemene zin van het woord. Van de ruim 6.000 verzen in
de Koran zijn er ongeveer 600 die voorschriften bevatten, waarvan 200
verzen die verband houden met maatschappelijke voorschriften.
Daarbinnen zijn er 70 verzen die betrekking hebben op het familierecht.
De koranische voorschriften hadden in oorsprong betrekking op een klei-
ne maatschappij op het Arabisch schiereiland in de zevende eeuw. Na
de uitbreiding van de Islam daarbuiten waren vele bepalingen niet meer
van toepassing op de nieuwe situaties. Deze voorschriften worden, door
het proces van eeuwen van aanpassing, niet meer nagevolgd of zijn
gewoon afgeschaft in de meeste islamitische landen. Het betreft hier
bijvoorbeeld voorschriften over het strafrecht, de niet-moslimse min-
derheden, het renteverbod en de internationale betrekkingen. Wat nog
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wel van toepassing bleef en zelfs opgenomen is in de moderne wetgeving
zijn de voorschriften omtrent het familie-en erfrecht.
Wanneer er sprake is van fundamentalisme in de Islam moeten we denken
aan moslims die de afgeschafte voorschriften weer willen toepassen. Dit
zal niet lukken, want herinvoering van de hele sjarie'a betekent in feite
afschaffing van eeuwenlange aanpassing van de wetten aan de maat-
schappelijke realiteit.
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Hindoeisme
N. Bonouvrie

De term Hindoeisme is een verzamelnaam voor een zeer divers geheel van
religieuze voorstellingen en gebruiken die hoofdzakelijk voorkomen op
het Indiase subcontinent maar bijvoorbeeld ook op Bali, in een aantal
Caraibische landen en in verschillende Westeuropese landen waaronder
Nederland.
De term Hindoeisme is een negentiende-eeuwse westerse benaming en is
afgeleid van het Iraanse woord'hindav-', waarmee India werd aangeduid.
Het klassiek Hindoeisme kent geen verzamelterm voor de religieuze tra-
dities; de term dharma (levens-/wereldwet) of ook sanatana dharma
(eeuwige dharma) wordt wel gebruikt.
Het Hindoeisme is deels een reactie op, deels een voortbouwen op het
Vedisme, een religie die bekend is uit de heilige teksten, de Veda's. Daar-
naast zouden verschillende aspecten van het Hindoeisme teruggaan tot
v66r de vedische periode. Diverse historische ontwikkelingen die later
plaatsvonden, bijvoorbeeld de opkomst van het Boeddhisme, de komst van
de Islam in het subcontinent en de periode van Engels kolonialisme, heb-
ben ook een rol gespeeld bi j de vorming van het Hindoeisme zoals we dat
nu tegenkomen in India. Om zich een beeld to vormen van de diversiteit
aan ideeen en groeperingen binnen het Hindoeisme volgt hier eerst een
historisch overzicht, met aan het eind enkele opmerkingen over de reli-
gieuze praktijk. Vervolgens wordt door drs. P. van der Velde een aantal
aspecten van het hedendaagse Hindoeisme nader toegelicht, met de na-
druk op de religieuze beleving. Hierbij moet men wel in gedachten hou-
den dat slechts enkele aspecten van het Hindoeisme aan de orde kunnen
komen. Voor wie verder wil lezen is aan het eind een korte literatuurlijst
opgenomen.

Indus-cultuur

Deze (stads)cultuur, genoemd naar de streek waar belangrijke archeolo-
gische vondsten zijn gedaan (bij de rivier de Indus), wordt gedateerd van
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ong. 2500-1800 voor Chr. Er zijn zo'n zeventig nederzettingen aangetrof-
fen met als belangrijksten Harappa en Mohenjo Daro. Rond 1750 voor
Chr. schijnt deze cultuur in verval geraakt to zijn door nog steeds onbe-
kende oorzaken. Mogelijk hebben half-nomadische (Indo-Europese)
stammen die in het tweede millenium voor Chr. regelmatig binnenvielen
hier een rol van betekenis in gespeeld.
Informatie over deze cultuur is gebaseerd op de vondsten van opgra-
vingen. Zo trof men uitgebreide sanitaire systemen aan en een vierkant
bad (Mohenjo-Daro). Klaarblijkelijk speelde reinheid een belangrijke rol
in deze cultuur.
Daarnaast zijn beeldjes gevonden die doen denken aan priester-god figu-
ren. Dit zou kunnen wijzen op een priester-koningschap. Andere beeldjes
stellen vrouwfiguren voor die in verband zijn gebracht met vruchtbaar-
heid of geindentificeerd zijn als moedergodinnen.
Veel belang wordt gehecht aan opgegraven spekstenen zegels met (nog
steeds niet ontcijferde) schrifttekens en met afbeeldingen van dieren
en/of personen. Sommige afbeeldingen met een persoon of 'godheid' doen
sterk denken aan latere afbeeldingen van de god Siva. Ook zijn er phal-
lus-achtige stenen aangetroffen; in het latere Hindoeisme wordt de god
Siva veelal vereerd in de vorm van een linga (phallus -symbool).
Bovengenoemde elementen nemen nog altijd een belangrijke plaats in
binnen het Hindoeisme. Indien de interpretaties van de archeologische
vondsten juist zijn, zou dit betekenen dat het Hindoeisme gedeeltelijk op
oude, v66r-vedische voorstellingen en gebruiken teruggaat.

Vedische periode

Vanaf ongeveer het midden van het tweede millennium voor Chr. vielen
Indo-Europese stammen vanuit het noordwesten India binnen. De oor-
spronkelijke bewoners van het subcontinent werden naar het zuiden ver-
dreven. Deze binnenvallende Indo-Europeanen of Ariers, zoals ze zichzelf
noemden (arya is'edel'), voerden hun taal, het Vedisch (waaruit zich later
het Sanskriet ontwikkelde), in en namen hun eigen gebruiken en ideeen
mee.
Gegevens over het religieuze leven van deze Ariers treft men aan in lite-
raire bronnen zoals de Veda's, Brahman's, Aranyaka's en de Upanisads.
De belangrijkste bron van informatie over de goden is de Rgveda, een
tekstcorpus bestaande uit 1028 hymnen gewijd aan verschillende, vooral
mannelijke, goden. Deze hymnen werden door de priesters (brahmanen)
gebruikt bij de verering van de goden. Een van de belangrijkste goden
was Indra, een krijgs- en weergod, die geacht werd het kwaad to over-

94



winnen. Een andere belangrijke god was Agni die het offervuur symboli-
seert (Latijn ignis).

In whose control are horses, kine, clans, all chariots; who creates
the sun, the dawn; who is the guide of the waters: he, O men, is
Indra.

Rgveda ii, 12, 7.
Uit: A.A. Macdonell. A Medic Reader for Students. Madras, 1984
(19171), p. 50.

Centraal in de cultus van de Ariers stond het offer, hetzij thuis in het
klein, hetzij groots opgezet in opdracht van aanzienlijke personen en uit-
gevoerd door priesters. Deze grote offers vonden plaats in de open lucht
rond een vuur. Doel van het offer was de goden tevreden to stellen om zo
hun gunsten to verwerven. De priesters wisten als enigen hoe men de go-
den naar de offerplaats kon laten komen om de gaven in ontvangst to ne-
men en het is dan ook niet verwonderlijk dat zij in hoog aanzien kwamen
to staan. Hun positie werd versterkt door een ontwikkeling waarbij het
offer beschouwd ging worden als de regulerende kracht van het univer-
sum; de juiste uitvoering van het offer werd van cruciaal belang en het
waren juist de priesters die over de daarvoor benodigde kennis beschik-
ten. Deze periode (tot ong. 300 voor Chr.) wordt daarom ook wel aange-
duid met de term brahmanisme.
Geleidelijk ontwikkelden zich allerhande speculaties en theorieen over
bijvoorbeeld het ontstaan van de wereld, de natuur van de ziel en het
leven na de dood. De Upanisads vormen hier de belangrijkste neerslag
van. In deze teksten, waarvan de oudsten uit de zesde eeuw voor Chr.
dateren, treft men de later zo bekende termen als brahman, de basis van
het universum, en atman, het Zelf van de mens, aan. Hoewel de diverse
Upanisads onderling aanzienlijk verschillen lijkt een van de belangrijkste
opvattingen de identificatie van brahman en atman to zijn. De Sanskriet
woorden tat tvam asi, "jij (als individu) bent dat (de universele essentie)",
zijn in dit verband zeer bekend geworden.
Met betrekking tot de dood ontwikkelde zich het concept samsara (kring-
loop van wedergeboorten): na de dood wordt men opnieuw in een volgen-
de existentie geboren die afhankelijk is van de handelingen die men in
zijn huidige existentie verricht (karma). Angst voor het telkens opnieuw
moeten sterven leidde tot een verlossingsstreven dat gericht was op het
ontsnappen aan de samsara (moksa).
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De ideeen die men in de Upanisads aantreft worden door een aantal we-
tenschappers beschouwd als een voortbouwing op de vroegere vedische
literatuur. Anderen menen echter dat er sprake is van een omwenteling
die is voortgekomen uit kritiek op het verstarde vedische offerritueel en
de centrale positie van de brahmanen daarin. De Upanisads zouden dan
de neerslag vormen van religieus-filosofische debatten tussen verschillen-
de scholen/sekten. Het Boeddhisme en Jainisme zouden zijn voortgeko-
men uit dergelijke scholen; zij ontwikkelden zich tot stromingen die bui-
ten het Hindoelsme zijn komen to staan. Uit de vele andere scholen heeft
het Hindoeisme zich langzaamaan verder ontwikkeld.

Literaire activiteiten

Het Boeddhisme verwierf in vrij korte tijd veel aanhang, met name vanaf
de regeringsperiode van keizer Asoka (derde eeuw voor Chr.), om later
bi jna volledig uit India to verdwijnen. De bloeiperiode van het Boeddhis-
me valt deels samen met een periode van grote literaire activiteit (tot ong.
500 na Chr.). Er werden commentaren (sutra's) geschreven op de hierbo-
ven genoemde Upanisads en de kristallisatie van een zestal orthodoxe
Hindoe-filosofische scholen, nl. Ny$ya, Vaisesika, SAmkhya, Yoga,
MimAmsA en Vedanta, vond in deze periode plaats. Deze filosofische
scholen komen paarsgewijs voor, waarbij de ene het theoretische, en de
andere het meer praktische aspect vertegenwoordigt. De Samkhya-Yoga
bijvoorbeeld gaat uit van een rationalistisch, dualistisch wereldbeeld:
prakrti als onvergankelijke materie en purusa als het geestelijk principe.
De Yoga als praktische component van dit systeem is gericht op het ver-
krijgen van het juiste inzicht, namelijk dat purusa en prakrti twee ver-
schillende grootheden zijn. De VedAnta-leer is vooral later bekend gewor-
den door toedoen van de filosoof Sankara (begin negende eeuw na Chr.).
Zijn leer wordt aangeduid met de term advaita (non-dualisme), waarbij
wordt uitgegaan van slechts een werkelijkheid nl. de goddelijke, het
brahman. De atman is identiek aan dit brahman; al het andere is illusie
(Maya).
Ook werden teksten over gedragsregels (Dharmasastras) voor zowel ko-
ningen als burgers neergelegd in geschriften (bi jv. de Manusmrti). In deze
teksten komt een aantal ideeen en begrippen voor die binnen het Hindoe-
isme nog steeds van groot belang zijn. Het begrip dharma ('levens- en
wereldwet', het sociaal-religieuze plichtensysteem) houdt in dat een ieder
die taken moet verrichten die bij zijn positie (door geboorte verkregen)
horen. De dharma betreft de hele gemeenschap; het niet volgen van de
eigen dharma leidt tot zowel sociale als kosmische chaos. In de praktijk
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uit het volgen van de dharma zich vooral in de leefregels voor de diverse
sociale groepen en de levensstadia. Traditioneel wordt het leven van een
Hindoe ingedeeld in vier stadia, die van leerling (brahmacarin), getrouwd
man (grhastha), woudbewoner (vanaprastha), en de zich uit de maatschap-
pij teruggetrokkene (samnyasin). Met name de eerste twee stadia zijn ge-
relateerd aan de drie levensdoelen: dharma in engere zin, artha (zoeken
naar voordeel/voorzien in levensonderhoud) en kama (bevrediging van
sexuele behoeften, zorgen voor nageslacht). De laatste twee (van de vier)
stadia zijn verbonden met het streven naar moksa (verlossing).
Daarnaast zijn er de regels voor leden van sociale groepen, ingedeeld vol-
gens een systeem van vier standen (varna's, lett. kleur): brohmana's (pries-
ters), ksatriya's (adel), vaisya's (boeren, kooplieden) en sudra's (de ove-
rigen, o.a. landarbeiders, bedienden). In het dagelijks leven spelen echter
niet de vier standen maar de vele kasten (jati) een belangrijke rol. De zgn.
onaanraakbaren of paria's hebben geen plaats binnen het varna-systeem
maar kennen wel kasten. De kaste waarin men is geboren bepaalt groten-
deels welke sociaal-religieuze plichten men moet verrichten.
In deze periode zijn tevens de grote epische werken RAmayana en Mahab-
hArata tot stand gekomen. In eerstgenoemde tekst wordt beschreven hoe
Sits., de vrouw van koning Rama, wordt geroofd door Ravana, de vorst
der demonen, en hoe zij bevrijd wordt met behulp van een apenleger
o.1.v. Hanuman. De tekst staat vol met ethische lessen.
De Mahabharata gaat over de broederstrijd tussen de PAndava's en Kaura-
va's. De Kaurava's hebben de anderen van de troon gestoten en het epos
verhaalt hoe de Pandava's na allerlei belevenissen tenslotte toch de over-
winning behalen. Een onderdeel van de Mahabhirata is de zeer bekende
tekst BhagavadgitI waarin verteld wordt hoe een der Pandava's, Arjuna,
door zijn wagenmenner Krsna (een incarnatie van de god Visnu) aange-
spoord wordt zijn plichten na to komen en zijn familieleden (de Kaura-
va's) toch to doden, een daad waar Arjuna erg tegenop ziet. Krsna wijst
erop dat men niet gehecht moet zijn aan de resultaten van zijn handelin-
gen. Tevens geeft hij een aantal wegen tot verlossing aan, nl. d.m.v. ken-
nis (jnana), gedesinteresseerd handelen (karma) of devotie, liefdevolle
overgave aan God (bhakti). Jnana was een al bekende weg tot verlossing,
weggelegd voor mensen uit de hoogste drie standen. De nieuwe wegen van
karma en bhakti maakte het voor iedereen mogelijk verlossing to bereiken.

Op specifiek religieus gebied treden een tweetal goden steeds duidelijker
op de voorgrond, to weten Siva en Visnu. Het karakter van beide goden
ontwikkelde zich door de eeuwen heen waarbij voortdurend identificaties
van andere goden met een van deze twee plaatsvonden. Een zee van infor-
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matie over deze en allerlei andere goden en godinnen vindt men in de
Purana's (ong. 300-1000 na Chr.) Deze teksten bevatten naast verhalen
over het cyclisch ontstaan en vernietiging van het universum ook genealo-
gieen van goden, heiligen, en vorsten en vooral vele Hindoe-mythen. De
mythen geven inzicht in de ontwikkeling van het Hindoeisme waarbij vele
lokale goden en godinnen met Visnu of Siva in verband werden gebracht
(als bijv. een deelmanifestatie, echtgenote of kind) en zo een plaats bin-
nen het hindoeistische pantheon kregen toebedeeld. De goden worden in
deze teksten van rijdieren (vahana's) voorzien; zo krijgt Visnu als rijdier
Garuda, een mytische vogel, en Siva de buffel Nandi. Ook treft men in
deze teksten informatie aan over praktische zaken als tempelbouw en de
vervaardiging van godenbeelden, en over de oorsprong en het belang van
bepaalde pelgrimsplaatsen etc.

Visnu
Terwijl Visnu in de Veda's voorkomt als hulpje van de god Indra is hij in
het huidige Hindoeisme waarschijnlijk de god met de meeste aanhangers.
Visnu wordt beschouwd als degene die waakt over de schepping en het
kwade bestrijdt. Hiertoe zou hij in tijden van tegenspoed afdalen op aarde
om weer orde op zaken to stellen. Voor deze verschijningen op aarde
wordt de term avatara (lett. afdaling) gehanteerd. Binnen het Visnuisme
gaat men uit van tien van dergelijk avatara's; de eerste vier zijn therio-
morf (vis, schildpad, zwijn, man-leeuw), de anderen anthropomorf
(dwerg, Parasurama, RAma, Krsna, Buddha, Kalkin). Alle avatara's zijn
verbonden met een of meerdere verhalen waarin verteld wordt hoe Visnu
als bijv. vis of Parasurama afdaalde en vijanden van het welzijn op aarde
vernietigde. De wederwaardigheden van de avatara RAma zijn vooral be-
kend uit het epos Ramayana. Kalkin is de avatara die nog wordt ver-
wacht.
Het meest bekend is Krsna. Volgens de legende was hij de zoon van Va-
sudeva en Devaki die in het rijk van worst Kamsa woonden. Deze worst
was voorspeld dat hij door de achtste zoon van Devaki vermoord zou
worden. Kamsa besloot daarop al haar kinderen to doden maar Krsna en
een van zijn broers wisten to ontkomen. Krsna werd bij pleegouders op-
gevoed. Over zijn kindertijd en jeugd zijn vele verhalen bekend: hoe hij
als pewter verzot was op boter en die voortdurend stal; of hoe hij als jon-
geman flirtte met de herderinnetjes en speciaal met zijn geliefde Radha.
Als Kamsa erachter komt waar Krsna uithangt besluit deze weg to trekken
om tenslotte Kamsa to doden. Verhalen over zijn leven als worst komen
o.a. voor in de Mahabharata waar hij wordt gepresenteerd als een vriend
van de Pandava's.
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Siva
Siva is, in tegenstelling tot Visnu, een god met een complex karakter. Zo
associeert men hem met lijkverbrandingsplaatsen en strijdvelden, met de
dood en met tijd, waardoor hij beschouwd wordt als een vernietiger. Een
ander aspect is zijn rol als beschermer van asceten waarbij hijzelf wordt
gezien als de grote yogi. Ook staat hij bekend als de beer van de dans,
vooral in Zuid-India waar religieuze dansen een belangrijke plaats inna-
men.
Net als Visnu en diens avatara's geldt ook voor Siva dat er vele verhalen
over hem bekend zijn. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Siva die in
meditatie verzonken op de berg Meru zit. Al het natuurlijk schoon van
zijn omgeving gaat aan hem voorbij; dag en nacht, jaar in jaar uit zit hij
daar. Plots verschijnt er een mooie, lieftallige vrouw met op haar hoofd
een waterkruik en bloemen in haar hand. Zij is Sati, de dochter van de
Bergen die met Siva is gehuwd. Zachtjes plaatst ze de waterkruik voor
Siva's voeten en legt zij de bloemen op zijn schoot. Hem aanrakend vraagt
ze hem om to stoppen met zijn meditatie, om met haar mee to gaan en
voor nageslacht to zorgen. Siva schijnt dit alles niet to horen en geeft geen
enkele reactie. Dan besluit zij achter hem to gaan staan en haar handen op
zijn ogen to leggen. Onmiddellijk wordt de omgeving hel verlicht door
stralen uit Siva's derde oog. Het licht verbrandt planten, dieren en men-
sen. Sati is volledig overstuur van de gevolgen van haar daden en smeekt
Siva om medelijden met mens en dier. Dan pas ontwaakt Siva en met zijn
krachtige, goddelijke wil dooft hij het vuur.
Uit dit verhaal blijkt Siva's ambivalente karakter: enerzijds als vernieti-
ger, anderzijds als hersteller/schepper.

Sekten

Gelovigen van bovenstaande goden of manifestaties van dezen hebben
zich in de loop der eeuwen georganiseerd in verschillende sekten. Sommi-
ge van deze sekten zijn inmiddels verdwenen, andere zijn opgegaan in of
hebben zich ontwikkeld tot nieuwe. Een van de vroegst traceerbare sekten
(vanaf zevende eeuw na Chr., waarschijnlijk ook al eerder) binnen het
Sivaisme is die van de Paiupatas. Zij worden geassocieerd met La-
kulisala die beschouwd wordt als een incarnatie van Siva; hij zou ook de
auteur van de binnen de groep belangrijke tekst Pasupatasutra zijn ge-
weest. Aanvankelijic waren zij onorthodox; zij zetten zich of tegen het
kastenstelsel en leefden als zgn.'renouncers'. Hun doel was het vinden van
moksa dat men zag als het verkrijgen van het vermogen to handelen in
vrijheid, in feite een almachtigheid zoals Siva die kent. In de elfde eeuw
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lijkt deze sekte in verval geraakt to zijn. Vanaf die tijd tot ongeveer de
veertiende eeuw hebben de Kipalikas en Kalamukhas een bloeiperiode
gehad; zij worden wel beschouwd als de voortzetting van de onorthodoxe
traditie van de Pasupatas. Leden van deze groepen verbleven veelal op
crematieplaatsen en trokken daarnaast rond als bedelmonniken met een
schedel als bedelnap. In Kashmir ontwikkelt zich het zgn. Kashmir
Sivaisme dat gekenmerkt wordt door een bepaalde esoterische verlos-
singsleer die ook wel met de term Tantrisme wordt aangeduid. Binnen het
ritueel en meditatie wordt gebruikt gemaakt van een aantal hulpmiddelen
zoals mantra's (mystieke formules), yantra's (diagrammen), mudra's (ge-
baren) en asana's (lichaamshoudingen). Het Tantrisme treft men ook aan
binnen het Visnuisme en de verering van de godin (Saktisme). Binnen het
Saktisme wordt de macht van Siva (sakti) gepersonifieerd als een godin
(Devi/Sakti) vereerd, waarbij rituelen en 'magische' gebruiken een be-
langrijke rol spelen.
De Saiva-Siddhinta ontwikkelde zich vanuit de devotionele literatuur van
de Sivaitische Nayanmars. Vanaf de zevende eeuw na Chr. was in Zuid-
India een sterke devotionele beweging (bhakti, 'devotie') ontstaan waarin
de persoonlijke relatie tussen de godheid en de mens centraal stond en
waarbij de gelovige zich liefdevol overgeeft aan Gods genade. Dichter-
heiligen binnen zowel het Sivaisme (Nayanars) als het Visnuisme (Alvars)
produceerden grote verzamelingen van devotionele liederen. Binnen de
Saiva-Siddhanta beschouwt men Siva als de hoogste god wiens genade
men kan ontvangen door middel van bhakti. Hun verering concentreerde
zich op een beeld in de tempel.
In de twaalfde eeuw werd door Basava in de deelstaat Karnataka een soci-
ale hervormingsbeweging gesticht. Deze Lingayats, ook wel Vira. aivas
genoemd, verwierpen o.a. beeldenverering en het kastenstelsel en streden
voor een betere positie van vrouwen. Siva wordt door hen vereerd in de
aniconische linga die iedere volgeling aan een kettinkje om zijn hals
draagt en dat dagelijks vereerd wordt zonder tussenkomst van priesters
etc.
Binnen het Visnuisme zijn er al sekten bekend vanaf de tweede eeuw voor
Chr., bijv. de Bh$gavatas, SAttvatas en PAncaratrins. Binnen deze laatste
groep ontwikkelde zich de doctrine van de caturvyuha, vier opeenvolgen-
de emanaties van de godheid. Net als bij de Saiva-Siddhantas was er bij
de P$ncaratrins veel aandacht voor tempelritueel. De Vaikh$nasa-sekte
onderscheidt zich van de Pancaratra door de nadruk op vedische tradities.
Rond de twaalfde eeuw leefde R$m$nuja, een van de leraren van de Sri-
Vaisnava-sekte die net als de Saiva-Siddhanta voortgekomen was uit de
devotionele stroming in Zuid-India. Hij zorgde voor een filosofische basis
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van de toenmalige opvattingen binnen deze sekte waardoor deze binnen
de 'orthodoxe' traditie werd geplaatst. Binnen de Sri-Vaisnava-sekte
ontstonden een viertal grote afscheidingsbewegingen geleid door resp.
Nimbarka, Madhva, Vallabha en RAmAnanda. Met name door de laatste
twee werd dit zuidelijk Visnuisme in Noord-India verspreid. Vanaf de
vijftiende eeuw zien we vooral daar een opbloei van bhakti-bewegingen
die gepaard gaat met een enorme stroom van devotionele literatuur ge-
schreven in het Oud-Hindi. In deze periode werd India (vooral het noor-
den) geregeerd door islamitische vorsten en het is goed mogelijk dat de
nadrukkelijke aanwezigheid van de Islam een van de oorzaken is geweest
van deze opbloei. Een van de meest bekende groeperingen is de van oor-
sprong Bengaalse beweging van Caitanya (1486-1533). Geinspireerd door
de devotionele poezie van o.a. Jayadeva (de auteur van de Gitagovinda
waarin de scheiding en het weer bij elkaar komen van Krsna en RltdhA
centraal staat) en door ontmoetingen met Zuidindiase bhaktas besloot hij
omstreeks 1510 zich volledig to wi jden aan de verering van Krsna. Krsna
wordt binnen de beweging als de hoogste god beschouwd en dus niet als
een avatara van Visnu. Later zijn Caitanya's volgelingen de stichter gaan
beschouwen als een incarnatie van Krsna. De devotie van de gelovigen uit
zich in een liefdesrelatie met Krsna, waarbij zij zich identificeren met
een van de gopis (herderinnetjes). Uit deze beweging is de in het Westen
bekende Hare Krishna- beweging voortgekomen.
Vallabha (1479-1531) heeft een andere bhakti-beweging gesticht. Na een
aantal verschijningen van Krsna gehad to hebben verkondigde hij zi jn
leer van suddhadvaita (puur non-dualisme, vgl. Sankara). Door middel
van volmaakte verering van Krsna proberen de gelovigen deelachtig to
worden aan Krsna's lila, zijn eeuwige spel. De verering concentreert zich
op het beeld van Krsna in de tempel dat 's ochtends gewassen en aange-
kleed wordt, vereerd wordt met offeranden en vermaakt wordt met zang
en dans.

She's found him, she has, but RAdhA disbelieves
That its true, what she sees when her eyes behold her master's
moonlike face.
Her gaze is fixed, but her mind is glazed;
her eyes refuse to dose;
And her intellect wages a raging debate:
Is it a dream? Or is this her true Lord?
Her eyes fill and fill with beauty's high pleasure,
then hide it away in her breast:
Like bees driven wild by any distance from honey
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they dart back and forth from the hoard to the source.
Sometimes she musters her thoughts; she wonders:
Who does he love? Who can this Hari be?"

For love, says Sur, is an awkard thing.
It ripples the mind with waves.

Krsna bhakti poezie van Surdas (zestiende/zeventiende eeuw).
Uit: J.S. Hawley & M. Juergensmeyer. Songs of the Saints of
India. New York, 1988, p. 107. (Hari is een andere naam voor
Krsna)

Terwijl de devotie van de Caitanya- en Vallabha-beweging zich concen-
treert op een god als persoon (Krsna in beide gevallen) waren er ook
bhaktas die een niet als persoon voorgestelde godheid vereerden. Over het
algemeen waren dit individuele dichter-heiligen die een groep van volge-
lingen om zich heen verzamelden. De meest bekende vertegenwoordiger
van deze richting is ongetwijfeld Kabir (begin vijftiende eeuw). Zijn
devotie richt zich op een verborgen godheid die zich diep in ons eigen
zelf zou bevinden en met welke men zich hoopt to verenigen. Kenmer-
kend voor deze richting is de nadruk op innerlijke verering: al het uiter-
lijk ritueel, zoals beeldenverering en pelgrimages, wordt afgekeurd als
zijnde overbodig; het kastenstelsel wordt afgewezen. Een aantal van deze
groepen bestaat nog steeds, zoals de Kabir- en DAdu-panth, beide ge-
noemd naar hun grondlegger. Een tijdgenoot van Kabir was guru NAnak
die later als eerste guru binnen het Sikhisme beschouwd zou gaan worden.
Zijn ideeen vertonen veel overeenkomsten met die van Kabir. Politieke
verwikkelingen met latere Mogol-vorsten hebben ertoe geleid dat het
Sikhisme steeds militanter werd.

Moderne ontwikkelingen

De komst van het westers imperialisme en de periode van het Engels kolo-
nialisme in India heeft geleid tot het ontstaan van een aantal nieuwe be-
wegingen binnen het Hindoeisme. Vanaf de zestiende eeuw kwamen eerst
de Portugezen en vervolgens de Fransen en Engelsen India binnen. Deze
laatsten kregen uiteindelijk de macht in handen en met de installatie van
een gouverneur-generaal in 1774 begon officieel de koloniale periode.
Met het westers bestuur werden door middel van westers onderwijs, me-
dische verzorging en missionarissen uiteraard ook westerse ideeen in India
bekend. In India werd hier verschillend op gereageerd; enerzijds voelde
een aantal mensen zich aangetrokken door het westers gedachtengoed,
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anderzijds waren er die zich hiervoor afsloten. Deze verschillende reacties
worden weerspiegeld in religieuze bewegingen die in de koloniale periode
in India ontstonden.

Brahmo Samaj
Ram Mohan Roy (1772-1833) kreeg als brahmaan een traditionele opvoe-
ding. Hi j studeerde in Patna Perzisch en Arabisch en raakte geinteresseerd
in de koran. Vooral het monotheisme en de afwijzing van beeldenverering
sprak hem erg aan. Daarnaast hield hij zich bezig met de bestudering van
Hindoe-filosofie. Tijdens zijn werk bij de East India Company leerde hij
Engels en kwam hij in aanraking met het westers gedachtengoed. Hij be-
studeerde de bijbel zowel in het Engels als in het Hebreeuws en Grieks.
Ondanks zijn sympathie voor de Islam en het Christendom bleef hij een
orthodox brahmaan die zich echter wel tot doel stelde het Hindoeisme to
reformeren. In 1828 stichtte hij de Br$hmo Sam$j, daartoe geinspireerd
door zijn contacten met Unitariers. Zich baserend op de Upanisads ver-
kondigde hij een aniconisch monotheisme dat vrij moest zijn van, in zijn
ogen, allerhande uitwassen van het Hindoeisme van zijn tijd, zoals beel-
denverering, zelfverbranding van weduwen (sati) en het kastenstelsel. Ook
stond hij afwijzend tegenover de concepten samsara en karma die nauw
verbonden zijn met het kastenstelsel. Centraal in zijn leer staat een onper-
soonlijke godheid die tijdens bijeenkomsten van de gemeente vereerd
wordt (vgl. diensten van Unitariers). Op sociaal gebied streed hij voor
afschaffing van kinderhuwelijken, voor een betere positie voor vrouwen
en vooral ook voor een modernisering van het onderwijs waarbij het wes-
terse (Engelse) systeem tot voorbeeld werd gesteld.
Na zijn dood werd hij opgevolgd door Debendranath Tagore (1817-1905)
die voortging op de door Ram Mohan Roy ingeslagen weg. Keshab Chan-
dra Sen sloot zich in 1857 bij de Brahma Samaj aan en werd binnen enke-
le jaren leider van de beweging naast Debendranath Tagore. Keshab
Chandra Sen legde meer en meer de nadruk op sociale veranderingen.
Daarnaast trad onder zijn invloed devotionele verering steeds meer op de
voorgrond. Vanwege onderling uiteenlopende opvattingen splitste de
Brahmo Sam$j in 1866 in de Original Brahmo Sam$j o.1.v. Tagore en de
nieuwe Brahmo Samaj met Keshab Chandra Sen als leider. De meer con-
servatieve Original Brahmo Samaj is voornamelijk een zaak van de familie
Tagore gebleven. Binnen de nieuwe Brahmo Sam$j vonden daarna nog
meer splitsingen plaats. Heden ten dage heeft de Br$hmo Samaj nog steeds
een beperkte aanhang, vooral onder Indiase intellectuelen.
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Arya Samaj
Deze beweging, in 1875 gesticht door DayAnanda Sarasvati, heeft aan-
zienlijk meer aanhangers dan de Brahmo Samaj; men treft ze voorname-
lijk aan binnen de middenklasse. Dayffnanda Sarasvati (1824-1883) was
net als Ram Mohan Roy van brahmaanse afkomst en ontving een dien-
overeenkomstige opvoeding, echter zonder in contact to komen met wes-
terse intellectuelen. Na een aantal jaren to hebben rondgezworven door
India op zoek naar een guru kwam hij in de leer bij Swami Virajananda
die hem leidde in de richting van Veda-studie. Vanaf de jaren zeventig
begon Dayananda Sarasvati zijn ideeen to formuleren en to verbreiden.
Hij streed voor een terugkeer naar de pure religie van de Ariers en ba-
seerde zich dan ook op de Veda's. Allerlei rituelen en opvattingen die niet
in de Veda's werden aangetroffen maar die wet in de dagelijkse religieuze
beleving van Hindoes een grote rol speelden moesten in zijn ogen ver-
dwijnen. Hij pleitte ondermeer voor afschaffing van beeldenverering,
kinderhuwelijken en het kastenstelsel, voor gelijkheid van sexen en voor
vervanging van de puja ('verering') door het vedische offer. Hij probeer-
de tevens Moslims en Christenen in India to bekeren tot zijn leer, waarbij
hij zich vooral op mensen uit lagere kasten en kastelozen richtte. Nieuw-
bekeerden moesten een reinigingsritueel (suddhi) ondergaan waarbij zij
o.a. een heilig koord kregen (dat binnen 'orthodox' Hindoeisme alleen
door leden van de drie hoogste standen gedragen mag worden).
De Arya Samaj verbreidde zich met name in het noordwesten van India,
in de Pan jab, met als centrum Lahore, nu in Pakistan gelegen. Bovendien
heeft de beweging inmiddels een uitgebreid internationaal netwerk opge-
bouwd. In India heeft de beweging zich steeds meer richting politiek be-
gegeven, o.a. door nauwe banden aan to gaan met de Hindu Mahasabha,
een ultra-orthodoxe politieke parti j die de laatste jaren steeds meer aan-
hang verwerft.

Ramakrishna Mission
Deze beweging werd in 1897 gesticht door Vivekananda (1863-1902), een
volgeling van Ramakrishna naar wie de beweging is genoemd. De
brahmaan Ramakrishnna (1834-1886) werd op achtienjarige leeftijd
priester in een tempel gewijd aan de godin Kill. Door zijn werk, zijn
mystieke ervaringen en zijn kennis van andere religies kwam hij tot het
inzicht dat alle religies waar zijn en dat ieder mens voor zich zijn eigen
weg tot God moet volgen. De westers opgeleide Vivekananda voelde zich
sterk aangetrokken tot zowel de leer van Ramakrishna als zijn persoon-
lijkheid. Na diens dood trok hij door India om geld in to zamelen voor de
financiering van zijn eigen deelname aan de Wereldconferentie van Reli-

104



gies in Chicago (1893), waar hij met zijn presentatie van het Hindoeisme
diepe indruk maakte. Na terugkomst in India stichtte hij de Ramakrishna
Mission. Naast grote nadruk op de Vedanta-leer (atman is gelijk aan
brahman) zijn de belangrijkste ideeen van deze beweging dat alle religies
in feite gelijk zijn (vgl. Ramakrishna), maar dat het Hindoeisme toch net
iets meer to bieden heeft, en dat India veel kan leren van het Westen, vnl.
in materieel opzicht, maar dat aan de andere kant datzelfde Westen op
spiritueel gebied van het Oosten kan leren. Op sociaal vlak werd gestreefd
naar hulp aan armen en zwakken in de samenleving, daarbij gebruikma-
kend van westerse technologieen. In tegenstelling tot de Brahmo en Arya
Samaj pleitte de beweging niet voor afschaffing van het kastenstelsel of
beeldenverering.
De RAmakrishna Mission is binnen India nu vooral actief op sociaal ter-
rein. In het buitenland wordt veel aandacht besteed aan de verspreiding
van de Neo- Vedanta- leer. De aanhang is echter altijd vrij beperkt ge-
weest.

Aan het eind van dit stuk over de moderne periode worden nog twee per-
sonen kort besproken. Allereerst is dat Aurobindo Ghose (1872-1950), die
zeer actief was binnen de nationale beweging in Bengalen. Zijn politieke
optreden deed hem in de gevangenis belanden waar hij mystieke ervarin-
gen had. Dit deed hem bij ontslag uit de gevangenis besluiten zich terug
to trekken uit de politiek. Hij vertrok naar Pondicherry in Zuid-India,
richtte daar een dsram (kluizenarij) op en wijdde zijn leven aan het ver-
kondigen van zijn inzichten, o.a. door het schrijven van boeken (het meest
bekend is wel The Divine Life). Zijn leer, gebaseerd op de Rgveda, de
Upanisads en de Bhagavadgita, streeft naar de realisatie van het goddelij -
ke in de mens door middel van integrale yoga.
Tot slot moeten er nog enkele opmerkingen gemaakt worden m.b.t. Ma-
hatma Gandhi. Hoewel hij geen religieuze beweging heeft opgericht zoals
de hierboven besproken groepen hebben zijn opvattingen en gedrag nog
steeds zeggingskracht. Als leider van de nationalistische beweging was hij
voornamelijk politiek actief. Zijn politieke visie werd echter sterk be-
paald door zijn religieuze opvattingen met als centrale begrippen ahimsa
(geweldloosheid) en satyagraha (vasthouden aan de waarheid). Hij heeft
zich met name ingezet voor een verbetering van het lot van kastelozen en
armen; zij werden door hem Harijans, kinderen van God, genoemd.
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Religieuze leven

Binnen het Hindoeisme bestaat de vrijheid een god naar eigen keuze, een
'voorkeursgod', to vereren. En zo treft men in India de verering aan van
Siva, Visnu, of een van hun verschijnsvormen, of een van de vele andere
goden of godinnen die het Hindoeisme kent. Dit heeft tot gevolg dat er
een grote rijkdom aan religieuze ceremonien bestaat. De nadruk ligt niet
zozeer, zoals in het Christendom, op een speciale, gemeenschappelijke
dienst voor alle gelovigen; de verering van goden heeft in India voorna-
melijk een individueel karakter. Om toch een indruk to geven van wat
men in India aan religiositeit kan tegenkomen worden hier enkele veel
voorkomende religieuze activiteiten in het kort behandeld.
De puja (kortweg'verering') is een van de belangrijkste uitingen van reli-
giositeit en heeft min of meer de plaats van het vroegere vedische offer
overgenomen. Vele Hindoes hebben thuis een altaartje met een beeld of
een andersoortige afbeelding van hun godheid. 's Ochtends wordt het
beeld ceremonieel gewekt met gebeden, muziek en gerinkel van belletjes,
daarna gewassen en aangekleed, vereerd met bloemen, wierook, (olie)-
lamp jes etc. en vervolgens gevoed. Het restant van het voedsel is voor de
vereerders of armen. Deels op dezelfde wijze wordt het beeld 's avonds
weer uitgekleed en klaargemaakt voor zijn/haar nachtrust.
In de vele Hindoe-tempels vinden ook dergelijke ceremonien plaats. Hier
zijn de verschillende tempelpriesters verantwoordelijk voor de verzorging
van het godenbeeld. Gelovigen kunnen naar de tempel komen en hun of-
fergaven aanbieden aan de godheid. Deze gaven worden meestal door de
priester in ontvangst genomen en vervolgens naar de god gebracht. In de
grote tempels heeft de behandeling van het godenbeeld veel weg van die
van koninklijke personen. Naast de ceremonien van wekken, baden, aan-
kleden, vereren, eten geven etc. vinden daar vaak voorstellingen plaats
van musici of danseressen om de godheid to vermaken. Ten tijde van fes-
tivals wordt het beeld van de godheid soms extra mooi aangekleed en op
een wagen, gedragen door gelovigen, door de stad gevoerd onder begelei-
ding van muziek, zang en dans.
Verder zijn er door heel India kleine tempeltjes en schrijnen waar gelovi-
gen bloemen en andere gaven als offerande kunnen aanbieden. Niet altijd
treft men hier een afbeelding aan van een godheid. Zowel thuis als in
tempels en bij schrijnen Tangs de weg komt men aniconische vormen te-
gen voor de verering van goden. Voor Siva is dit de linga, een steen met
een phallische vorm; de salagrama is een steen die door vele Hindoes ge-
bruikt wordt bij de verering van Visnu.
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Het Hindoelsme kent ook een aantal jaarlijkse feesten zoals het Holi- en
Divali-feest. Het Holi-feest, een vruchtbaarheidsfeest, wordt gevierd aan
het begin van de lente en de straten zijn dan vol met mensen die gekleurd
water en poeder naar elkaar gooien, waarbij alle kasteverschillen lijken
weg to vallen. Div$li is het lichtfeest dat in oktober/november wordt ge-
vierd en waarbij duizenden lampjes worden aangestoken. Tijdens dit feest
wordt vooral Laksmi, de godin van voorspoed en rijkdom, vereerd.
Belangrijke gebeurtenissen in het leven van Hindoes, zoals geboorte, hu-
welijk en overlijden, gaan gepaard met rituele plechtigheden (samskaras,
'bekrachtigingen') die veelal worden uitgevoerd door een brahmaanse
priester. Zo kent men de nkmakarana, de ceremonie van het geven van
een naam aan een pasgeborene en de upanayana waarbij een jongen uit
een hogere kaste wordt ingewijd in de Veda's en de plichten die horen bij
zijn kaste; door deze rite wordt hij beschouwd als een dvija (een twee-
maal-geborene) en als symbool hiervoor ontvangt hij een heilig koord.
Centraal bij het huwelijk staat het in zeven stappen leiden van de bruid
door de bruidegom rond een offervuur.
Verder zijn er nog de vrata's, geloften, die vooral door vrouwen worden
volbracht. Zij bestaan vaak uit het voornemen een aantal dagen to vasten
en/of extra to bidden met als doel voorspoed voor gezin of samenleving
to bewerkstelligen. Daarnaast zijn er de tirtha's, pelgrimsplaatsen, waar-
van een aantal specifiek met een godheid wordt geassocieerd maar de
meesten door alle Hindoes in ere worden gehouden. Bezoek aan een der-
gelijke plaats is meestal individueel maar er bestaan ook grote bijeenkom-
sten; de bekendste is wel de Kumbh Mela die eens in de twaalf jaar ge-
houden wordt bij de plaats Allahabad waar de heilige rivieren de Ganges
en de Yamuna samenstromen en die door honderdduizenden gelovigen
waaronder vele heiligen (sadhus) bezocht wordt.

107





Hedendaags Hindoeisme
P. van der Velde

Hindoeisme, enkele algemene opmerkingen

In het onderstaande worden beknopt enige karakteristieken van het Hin-
doeisme beschreven zoals men deze in de levende praktijk bij Hindoes
kan aantreffen. Over de verspreiding van het Hindoeisme kan het volgen-
de gezegd worden: de meeste Hindoes wonen in India, het 'moederland'
van het Hindoeisme. Echter ook buiten India heeft het Hindoeisme zich
verspreid via handelscontacten en via migraties. In het verleden hebben
de Indiase religies veel invioed gehad op het zuidoosten van Azie. Resten
van Hindoe-tempels vindt men dan op het vasteland van Zuidoost-Azie
alsook in Indonesia. Hier en daar in Zuidoost-Azie treffen we nog groe-
peringen aan die zich Hindoe noemen, bijvoorbeeld op het eiland Bali. In
recentere tijd, de koloniale periode, zijn ook veel Hindoes vanuit India
naar andere delen van de wereld gemigreerd. Zo treffen we Hindoes aan
in bi jvoorbeeld Singapore, Maleisia, Fiji, Mauritius, in delen van Afrika
en Zuid-Amerika. Nederland is vooral door de kolonie Suriname in con-
tact met het Hindoeisme gekomen. In Suriname bevond zich namelijk een
grote groep Hindostanen, bestaande uit Hindoes en Moslims, die als con-
tractarbeiders naar Suriname zijn gekomen aan het einde van de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw. Velen van deze Hindostanen
wonen nu in Nederland. Tegenwoordig migreren groepen Indiars, waar-
onder ook veel Hindoes, naar Nieuw-Zeeland, Australia, Canada en de
Verenigde Staten.

De geloofsbeleving binnen het.Hindoeisme kent zeer vele vormen. Voor
een buitenstaander lijkt er nauwelijks iets gemeenschappelijks to zijn in
de veelheid van verschijnselen en ideeen. Aangezien het Hindoeisme geen
algemeen geldende geloofsbelijdenis heeft en ook niet een religie is die
door een persoon is gesticht, weet men als buitenstaander dan ook nog
niet erg veel wanneer iemand zich kenbaar maakt als Hindoe. Vegetarisme
komt voor naast dieroffers en ritueel bloedvergieten, monotheisme komt
voor naast expliciet polytheisme, ideeen over reincarnatie worden gecom-
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bineerd met geloof in een eeuwig leven in een hemel. Om enige helder-
heid in deze schijnbare chaos to verkrijgen is het zinvol individuele Hin-
does to benaderen en hen to vragen naar hun opvattingen, normen, waar-
den en ideeen. Wanneer men dan een aantal Hindoes heeft gesproken ont-
staat er een idee van wat Hindoeisme in de praktijk inhoudt, van wat
Hindoes geloven en van wat hen bezighoudt in religieus en maatschappe-
lijk opzicht. Het is belangrijk to weten dat men in principe als Hindoe
wordt geboren. Hindoe worden door bekering is bi j de meeste richtingen
van Hindoeisme onmogelijk. Tegenwoordig zijn er echter enkele groepe-
ringen die voor niet-Indiers open staan. Vele Hindoes in India hebben
echter grote moeite deze bekeerlingen als echte Hindoes to accepteren.

Dharma

Wanneer Hindoes over religie praten, dan gebruiken ze vaak het woord
dharma in de betekenis van ons woord'religie'. De dharma is de'wetma-
tigheid van de wereld', de 'inrichting van de wereld'. Hindoes noemen
hun eigen religie, het Hindoeisme, soms de sanatan dharma, de eeuwige
dharma, of ook wel de arya dharma, de'edele dharma' of de'dharma van
de edelen'. De meeste Hindoes vinden dat de dharma, de religie in zijn
gemanifesteerde vorm in deze wereld, slechts een beperkte geldigheid
heeft. De dharma geldt voor de Hindoe die midden in de samenleving
leeft, in overeenstemming met de verlangens van zijn familie, zijn kaste
en zijn maatschappij. De dharma geldt niet buiten deze wereld, bijvoor-
beeld in de wereld van een van de goden. Ook geldt de dharma niet voor
mensen die buiten de samenleving staan, zoals sadhus, rondzwervende
heiligen en asceten. Deze mensen hebben hun eigen dharma, hun eigen
leefregels, los van de normale geaccepteerde wereld.
De dharma wordt over het algemeen vastgesteld door verschillende facto-
ren waaraan men gezag toekent. De dharma kan voor een individu bij-
voorbeeld bestaan uit de voorschriften van bepaalde teksten en uit de
verlangens van familie of schoonfamilie en kastegenoten. De adviezen van
gerespecteerde leden van de samenleving kunnen demands dharma mede
bepalen. Veel Hindoes hebben een diep ontzag voor ouderen in de samen-
leving, zeker voor oudere familieleden, en voor de heiligen uit het verle-
den of de nog levende heiligen. Ook de brahmanen gelden, in ieder geval
in traditioneel opzicht, als wachters van de dharma. Het zijn ook meestal
de brahmanen die de dharma-geschriften interpreteren en individuele
Hindoes adviezen geven over het juiste handelen. Het niet respecteren van
de dharma kan een breuk tussen een individu en zijn groep laten ontstaan,
aangezien het overtreden van de dharma als zondig geldt. Het bestaan van
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kwaad in de wereld wordt ook vaak verklaard uit het feit dat de mensheid
de dharma niet meer voldoende respecteert. Zou iedereen zijn dharma
respecteren, dan zou er geen zonde meer zijn op aarde, en daardoor ook
geen kwaad meer, zo luidt althans de traditie.

'Bijgeloof binnen het Hindoeisme

Veel aspecten van het Hindoelsme, met name zoals dat zich kenbaar
maakt in het dagelijks leven van veel Hindoes, komen op ons over als
bijgeloof. Voor veel Hindoes zijn deze aspecten van hun religie echter
essentiele onderdelen van hun religieuze beleving. Ze kleuren het leven
van alledag. Belangrijk is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen man-
gala, 'gelukbrengend','heilbrengend', en amangala, 'ongelukbrengend',
'onheilbrengend'. Gebeurtenissen worden vaak ondergebracht in een van
deze twee categorieen. Of een incident als mangala of als amangala geldt,
hangt overigens niet alleen of van het incident zelf, maar ook van de con-
text waarin het voorval zich voordoet. Deze tweedeling veroorzaakt dat
voor een Hindoe bijna ieder incident en bijna iedere ontmoeting een posi-
tieve of negatieve waarde hebben. Enkele voorbeelden van de betekenis
van mangala en amangala in het dagelijks leven volgen hieronder.
Wanneer een bus of een rikshaw vertrekt en een kat kruist de weg, dan is
dit erg ongunstig. De oplossing bestaat uit het inlassen van een korte pau-
ze voordat de reis wordt voortgezet. Wanneer iemand niest tijdens het
vertrek is dat ook vaak een reden om het vertrek even uit to stellen. Op
zich is het incident niet ernstig, maar er moet aandacht aan besteed wor-
den om de ongunstige kant ervan of to weren. Wanneer mieren, schorpi-
oenen, muizen of een cobra in huis binnendringen dan is dat een teken
van amangala. Iets onreins is het huis binnengedrongen en het huffs dient
terdege gereinigd to worden, zowel met schoonmaakmiddelen als met ritu-
elen. Wanneer de stoet van een bruiloft vertrekt, dan is het belangrijk dat
gunstige voortekens to zien zijn langs de route. De ontmoeting met een
weduwe is dan doorgaans (maar niet altijd!) een ongunstig voorteken. Een
olifant, een koe, een brahmaan of een gehuwde vrouw wier echtgenoot in
leven is, is een gunstig voorteken. Het geroep van een pauw kan ook gun-
stig zijn. Gehuil van honden of jakhalzen of gekras van kraaien of uilen
is bijna altijd een teken van amangala.

Veel Hindoes hechten grote waarde aan astrologie. Belangrijke gebeurte-
nissen, zoals het beginnen met een nieuwe baan, het beginnen van een
studie, het houden van een groot ritueel etcetera vinden doorgaans plaats
op momenten die astrologisch gezien gunstig zijn. Veel Hindoe-families
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hebben dan ook een vaste astroloog waarmee de leden van de familie
voortdurend in contact treden voor overleg. De rol van de astroloog is ook
erg groot bij het sluiten van een huwelijk. In de eerste plaats moet de
astroloog de horoscopen van de beide huwelijkspartners nauwkeurig be-
studeren om to achterhalen of beide kandidaten wel bij elkaar passen. Is
dit niet het geval dan impliceert dit vaak dat het huwelijk niet door kan
gaan. In de tweede plaats moet de astroloog, indien het huwelijk wel
plaats kan vinden, een gunstige huwelijksdatum uitzoeken. Het negeren
van de adviezen van de astroloog wordt meestal als gevaarlijk beschouwd.
Wijd verbreid is ook het geloof in een uitgebreide geesten- en spokenwe-
reld. Mensen die vermoord zijn, of mensen wier lijk niet gecremeerd is
of op andere wijze ritueel is behandeld, kunnen in het ongunstigste geval
op aarde blijven rondzwerven in de vorm van geesten. Deze geesten kun-
nen levende mensen lastig vallen, meestal een van de nabestaanden. Voor-
al kleine kinderen worden beschouwd als potentiele slachtoffers van deze
geesten. De nacht is de wereld van de geesten en 's nachts buiten rondlo-
pen wordt dan ook als gevaarlijk beschouwd. Geesten kunnen ook bezit
nemen van een huis en de bewoners lastigvallen. Wordt een huis door een
geest in bezit genomen dan is dit merkbaar, zo zeggen Hindoes in India
vaak, door een verandering van de geur in het huis. Het reinigen van het
huis is de task van een daarop gespecialiseerde ritualist. Een spook dat een
huis wil binnendringen zal dit bij voorkeur's nachts proberen. Wanneer
men's avonds in het donker thuiskomt is het daarom belangrijk even om
to kijken voordat men over de drempel stapt. Het spook kan er niet tegen
wanneer het in het gezicht wordt gezien en het zal wegvluchten.

De meeste van deze vormen van 'geloof op alledaags niveau' worden nooit
besproken met woorden. Vrijwel iedere Hindoe echter kent deze ideeen
door zijn of haar opvoeding. Zelfs wanneer een Hindoe deze vormen van
geloof echt als bijgeloof beschouwt en er derhalve geen waarde aan hecht,
dan nog zal hij of zij deze tekens herkennen in het dagelijks ]even. Hier
in Nederland kennen we dit verschijnsel echter ook. Staat er een ladder
op straat dan lopen sommige mensen daar niet onderdoor. Anderen zien
de ladder en lopen er wel onderdoor omdat ze het bijgeloof vinden om
niet onder een ladder door to lopen. Toch zal het moeilijk zijn een Neder-
lander to vinden die niets denkt of voelt bij het zien van een ladder die
tegen een gebouw staat. Of men er nu niet of wel in gelooft dat het onder
een ladder door lopen ongeluk brengt, Nederlanders hebben vrijwel altijd
een standpunt over ladders die op straat staan.
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Pelgrimage

De meeste Hindoes zullen tijdens hun leven pelgrimages ondernemen.
Bepaalde plaatsen op aarde worden beschouwd als heilig; op deze plaatsen
maakt de godenwereld zich op bijzondere manier kenbaar. Op zo'n plaats
hoopt een Hindoe dicht bij de wereld van zijn goden to komen. De pel-
grimsplaatsen worden tirthas genoemd, 'oversteekplaatsen'; oversteek-
plaatsen naar de wereld van de goden. Vaak doen traditionele verhalen de
ronde die de grootsheid en bijzonderheid van de betreffende plaats ver-
kondigenen. Velen geloven dat het verrichten van bepaalde religieuze
handelingen in een pelgrimageplaats een grote invloed heeft op het huidi-
ge leven of op het leven dat na de dood zal volgen. In het volksgeloof
komt men soms ideeen tegen dat het bezoek aan bepaalde zeer krachtige
plaatsen zoals Varanasi resulteert in het bereiken van de verlossing na de
dood of een leven in de hemel van de god Siva bijvoorbeeld. Een bezoek
aan andere plaatsen geeft religieuze verdiensten of een gunst van de go-
den. Vaak ziet men dat Hindoes in een pelgrimsplaats volgens andere re-
gels gaan leven dan de regels die zij in hun dagelijkse leven volgen. In een
pelgrimsoord treedt een Hindoe tijdelijk of permanent buiten de gewone
wereld van iedere dag. Hij of zij kan dan de behoefte hebben deze andere
staat in religieuze observanties uit to drukken. Veel Hindoes leven hun
leven lang volgens bepaalde dieetregels, maar gedurende een verblijf in
een pelgrimsoord kunnen aanvullende regels in acht worden genomen. In
Brindavan bijvoorbeeld, een pelgrimsoord in de nabijheid van Agra, zou
de god Krsna zijn jeugd doorgebracht hebben. Aangezien Krsna hier als
koeherder leefde neemt de koe een bijzondere plaats in in Brindavan.
Eten van rundvlees is voor de meeste Hindoes ondenkbaar, maar in Brin-
davan geldt het zelfs als zondig om bloemkool to eten, omdat in Brindavan
bloemkool met de koe is geassocieerd. Dit wordt aldus uitgelegd: het
woord voor bloemkool in het Hindi is gobhi. Go betekent Toe. Het eten
van gobhi impliceert daardoor het eten van rundvlees, hetgeen ondenk-
baar is. In Brindavan wordt dan ook nauwelijks bloemkool gegeten. Het
drinken van alcohol in Brindavan is zeer zondig en het heeft een negatieve
invloed, resulterend in een slecht bestaan in dit leven of na de dood. In
het nabijgelegen Mathura woonde de demonische oom van Krsna, Kamsa
geheten. In de gevangenis van deze stad is Krsna geboren. In Mathura
wordt wel alcohol verkocht en ook rundvlees gegeten. Inwoners van Mat-
hura worden als demonen beschouwd.
In India liggen zeven bijzonder heilige steden. Een bezoek aan een van
deze zeven steden geeft zeer veel religieuze verdiensten. Deze zeven ste-
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den zijn: Kancipuram, Ayodhya, het eerder genoemde Varanasi, Dvarka,
Hardvar, Ujjain en, ondanks alles, het eerder genoemde Mathura.

Erkenning van de openbaring

De meeste Hindoes erkennen een bepaalde, al dan niet op schrift gestelde,
tekst als een geopenbaarde authoriteit. Deze tekst wordt dan de sruti ge-
noemd, 'dat wat gehoord is. Voor veel Hindoes zijn de vier Vedas (Rg,
Yajur, Sama en Atharva) de openbaring. Andere Hindoes beschouwen
andere teksten als de openbaring. Soms hebben de woorden van de guru
van een Hindoe-sekte voor de aanhangers van desbetreffende sekte de
waarde van de Veda. Wanneer de woorden van de guru op schrift worden
gesteld ontstaat er weer een heilig boek. De meeste Hindoes geloven dat
de openbaring niet is afgesloten in het verleden. De openbaring gaat nog
steeds door en sommige heiligen ontvangen in hun visioenen aanvullingen
op de al bekende openbaring. Meestal vindt men wel dat de eerste open-
baring uit een ver verleden stamt. Ook een relatief nieuwe openbaring kan
uit het verleden stammen. Een heilige of een guru kan met zijn bovenna-
tuurlijke gaven de verborgen en lang vergeten boodschap opnieuw zien.
Twee voorbeelden van geopenbaarde teksten erkend door twee aparte
groeperingen volgen hieronder.
Voor de meeste aanhangers van de god Krsna wordt de essentie van de
openbaring gevormd door de Bhffgavata Purana, een tekst in het Sanskriet
die in de tiende eeuw voor Chr. in Zuid-India geschreven zou zijn. De
Krsna-volgelingen zelf vinden echter dat de tekst minstens vijfduizend
jaar oud is. De Krsna-aanhangers van Noord-India geloven dat de open-
baring later is doorgegaan hetgeen heeft geresulteerd in vele liederen van
middeleeuwse mystici in de volkstalen van Noord-India.
De Zuidindiase aanhangers van de god Siva beschouwen de hymnes van
een aantal vroeg middeleeuwse mystici als de openbaring. Deze teksten
zijn gecomponeerd in het Tamil. Deze teksten zouden een tijdlang verlo-
ren zijn geweest, maar ze zijn teruggevonden in een verzegelde kamer in
de tempelstad Cidambaram in de tiende eeuw voor Chr.

De Hindoe-levensidealen

De levensdoelen voor de meeste Hindoes zijn vastgelegd in een serie van
vier, de purusarthas. De eerste van deze vier is dharma, de verplichtingen
van een individu tegenover zijn familie en de samenleving waarin hij
leeft. Er zijn onderdelen van de dharma die voor alle Hindoes gelden,
zoals ahimsa, het niet schaden van levende wezens, en het spreken van de
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waarheid en het geven van donaties aan bedelaars, maar er zijn ook on-
derdelen van de dharma die specifiek voor een individu zijn. Een Hindoe
kan ook een speciale observantie aan zijn dharma toevoegen, zoals bij-
voorbeeld het niet drinken van alcohol, thee of koffie. Tweede van de
serie van vier is de artha, materieel gewin. Een Hindoe moet voldoende
rijkdom vergaren om zijn leven aangenaam door to kunnen brengen. Geld
is ook nodig om de rituelen to kunnen betalen die voor de dharma vereist
zijn. De verplichtingen die een Hindoe moet nakomen naar zijn familie
en zijn samenleving vereisen ook dat hij of zij over genoeg rijkdom be-
schikt. De derde van de vier is kama, liefdeslust. Een Hindoe moet bevre-
diging vinden van zijn of haar sexuele behoeften. Deze bevrediging moet
resulteren in de geboorte van een zoon, in het ideale geval althans. De
serie wordt volledig wanneer ook aan de moksa is voldaan, de bevrijding.
In de praktijk van het alledaagse Hindoeisme ligt de nadruk op artha en
kama. Dharma en moksa komen veel later pas aan de orde.

De tempel

Veel van het religieuze leven van de Hindoe concentreert zich op de tem-
pel. Verspreid door India vinden we dan ook duizenden tempels. In de
tempel woont de godheid aan wie de tempel is gewijd. Hij of zij woont
daar meestal (hoewel het wel voorkomt) niet alleen, maar verheugt zich
veelal in het gezelschap van zijn of haar levenspartner(s). Ook treffen we
in een Hindoetempel, zeker in een wat grotere tempel, nevenheiligdom-
men aan voor goden die deel uitmaken van de hofhouding van de hoofd-
god of hoofdgodin van de tempel. In een Sivatempel in Zuid-India treft
men bijvoorbeeld meestal een kleiner heiligdom aan van zijn partner, de
godin Pfirvati in een van haar manifestaties. Verder zijn de beide zonen
van Siva aanwezig, Ganesa (met het gezicht van een olifant) en Skanda.
Ook de goden Visnu en Brahma zijn in een grotere Sivatempel doorgaans
aanwezig. Vaak is een apart heiligdom ingericht voor de god Aiyappan.
De rijdieren van de goden treft men meestal aan recht tegenover de god-
heid bij de ingang van het heiligdom. Bij Siva is dit de stier Nandin. Par-
vati rijdt op een leeuw, Ganesa op een muis, Skanda op een pauw, Aiy-
appan op een olifant of op een paard. Op deze manier bezoekt men in een
tempel eigenlijk de hofhouding van de god alsof hij of zij werkelijk on-
der de mensen op aarde woont. Volgens het Hindoeisme is dat ook zo: god
woont in zijn tempel en is voor zijn volk daar direct bereikbaar en toe-
gankelijk.
Sommige tempels zijn uitgegroeid tot enorme complexen die dagelijks
duizenden pelgrims trekken. Andere tempels bestaan uit niet meer dan
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een klein hokje ter grootte van een vogelhuisje. De grotere tempels trek-
ken meestal pelgrims uit geheel India. Hun betrokkenheid bi j de wereld
overstijgt het strikt regionale belang. Voorbeelden van dit snort tempels
zijn Jagannatha in Puri (Orissa), MinSksi in Madurai (Tamil Nadu) en
Venkatesa in Tirumalai (Andhra Pradesh). Deze 'hogere goden' zetten
zich meestal in voor algemeen belang. Hun leefwijze lijkt sterk op de wat
men zich voorstelt van de leefwijze van een ideaal mens. De hogere goden
leven meestal vegetarisch (niet altijd overigens, de godin Durga bijvoor-
beeld ontvangt vaak offers van buffels en geiten), beheersen hun driften
en passies en zetten zich in de wereld leefbaar to houden. De goden zijn
ook eeuwig jong. De Hindoe vereert zijn of haar god of godin in een gro-
te tempel doorgaans uit devotie of met een wens die hij of zij graag ver-
vuld ziet. In deze wens mag een persoonlijk belang verwerkt zijn, maar
andere levende wezens mogen door deze wens niet geschaad warden, in
het ideale geval althans. Kleinere tempels hebben vaak een meer regionaal
belang. De god of godin in zon kleinere tempel zorgt voor het welzijn van
de inwoners van een streek of zelfs van een dorp. Ook zijn er tempels die
gebruikt worden door een gemeenschap of door een kaste in een dorp of
stad. Op het platteland van India treft men vaak kleine tempeltjes aan, zo
klein dat ze soms niet eens als tempel herkenbaar zijn. In zo'n tempeltje
woont de lokale godheid. Deze godheid, de meerderheid van deze godhe-
den zijn godinnen, beschermt de grenzen van het dorp, maar heeft ook
negatieve machten. Zo veroorzaken deze lokale goden en godinnen bij-
voorbeeld ziekten van vee en van mensen. Deze lokale godheden worden
doorgaans slechts dan vereerd wanneer er daadwerkelijk iets is misgegaan
in de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld wanneer er een ziekte is uitgebro-
ken. Ook kan men deze lagere godheden inzetten bij het schaden van an-
dere mensen en voor zwarte magie. De vereerders van dit soort godheden
vereren hen meestal niet uit devotie, maar uit angst of uit ambitie. De
lokale godheden zijn dan ook niet zo zeer geliefd als wel gevreesd. De
offers die aan deze godheden worden gebracht zijn vaak bloederig, aan-
gezien de lokale goden en godinnen bijna demonisch van aard zijn en zich
niet in hun dieet beperken tot vegetarisch, rein voedsel. In Zuid-India
wordt bijvoorbeeld zeer grote macht toegekend aan de'zeven zusters', een
groep godinnen die 's nachts rond het dorp loopt. Wanneer men de zeven
vrouwen zou ontmoeten, dan zou men terstond dood neervallen.
In de tempel is de godheid meestal aanwezig in de vorm van een beeld
(murti of svarupa). Dit beeld voldoet aan een min of meer vastgelegde
iconografie, waardoor de god voor zijn of haar volgelingen herkenbaar is.
Het karakter van de god komt ook naar voren in de gekozen iconografie.
Naast beelden die door de mens zijn gemaakt treft men ook beelden aan
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die door de natuur zijn gevormd. Zo wordt de god Visnu vereerd in de
vorm van de salagrama, een zwarte fossiele ammoniet. Siva wordt vaak
vereerd in de vorm van de linga, die kan bestaan uit een door de natuur
gevormde steen. Ook de goden Ganesa en Hanuman, de god van de apen,
worden vaak vereerd in de vorm van natuurlijke elementen. In Pushkar
bijvoorbeeld, in de deelstaat Rajasthan, treft men een heiligdom aan waar
een boom wordt vereerd omdat in de wortels van deze boom twee natuur-
lijke Ganesa's herkenbaar zijn. De met elkaar vergroeide boomwortels
vormen inderdaad twee olifantekoppen.

Standen en kasten

De Hindoe-samenleving is opgedeeld in verschillende groeperingen. In de
eerste plaats is er een verdeling in standen (varna hetgeen 'kleur' bete-
kent). De brahmanen vormen de hoogste groep van de Hindoe-samenle-
ving en in principe werken de brahmanen als priesters. De tweede stand
wordt gevormd door de Ksatriyas, de adelstand. De derde stand wordt
gevormd door de Vaisyas, de kooplieden en de boeren. De vierde stand
bestaat uit de Sudras, die in principe werken als landarbeiders en bedien-
den. Deze verdeling in standen is volgens de Hindoe-traditie gebaseerd op
relatieve reinheid. De brahmanen zijn het reinste, terwijl de Sudras het
minst rein zijn. Lager nog dan de Sudras is de groep van de zogenaamde
standlozen, die volgens dit systeem geheel onrein zijn. In praktijk werken
lang niet alle brahmanen als priester en zijn lang niet alle leden van de
Ksatriya-stand bezig met adelijke aangelegenheden zoals militaire zaken
en landbeheer. Ook niet alle Vaisyas werken als handelsman of als boer
en lang niet alle Sudras als bediende of landarbeider. De levende praktijk
verschilt altijd van wat de geschriften als ideaal voorschrijven.
De vier standen met de groep standlozen als vijfde zijn verder verdeeld.
Voor deze verdere verdeling wordt de term Taste' (van Portugees'casta')
gebruikt, in het Sanskrit jati, 'geboorte'. Het kastensysteem is een verdere
verdeling van het varnasysteem. Men wordt in een kaste of in een stand
geboren, men kan niet van kaste veranderen. Wel spelen er in India dis-
cussies tussen verschillende kastes over de kwestie tot welke stand bepaal-
de kasten behoren. De Pillais van Zuid-India bijvoorbeeld worden door
de meeste Indiers als Sudras beschouwd. De Pillais zelf beschouwen hun
eigen kaste echter als een Vaiiya-kaste. Overigens zegt het behoren tot
een bepaalde kaste )f stand niet alles over de absolute plaats die iemand
in de samenleving heeft. Het behoren tot een kaste of een stand zegt iets
over de rituele positie van een groep of van een individu in de Hindoesa-
menleving. Brahmanen staan in ritueel opzicht bovenaan in de samenle-
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ving. Wanneer een Brahmaan echter als tempelpriester (pujari) werkt,
dan wordt hij echter vaak veracht, ook door leden van in ritueel opzicht
lagere kasten.
De kasteregels leggen zich vooral toe op gebruiken rond het huwelijk,
rond de maaltijd en rond de rituelen die met de lijkverbranding to maken
hebben. In principe huwt een Hindoe niet buiten zijn of haar kaste en eet
hij of zij niet met niet kastegenoten. Het idee hierachter is dat alleen op
deze manier de reinheid van de Hindoe en van zijn of haar nageslacht
wordt gegarandeerd. Veel kasten hebben ook een beroepstraditie die van
vader op zoon wordt doorgegeven. Dit gebeurt echter lang niet altijd,
zeker tegenwoordig niet meer.
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Nieuwe religieuze bewegingen
W.J. Hanegraaff

1. Inleiding

Het onderzoek naar wat wordt aangeduid als 'Nieuwe Religieuze Bewe-
gingen' (NRB's) heeft zich rinds de zestiger jaren van onze eeuw een
waste plaats verworven binnen het academische onderzoek naar reli-
gieuze verschijnselen. De bedoeling van dit artikel is de grote lijnen to
schetsen van dit onderzoek enerzijds, en van de bewegingen die daarin
worden onderzocht anderzijds. In feite is dit een hachelijke onderneming.
Zoals snel duidelijk zal worden is het terrein van de NRB's gekenmerkt
door een enorme diversiteit, die het twijfelachtig maakt of generalise-
ringen iiberhaupt mogelijk zijn. Daar komt bij dat de omgrenzing van het
terrein zelf niet ondubbelzinnig vast ligt: verschillende auteurs hanteren
verschillende criteria om to bepalen wat wel en wat niet als NRB kan
worden beschouwd. Daarbij spelen uiteenlopende ideologische en metho-
dologische invalshoeken een bepalende rol, en ook dat komt de overzich-
telijkheid bepaald niet ten goede. Het gebied van de 'alternatieve
spiritualiteit' - om een andere aanduiding to gebruiken - is wel gekarak-
teriseerd als een supermarkt, waar talloze levensbeschouwingen de con-
currentieslag aangaan om de gunst van de consument. Het zelfde zou
kunnen worden gezegd over het aanbod aan wetenschappelijke (of pseu-
dowetenschappelijke) verklaringen en interpretaties, waarvan niet zelden
geldt dat ze de lezer niet alleen trachten to overtuigen van hun visie op
NRB's, maar dat ze hem of haar tevens en passant een impliciet gehan-
teerde levensbeschouwing of wereldvisie trachten to verkopen.
Verwonderlijk is dit niet. Onderzoekers en aanhangers van (westerse)
NRB's leven in de zelfde maatschappij, en beiden trachten ze aan hun
dagelijkse ervaringen betekenis to verlenen in termen van impliciet of
expliciet gehanteerde wereldbeelden. NRB's vertegenwoordigen alterna-
tieve visies op eett maatschappelijke werkelijkheid die ook de onder-
zoeker persoonlijk aangaat, en het kan voor deze laatste psychologisch
gezien soms moeilijk zijn, onverschillig to blijven voor de uitdaging die
daarvan uitgaat. In een veel sterkere mate, en op een kwalitatief andere
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manier dan bij het onderzoek naar niet-westerse of antieke religies, is de
onderzoeker van NRB's zelf onvermijdelijk nauw betrokken bij wat hij
onderzoekt. Als gevolg hiervan neemt het zgn. insider -outsiderdebat in
verband met NRB's bijzonder emotioneel beladen vormen aan (kan de
onderzoeker het zich permitteren, zich in to laten' met de bewegingen
die hij onderzoekt?.1) Veel sterker dan bij het onderzoek naar niet-
westerse religies het geval is - althans zolang ze niet al to duidelijk bij
ons op de stoep verschijnen -, speelt het onderzoek naar NRB's zich of
binnen een al of niet expliciet onderkende context van polarisaties en de
behoefte positie to kiezen. Zijn de NRB's goed of slecht, een gevaar of
een zegen? Leveren ze irrationele onzin of serieuze levensbeschouwelijke
visies? Zijn ze tekenen van cultureel-maatschappelijke regressie of juist
van vooruitgang? Betekenen ze een weerlegging van de secularisatie-
premisse, of juist een bevestiging daarvan?
Dit zijn inderdaad belangrijke vragen, die genuanceerde antwoorden
vereisen. Ze vormen een onlosmakelijk onderdeel van de speciale proble-
matiek van de NRB's en van het onderzoek zoals dat historisch is ge-
groeid. De godsdienstwetenschappelijke onderzoeker ziet zich gedwongen
met dat gegeven rekening to houden. Hoezeer hij ook - terecht - mag
streven naar een empirische, metafysisch neutrale benadering van het
onderzoek naar NRB's, het blijft mogelijk noch wenselijk vragen als de
zojuist genoemde met een beroep daarop uit de weg to gaan. Wel is het
echter de vraag - om redenen die onder par. 3 aan de orde zullen
komen - of de voorwaarden voor een kritische wetenschappelijke visie
op NRB's op dit moment aanwezig zijn. Wat vooralsnog lijkt to ontbreken
is een solide historisch perspektief op de manier waarop de fundamentele
levensbeschouwelijke vooronderstellingen die in het debat over NRB's
een rol spelen zich in onze cultuur ten opzichte van elkaar - en in nauwe
onderlinge verwevenheid - hebben ontwikkeld. Niet alleen de levens-
beschouwingen van NRB's, maar ook de levensbeschouwingen op grond
waarvan buitenstaanders positie kiezen zijn contingente produkten van
een historische ontwikkeling. Wil een wetenschappelijk verantwoorde
standpuntbepaling over NRB's die miler is dan een projectie van eigen
vooroordelen ooit mogelijk worden, dan zullen we eerst in staat (en
bereid) moeten zijn kritisch afstand to nemen van het totale proces van
aantrekking en afstoting tussen levensbeschouwingen in de westerse
cultuur, een proces waarin gelovigen en onderzoekers zich samen
bevinden. Essentiele voorwaarden voor een dergelijk perspectief moeten
binnen het academische onderzoek naar NRB's nog worden gerealiseerd.
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2. Waar praten we over?

De benaming 'Nieuwe Religies' of 'Nieuwe Religieuze Bewegingen' is
ontstaan als neutraal alternatief voor negatief geladen termen als 'sekte'
of 'cult'.) Er is echter vaak gewezen op het problematische karakter van
de nieuwe benaming. Wat bedoelen we met 'nieuw'? Grote religies als
Boeddhisme, Christendom of Islam zijn ooit begonnen als een 'nieuwe
religie'. Wanneer houdt een religie dan op nieuw to zijn?3) In feite komt
het fenomeen'nieuwe religieuze Bewegingen' door de gehele geschiedenis
en binnen alle culturen voor, zodat de term op zichzelf slechts verwijst
naar het triviale gegeven dat alles ooit een keer ergens is begonnen. Het
vaststellen van een bepaalde tijdsgrens om to bepalen wat'nieuw' en wat
'oud' is heeft noodzakelijkerwijs iets willekeurigs. Maar ook wanneer we
tot een dergelijke tijdsgrens besluiten is het probleem niet opgelost: zijn
de bewegingen die dan als 'nieuw' uit de bus komen wel werkelijk zo
nieuw? Sommige'nieuwe' bewegingen zijn in feite oude bewegingen, die
alleen betrekkelijk recent meer naar buiten zijn getreden, en zo de
indruk wekken nieuw to zijn. En ook als het duidelijk is dat ze betrek-
kelijk recent zijn gesticht, bouwen ze vrijwel steeds voort op oudere
tradities, en kunnen ze als voortzetting daarvan worden gezien.
Vanwege de vele problemen die samenhangen met het predikaat'nieuw',
wordt in het onderzoek naar NRB's doorgaans uitgegaan van een zuiver
pragmatische invulling van de term. Bij 'nieuwe religieuze Bewegingen'
denkt men primair aan een complex van bewegingen dal rinds de zestiger
jaren van onze eeuw in de westerse samenleving de belangstelling van een
breed publiek op zich richtte, en als gevolg daarvan tot onderzoeksobject
werd van de sociale wetenschappen. Ook in dit artikel zal de nadruk lig-
gen op deze groep van bewegingen. Dit betekent dat NRB's in andere
culturen buiten beschouwing zullen blijven, zoals de vele nieuwe bewe-
gingen in de landen van de derde wereld, of het opvallende 'spitsuur der
goden' in Japan .4) Verder zal slechts zijdelings worden ingegaan op wat
soms wordt aangeduid als de 'oude nieuwe religies',) die dateren uit de
negentiende of vroege twintigste eeuw. Veel van deze bewegingen zijn
voor ons vooral van belang omdat ze de onmiddellijke voorwaarden heb-
ben geschapen voor het ontstaan van de NRB's die in de zestiger jaren
populair werden (dit geldt m.n. voor occultistische groeperingen als de
Theosofische en Antroposofische Vereniging, de verschillende New
Thought'-bewegingen en spiritualistische kerken, en de neo-hindoe-
istische missiebewegingen).6) Vrijwel al deze 'oude nieuwe religies'
bestaan echter nog steeds, en sommigen (o.a. de Mormonen en de
Antroposofie) zijn sinds de zestiger jaren in aanhang en invloed
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toegenomen. Vooral in deze gevallen is het onderscheid tussen 'oude' en
'nieuwe' NRB's tamelijk kunstmatig en van beperkt nut.

3. De stand van het onderzoek

Zoals we zagen zijn het vooral de sociale wetenschappen geweest, die
vanaf de zestiger jaren begonnen onderzoek to doen naar NRB's. De
belangstelling ging daarbij vooral uit naar de vraag waarom deze op-
vallende opbloei van vaak exotisch aandoende religiositeit juist op dit
moment plaatsvond, en dat binnen een samenleving waarvan velen meen-
den zeker to weten dat hij zich bevond in een onomkeerbaar proces van
toenemende secularisering. Dit betekent dat het veel onderzoekers niet
primair was begonnen om de bewegingen als zodanig, alswel om wat het
optreden van deze bewegingen betekende voor de sociologische theorie-
vorming over processen van modernisering, rationalisering en secularise-
ring. Daarnaast waren er onderzoekers die trachtten een wetenschappe-
lijke basis to geven aan het maatschappelijke debat dat rond NRB's
ontstond: hoe gevaarlijk zijn de 'sekten'? In alle gevallen was de belang-
stelling dus vooral gericht op de NRB's als min of meer problematische
of controversiele sociale verschijnselen binnen de moderne samenleving.
Deze specifiek sociaalwetenschappelijke vraagstelling heeft geleid tot een
indrukwekkende hoeveelheid studies, die belangrijk hebben bijgedragen
aan onze kennis van de bewegingen, en die het onderzoek naar NRB's tot
een algemeen geaccepteerd deelgebied van de godsdienstwetenschappen
hebben gemaakt.')
Niettemin zijn vraagtekens op hun plaats bij de opzet van het huidige
onderzoek, en de daarop gebaseerde visies over NRB's. Verschillende
vooraanstaande specialisten hebben betrekkelijk recent twijfels geuit over
het netto resultaat waartoe al de inspanningen tot nu toe hebben geleid.
Zo bestaat er nog steeds geen overeenstemming over methodologische uit-
gangspunten, en heeft de wildgroei van concurrerende theorieen zelfs niet
bij benadering geleid tot een consensus over NRB's.8) De literatuur kent
ambitieuze en invloedrijke theorieen die bij nader toezien iedere empi-
rische onderbouwing blijken to missen, of slechts zijn gebaseerd op
illustratieve gegevens afkomstig uit een enkele beweging.9) De aandacht
is zeer ongelijk verdeeld: sommige bewegingen zijn 'overbelicht' terwijl
andere vrijwel geen aandacht hebben gekregen, en deze verschillen staan
niet in relatie tot de feitelijke omvang of invloed van de betreffende
bewegingen. Een bijzonder belangrijk punt is de schaarste aan studies
waarin gebruik wordt gemaakt van controlegroepen: als gevolg hiervan
nemen onderzoekers al to gemakkelijk aan dat de kenmerken die ze
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tegenkomen typerend zijn voor de leden van de betreffende beweging en
niet voor buitenstaanders. Of dat zo is valt echter to bezien.10)
Dit alles betreft interne kritiek op het sociaalwetenschappelijke onder-
zoek van NRB's zoals dat tot op heden is verricht. Minstens zo belangrijk
is de vraag of de specifiek sociaalwetenschappelijke vraagstelling en
interesse als zodanig niet geleid heeft tot een eenzijdig en zelfs vertekend
beeld van NRB's. Dit lijkt inderdaad het geval to zijn. Er bestaat een
opvallend gebrek aan studies vanuit een godsdiensthistorisch perspec-
tief,l'e en een zo mogelijk nog grotere schaarste aan onderzoek waarin de
geloofsovertuigingen en theologie van de bewegingen serieus worden
geanalyseerd.12) Het godsdienstwetenschappelijke onderzoek van NRB's
vanuit deze invalshoeken is nog grotendeels braakliggend terrein, en het
lijkt alleszins waarschijnlijk dat historisch en systematisch-godsdienst-
wetenschappelijk onderzoek ingrijpende gevolgen zal hebben, niet alleen
voor huidige visies op NRB's, maar tevens voor gangbare opvattingen
over de westerse godsdienstgeschiedenis 5berhaupt.13) Hoewel ik in dit
overzicht vanzelfsprekend ruime aandacht besteed aan sociologisch
onderzoek, wil ik niet onder stoelen of banken steken dat de toekomst
van het godsdienstwetenschappelijk onderzoek van NRB's m.i. gelegen zal
moeten zijn in een correctie van de tot op heden gevolgde koers in de
zojuist aangegeven richtingen. Een onhistorische visie op NRB's leidt
onvermijdelijk tot misvattingen en karikaturen.14 Het als onbelangrijk
negeren van de inhoudelijke en theologische aspecten van de leer die de
NRB's verkondigen is op zijn best een serieuze omissie en op zijn slechtst
uiting van een kwalijke arrogantie.

4. Historische hoofdlijnen

Zoals eerder aangegeven veronderstelt een historische benadering mini-
maal een goede kennis van de traditie(s) van de zgn. 'westerse esoterie'
in het algemeen.15) Meer specifiek is het nodig aandacht to besteden aan
de ontwikkeling van moderne esoterische en door esoterie beinvloede
bewegingen in Europa en Amerika in de negentiende eeuw, aangezien het
deze bewegingen waren waaraan de meeste NRB's direct of indirect
schatplichtig zijn.16) Dat gezegd zijnde, zal ik me in dit beknopte over-
zicht niettemin beperken tot de historische hoofdlijn van de naoorlogse
ontwikkeling, zoals die ook binnen het sociaalwetenschappelijke onder-
zoek algemeen wordt beschreven.

Doorgaans geeft men de zestiger jaren aan als startpunt. In deze periode
manifesteerde zich zoals bekend de zgn. 'tegencultuur'. Het was een tijd
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van politieke en maatschappelijke rebellie van jonge mensen tegen de
gevestigde waarden en structuren. Op allerlei manieren trachtte men
alternatieve mogelijkheden to verkennen, o.a. door experimenteren met
drugs, nieuwe samenlevingsvormen en bet verkennen van ideeengoed uit
occultistische en oosters-religieuze bronnen.") De invloedrijke Ameri-
kaanse socioloog Robert Bellah ziet in de tegencultuur een beslissende
crisis in wat hij aanduidt als de Amerikaanse "Civil Religion". Met die
term bedoelt hij de impliciete ideologie die ten grondslag lag aan de
traditionele 'American way of life, gebaseerd op de typisch Ameri-
kaanse combinatie van bijbelse religieuze noties en individualistisch
utilitarianisme.l8> Veel sociologisch onderzoek heeft zich, onder invloed
van Bellah, bezig gehouden met de interactie tussen civil religion en
NRB's.
De tegencultuur overleefde de zestiger jaren niet. R. Kranenborg heeft
beschreven hoe de beweging al snel begon to degenereren:

In 1966 trekken velen naar San Francisco, doch die velen zijn niet enkel
hippies meer, maar ook figuren uit de onderwereld, dubieuze handelaars,
mensen die belust zijn op vrije seks en sensatie, bet druggebruik wordt
steeds gevaarlijker doordat er van alles gerookt, geslikt en gespoten
wordt, veel hippies raken ondervoed en zijn zo vervuild dat bet wegens
hygienische omstandigheden niet meer verantwoord is alles zomaar to
laten gaan en daarom gaat men in 1967 de sterfdag van hippie vieren.
Het is voorbij. De 'flower power' en de 'love' van de hashbury bewoners,
hoe aandoenlijk ook, is niet bestand tegen geweld, corruptie en
misdaad.19)

Vele activisten van bet eerste uur hadden tegen bet eind van de zestiger
jaren de hoop opgegeven de maatschappij to kunnen veranderen. 'Het
systeem' bleek taaier dan men had gehoopt.

Pas nu, tegen bet eind van de zestiger jaren begon de bloeiperiode van de
NRB's, als 'successor movements' van de tegencultuur.20) Ze vulden bet
zingevingsvacuum dat was ontstaan door de teloorgang van de idealen
van de zestiger jaren, en boden een mogelijkheid elementen daarvan to
handhaven binnen een nieuwe context. De NRB's boden een vluchthaven
als alternatief voor zowel bet 'systeem' als de tegencultuur.21) Robert
Bellah benadrukt dat de NRB's niet zelden voorzagen in een reele
behoefte:
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To some extent the successor movements, especially the explicitly
religious ones, have been survival units in a quite literal sense. They have
provided a stable social setting and a coherent set of symbols for young
people disoriented by the drug culture or disillusioned with radical poli-
tics '>

Binnen de meeste NRB's werd het gebruik van drugs verboden of op z'n
minst sterk afgeraden; de bewegingen kwamen tegemoet aan de behoefte
van velen, zich opnieuw opgenomen to voelen in een gemeenschap van
gelijkgezinden; en ze boden alternatieven voor directe politieke actie.
Mensen die waren gedesillusioneerd door de tegencultuur zetten zich in
voor nieuwe idealen, of voor de zelfde idealen via nieuwe middelen, bv.
door zich to wijden aan de bevrijding van de wereld uit de heerschappij
van de Satan via het realiseren van een 'heilige familie' (zie Moons
Verenigingskerk), door mensen to overtuigen van hun verlossing door
Jezus Christus (de zgn. 'Jesus people') of door to trachten eerst zelf tot
innerlijk inzicht en harmonie to komen om op grond daarvan positief in
to kunnen werken op de wereldsituatie (bv. de Transcendente Meditatie).
Veel onderzoekers hebben de NRB's van de vroege zeventiger jaren in
hun algemeenheid positief gewaardeerd, en wel vanwege hun nuttige so-
ciale functie: ze droegen bij aan een hernieuwde integratie van gedes-
orienteerde jongeren binnen voor hen zinvolle sociale verbanden, en via
de NRB's vonden velen tenslotte de weg terug naar integratie binnen de
bredere samenleving.23) Onder een breed publiek werd die positieve
waardering echter lang niet altijd gedeeld. Velen, waaronder ouders en
familie van sekteleden, zagen 'sekten' in hun algemeenheid (dus zonder
veel aandacht voor de feitelijk grote verschillen tussen bewegingen) als
gevaarlijke clubs die door middel van hersenspoeling leden wierven en
zo gezinnen ontwrichtten, en waarbinnen sinistere activiteiten plaats-
vonden. Als gevolg hiervan ontstond de zgn.'anti-cult beweging' die zich
ten doel stelde de sekten aktief to bestrijden. De controverse nam sterk
in hevigheid toe in de jaren na 1978, als gevolg van het drama van
Jonestown in Guyana, waar leden van Jim Jones' People's temple massaal
zelfmoord pleegden. De anti-cult beweging nam echter ook zelf vaak
bedenkelijke vormen aan (zie verderop bij de behandeling van de
'hersenspoelingscontroverse'), en dit heeft zelfs geleid tot een 'anti-
anticult beweging'.2i»
De controverses rond 'sekten' zijn niet meer verdwenen, maar het lijkt
erop dat de grootste opwinding wat voorbij is.') Dit is onder meer het
gevolg van het feit dat de NRB's zelf enigszins op hun retour lijken to
zijn. In ieder geval presenteren ze zich minder nadrukkelijk naar buiten

127



toe dan voorheen het geval was.) Binnen de samenleving is tegelijkertijd
het besef toegenomen dat binnen een pluriforme samenleving op grond
van de vrijheid van godsdienst ruimte moet zijn voor verschillende
geloofsovertuigingen, zolang deze zich binnen de grenzen van de wet
bewegen.rn

De tegencultuur van de zestiger jaren kan aldus worden opgevat als de
beginfase van een historische ontwikkeling die zijn vervolg vond in een
tweede fase, vertegewoordigd door de NRB's van de zeventiger en tach-
tiger jaren. In de nu volgende paragrafen zal ik ingaan op een aantal
belangrijke aspecten van deze tweede fase. Vervolgens zal ik, aansluitend
bi j Thomas Robbins, de stelling verdedigen dat zich met name rinds de
tachtiger jaren een derde fase is gaan aftekenen, die wordt gekenmerkt
door de opkomst van christelijk charismatisch-fundamentalisme ener-
zijds, en de zgn. New Age-beweging anderzijds. Op deze New Age-
beweging zal tot slot nader worden ingegaan.

5. Manieren om NRB's in kaart to brengen

5.1. Classificatie naar religieuze tradities.
Onderzoekers hebben vanzelfsprekend de behoefte gevoeld enige orde
aan to brengen in de verwarrende veelheid van bewegingen rinds de
zestiger jaren. De meest voor de hand liggende benadering lijkt een
classificatie van de bewegingen naar de religieuze tradities waaruit ze
voortkomen. Dit is echter minder eenvoudig dan het lijkt. Bewegingen
die duidelijk geworteld zijn in een bepaalde, bijvoorbeeld Indiase
religieuze traditie, nemen binnen de 'melting pot' van de Amerikaanse en
ook de Europese religieuze subcultuur al zeer snel kenmerken over van
andere groepen. Harvey Cox stelde reeds in 1977 vast dat de meeste van
de door hem onderzochte bewegingen

het oosterse origineel zo grondig veranderd hebben, dat je weinig bereikt
als je ze blijft zien in het licht van hun klassieke oorsprong. Hun leiders
hebben er zo'n royale portie occultisme, christelijke beelden en woor-
denschat en een dosis westerse organisatie doorheen geroerd, dat iedere
poging om ze to begrijpen vanuit hun relatie tot een oudere 'moeder-
traditie' buitengewoon misleidend kan zijn. Het zijn nu meestal wester-
se bewegingen geworden en zo kunnen ze ook het beste begrepen wor-
den.'8)
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In dit verband noemt Cox voorbeelden van mensen die zich intensief be-
zighielden met activiteiten afkomstig uit hindoeistische, boeddhistische
en soefistische tradities, maar die bij nadere ondervraging zelfs de meest
fundamentele kennis over deze bewegingen bleken to missen.')
Dergelijke argumenten zijn overtuigend, en er kan m.i. dan ook inder-
daad geen sprake van zijn de NRB's in to delen naar religieuze traditie
wanneer men daarmee bedoelt dat ze hun oorspronkelijke tradities op
vreemde bodem ook werkelijk in 'zuivere' vorm in praktijk zouden
brengen. Toch lijkt het mogelijk, bij voile erkenning van het accultu-
ratieproces dat van origine niet-westerse NRB's sinds hun verschijning
in het Westen hebben ondergaan, een globale schifting to maken naar
oorsprong. 'Globaal' betekent dan dat een beweging bijv. als 'hindoeis-
tisch' kan worden aangemerkt ondanks duidelijke elementen die ontleend
zijn aan andere tradities. In bepaalde gevallen zal blijken dat de ver-
menging van tradities zo sterk is dat een NRB in meer dan een categorie
moet worden geplaatst. Hieronder een schets, zonder enige aanspraak op
volledigheid, van een dergelijke indeling. Duidelijke'menggroepen', die
in meer dan een categorie passen, zijn cursief afgedrukt. Ten behoeve
van het historische perspectief heb ik een selectie van zowel moderne
NRB's als 'oude nieuwe religies' uit de negentiende of vroege twintigste
eeuw opgenomen.

Boeddhisme Hmdoeisme Islam e otaie reliR.weat.trad

Ramalmyhna

mission
Gurd,ieff
Baha'i Jehovah's get.

Christian Science
A,ntroposoCie
Moo Rozeak u sers
satalusme
Spriwalisme
Gur4 ieff

Thought

7emneesrers TranscmdMedit. Meher Baba of God/ Potential
(bv.Su uki Roshi Hare Krishna Subud of Love
Cbogyam Tnmgpa Sai Baba Jesus People (Osho)
etc,) Yogagroeperingen Verenigingskat

(bv. 3HO) People's temple Scientology
Tibetaans Divine Ligbt Miss. Cbatiama[icchen Age Age
(bv. Tarthang Ananda Marga Piokstergroepen
Tulku) Brahma Kumaris Fundammnlistische

Bhagwan gtoepey
Soka Gakkai Brahma Kumari's
(Nichircn Shoshu)
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Dit schema is uitsluitend bedoeld om een algemene indruk to geven van
de variatie aan bewegingen, en de manier waarop ze min of meer kunnen
worden geclassificeerd. Het globale karakter van de indeling moet nog-
maals worden benadrukt. Bhagwan bijvoorbeeld put uit vrijwel alles wat
hij tegenkomt, inclusief (Zen)Boeddhisme, Soefisme, Christendom en
westerse esoterie, maar hier is hij toch in eerste linie voorgesteld als wat
hij is: een traditionele goeroe met een hindoeistische achtergrond die in
het Westen een grote schare aanhangers heeft weten to verwerven met
een programme dat zwaar steunt op psychotherapeutische technieken uit
de sfeer van de Human Potential Movement. Ook Gurdjieff (zelf een
belangrijke invloed op Bhagwan) is een moeilijk to classificeren feno-
meen, wiens denken zeker niet kan worden gereduceerd tot soefistische
en occultistische bronnen alleen. Bij de afzonderlijke indeling van de
Human Potential Movement en de New Age moet wel worden aangete-
kend dat de eerste tegenwoordig kan worden opgevat als een deelaspect
van de laatste. De laatste categorie, 'niet religieuze westerse tradities'
verenigt met name twee elementen in zich: moderne psychologische en
psychotherapeutische theorieen en technieken die door NRB's binnen een
meer of minder expliciet religieus kader worden toegepast, en science
fiction. Het belang van dit laatste element in verband met NRB's wordt
niet altijd onderkend. Ik wijs met name op de zgn. UFO-groepen (waar-
over later meer) en op Scientology,') maar ook binnen de New Age-
beweging is het science fiction-element niet to onderschatten.31)
Een indeling naar tradities is dus niet geheel onmogelijk, maar het blijft
de vraag hoeveel er werkelijk mee is gewonnen. Verschillende typolo-
gieen die van NRB's zijn ontworpen hanteren indelingen die dwars door
de zojuist gegeven classificatie heenlopen. Twee van de belangrijkste
daarvan wil ik hier behandelen.

5.1. Roy Wallis' typologie.
Roy Wallis, in The elementary forms of the new religious life,32) maakt
een algemeen onderscheid tussen 'world -rejecting', 'world- affirming' en
' world- accomodating movements'. Hij benadrukt dat het hierbij niet gaat
om elkaar wederzijds uitsluitend empirische categorieen, maar om ideaal-
typen. Concrete bewegingen neigen in de richting van een van deze
ideaaltypen en kunnen op grond daarvan als zodanig worden getypeerd,
maar dit sluit de mogelijkheid niet uit dat ze ook bepaalde elementen van
een ander ideaaltype in zich opnemen.
World-rejecting movements worden in Wallis' visie gekenmerkt door een
negatieve waardering van de bestaande sociale orde, die wordt gezien als
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demonisch en/of onherstelbaar gecorrumpeerd. Hij geeft als voorbeelden
de Children of God, Jim Jones' People's Temple, Moons Verenigingskerk
en de Hare Krishna-beweging. Volgens Wallis gaat de negatieve waarde-
ring van de bestaande wereldorde doorgaans samen met een aantal andere
elementen. Deze bewegingen geloven gewoonlijk in een persoonlijke God
die streng onderscheiden is van de mens en ondubbelzinnige morele ge-
boden uitvaardigt. Die laatste staan in schril contrast met het morele
verval en het materialisme van de moderne geindustrialiseerde wereld.
Van de aanhangers wordt verwacht dat ze leven volgens de morele voor-
schriften van de beweging en dat ze hun leven in dienstbaarheid wijden
aan het naderbijbrengen van een andere wereld. In dit verband verwach-
ten veel van dergelijke bewegingen een nabije transformatie van de
bestaande wereldorde, meestal van apocalyptische aard. Na deze transfor-
matie zal een nieuwe wereldorde worden gesticht op basis van de leer van
de betreffende beweging, "a simpler, more loving, more humane and more
spiritual order in which old evils and mistakes will be eradicated, and
utopia will have begun".') Bewegingen van dit type vertonen vaak een
voorkeur voor het stichten van meer of minder besloten gemeenschappen
of communes waarbinnen men de alternatieve leefwijze in praktijk kan
brengen in afzondering van de corrupte buitenwereld. Lidmaatschap van
dergelijke bewegingen vereist dan ook meestal een full-time inzet als-
mede het ondergeschikt maken van individuele autonomie en persoon-
lijke belangen aan het belang en de solidariteit van de groep.
World-affirming movements verschillen scherp van het bovenstaande
type. Zij claimen middelen to bezitten op grond waarvan leden zich
fysiek, spiritueel of moreel kunnen ontwikkelen, zonder daarbij af-
zondering van, of verwerping van 'de wereld' to eisen. Wallis noemt als
voorbeelden de Human Potential Movement, est, Scientology, Transcen-
dente Meditatie, Soka Gakkai en Silva Mind Control. Deze bewegingen
missen veel van de kenmerken die traditioneel worden geassocieerd met
religie: ze hebben zelden een kerkstructuur, kennen meestal geen col-
lectieve rituelen en gebruiken, en kunnen het stellen zonder een duidelijk
geformuleerde theologie of ethiek. Ze zien de mensheid niet als'gevallen'
en zondig, en roepen dan ook niet op tot morele omkeer. In plaats daar-
van stellen ze dat de mens zich moet bevrijden van zijn nodeloos be-
perkte en beperkende overtuigingen over zichzelf, en gebruik moet leren
maken van zijn enorme innerlijke potentieel. Daartoe bieden ze tal van
technieken aan, deels van traditioneel-mystieke, deels van moderne
psychotherapeutische aard. Geloof in expliciete doctrines wordt niet
benadrukt, althans niet van meet of aan (naarmate leden zich verder
binnen de beweging ontwikkelen kan dit veranderen): vaak wordt gezegd
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dat men in het geheel niets hoeft to geloven, maar alleen bereid moet zijn
de technieken uit to proberen en to zien of ze werken. Deze groeperingen
zijn sterk individualistisch gericht: de bron van ongeluk en lijden in de
wereld ligt in onszelf, en niet in de acrd van de sociale structuren. Sociale
veranderi;: zal alleen kunnen plaatsvinden op grond van individuele ver-
andering; an aanhangers wordt dan ook gevraagd'verantwoording to ne-
men' voor de omstandigheden waarin ze zich bevinden, in plaats van de
schuld of to schuiven op de sociale omgeving en 'de wereld' in het
algemeen. God is binnen deze bewegingen niet persoonlijk, maar wordt
gezien als een immanente 'kracht' of 'energie' die aanwezig is in het
universum en - in het bijzonder - in het innerlijk van de mens zelf. Het
is vooral in het eigen innerlijk dat men God kan vinden, en niet zelden
is 'het Zelf de enige godheid die binnen deze bewegingen praktisch van
belang is.
Over de world- accomodating movements is Wallis opvallend kort. Hij
denkt hier vooral aan veel charismatische en pinksterbewegingen die niet
binnen de twee eerder gegeven types passen. Deze bewegingen benadruk-
ken de verrijking van het innerlijke spirituele leven van de volgelingen,
zonder duidelijke implicaties voor hoe dat leven moet worden geleefd.
Veel van de kritiek die op Wallis' typologie is geleverd heeft to maken
met het tamelijk onduidelijke karakter van dit derde type. In feite
concentreert hij zich vrijwel uitsluitend op de eerste twee types, zodat er
eerder sprake lijkt to zijn van een logische dichotomie dan van een tri-
chotomie. Ook op andere punten is Wallis' visie soms scherp bekriti-
seerd,3'') maar zijn tweedeling world-rejecting/world-affirming is in zijn
algemeenheid vruchtbaar gebleken.

5.3. De Anthony typologie.
Nog aanzienlijk ambitieuzer is de typologie die door Dick Anthony in de
loop van vele jaren (ten dele in samenwerking met Thomas Robbins) is
ontwikkeld, en die een voorlopig definitieve vorm lijkt to hebben
gekregen in. een Lang artikel uit 1987.E De bundel waarin het artikel
verscheen is gewijd aan de vraag in hoeverre het mogelijk is in het
onderzoek naar NRB's verder to gaan dan een strikt beschrijvend niveau,
en to komen tot een kritische en normatieve evaluatie van de bewegingen.
De typologie kent drie verschillende polaire tegenstellingen: multilevel vs.
unilevel, technical vs. charismatic en monism vs. dualism. Overeenkom-
stig hun streven, to komen tot een systeem voor een kritische/normatieve
evaluatie beschouwen Anthony c.s. telkens de eerste van deze twee tegen-
polen als relatief positief, en de tweede als relatief negatief. Hieronder
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geef ik een schematische weergave van de typologie. Ter verduidelijking
heb ik het negatieve resp. positieve karakter van de categorieen aan-
geduid met een + of een - (niet in het origineel). Ieder van de acht
combinaties die aldus ontstaan kunnen op grond van de drie verschillende
categorieen waarin ze participeren worden gekarakteriseerd als relatief
positief of negatief. Ook dit heb ik door middel van + en - tekens aan-
gegeven, en voor iedere combinatie noem ik de NRB's die door Anthony
c.s. zelf als typerend worden genoemd.

MONISM + II DUALISM

++-
_

F +--

F CHARISMATIC - Meher Baba

Da Free John

Baba Mukl panda
Sri Clinmoy

MULTILEVEL +

+ + + + - +
TECHNICAL + Zen Gurdjieff west

TbUaan Boeddhisae Subud
(Tarthang TubC3ogyam

gyam T^mgW)

CHARISMATIC - Bhagwan Verenumgskert
Divine Light Mission synaoon
Charles Manson Peop4's Temple
Messiah's world crusade

UNILEVEL

-++ --+
TECHNICAL + Transcendent: Mediratie Norman Vincent Peale

ear Robert Schuller
Scientology Terry Cob %%water
Hue Krishna

133

7??36

-



Het onderscheid monisme - dualisme betreft de metafysica van NRB's,
en correspondeert volgens Anthony c.s. grofweg met een onderscheid
tussen oosterse en westerse religies. Monistische religies gaan ervan uit
dat al het zijnde in diepste essentie een is. De gescheidenheid en ver-
scheidenheid die we waarnemen op het vlak van de verschijnselen is in
werkelijkheid illusie. Dit geldt ook voor de ethiek: de ene, ultieme
werkelijkheid is in diepste essentie'voorbij goed en kwaad. Monistische
bewegingen leggen nadruk op mystieke disciplines, om daarmee to komen
tot een realisatie van het ware, ongedeelde wezen van de werkelijkheid.
Een monistische metafysica leidt tot religieuze systemen die over het
algemeen in hun nadere uitwerking bepaalde kenmerken met elkaar de-
len. Onder meer zijn dat een geloof in karma en reincarnatie, nadruk op
het onuitspreekbare karakter van het ultieme mystieke inzicht, nadruk
op spirituele disciplines, en de interpretatie van verlossing in termen van
een quasi-cognitief proves van 'verlichting'.
Dualistische systemen draaien bijna alle elementen van monistische sys-
temen om tot hun tegendeel. De werkelijkheid is niet een en ongedeeld.
Tijd en ruimte, de wereld van de verschijnselen, en goed en kwaad zijn
geen illusie maar werkelijkheid. Dit leidt tot een verhoogd besef van
'eschatologische contingentie': het besef van 'individual destinies dividing
into two primary directions symbolized by the themes of heaven and
hell'.37) De wezenlijke taak van de mens ligt niet in het streven naar
verlichting, maar in het maken van morele keuzes: voor het goede of voor
het kwade. Verlossing betekent niet het besef van eenheid met de ene
grond van het zijn en een oplossen van de afgescheiden persoonlijkheid,
maar een permanente verbondenheid met, en nabijheid tot een doorgaans
als persoonlijk ervaren God, in relatie tot wie men ook zelf de eigen
persoonlijkheid behoudt.
Het onderscheid charismatic - technical betreft de dimensie van geloofs-
prakti jken. In technische groepen ligt de nadruk op het bereiken van
innerlijke transformatie door middel van bepaalde spirituele technieken
of disciplines, bijvoorbeeld meditatie of yoga. In charismatische groepen
wordt verlossing gezocht door een direkte, persoonlijke relatie met een
leider, die wordt gezien als een verbindingsschakel of verpersoonlij king
van God of het goddelijke. Deze relatie kan zich uiten in vormen als
verering, devotie, gehoorzaamheid enzovoort.
Het meest cruciale onderscheid in de Anthony typologie is de tweedeling
unilevel - multilevel, die betrekking heeft op de wijze waarop een
groepering de eigen levensbeschouwing opvat en interpreteert (de
'interpretive sensibility' van een NRB). Unilevel groeperingen neigen tot
een literalistische en 'def initieve' wijze van interpreteren van taal in het
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algemeen en religieuze geschriften en uitspraken in het bijzonder. Ze
tonen weinig of geen gevoel voor metaforische of symbolische uitleg.
Religieuze uitspraken worden opgevat als quasi- wetenschappelij ke stel-
lingen met een ondubbelzinnige betekenis (Anthony c.s. gebruiken hier-
voor de term 'univocal'). Unilevel groeperingen worden voorts geken-
merkt door 'consequentialisme'. Hiermee bedoelden Anthony c.s. de op-
vatting dat de waarde van spirituele groei, en het bewijs voor de 'echt-
heid' ervan, is gelegen in voorspelbare, observeerbare gevolgen ervan in
de sfeer van het dagelijks leven, bv. succes in het leven, het bereiken van
toestanden van extatische trance, genezen van ziekten, het verdwijnen
van twijfels, enzovoort. Multilevel groeperingen daarentegen zien
spirituele systemen en leerstellingen als meerduidig en bestaande uit vele
betekenislagen. Ze vertonen daarom voorkeur voor metaforisch en sym-
bolisch taalgebruik, waarin tot uiting komt dat het op enig bepaald
moment bereikte niveau van 'inzicht', Tennis' of 'verlichting' (met
uitzondering van het theoretische eindniveau van 'volledige realisatie)
nooit absoluut is maar voorlopig. Men gaat ervan uit dat waarheden die
op een bepaald niveau van bewustzijn'absoluut' kunnen lijken vanuit een
'hoger' standpunt bezien betrekkelijk kunnen blijken to zijn. Multilevel
groeperingen maken onderscheid tussen profane en transcendente werke-
lijkheidsniveaus. Spirituele waarheden hebben betrekking op het trans-
cendente, en hoeven daarom niet noodzakelijk consequenties to hebben
op het vlak van het dagelijks leven.
Anthony c.s. maken duidelijk dat met name de tweedeling unilevel -
multilevel volgens hen de grondslag kan zijn voor een kritische beoorde-
ling van NRB's. Unilevel interpretaties verwarren het spirituele met het
alledaagse, en leiden daardoor tot reductionisme en trivialisering van het
transcendente. Kort geformuleerd komt het er op neer dat unilevel NRB's
het bereiken van authentieke transcendentie verwarren met 'werelds'
succes op het psychologische of materiele vlak. Multilevel interpretaties
daarentegen hebben een correct besef van het kwalitatieve verschil tussen
de niveaus die door unilevel interpretaties met elkaar worden verward of
tot een niveau worden gereduceerd. Daarom kunnen ze in principe als
basis fungeren voor werkelijke innerlijke, spirituele ontwikkeling.
Unilevel NRB's worden op grond hiervan door Anthony c.s. beschouwd
als relatief problematisch, en multilevel groups als relatief onproble-
matisch. Binnen de polariteit dual isme-monisme zijn het de dualistische
NRB's die volgens Anthony c.s. relatief problematisch van karakter zijn.
Dualisme, met de noodzaak to kiezen tussen 'het goede' en 'het kwade',
belast de leden met een psychologische druk die gemakkelijk kan leiden
tot naar verhouding extreme uitingsvormen. Dit neemt echter niet weg
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dat ook monisme (met name unilevel monisme) op zijn eigen manier kan
degenereren. Charismatische NRB's tenslotte zijn potentieel problema-
tischer omdat ze, volgens Anthony c.s., van nature subjectivistischer van
card zijn, en in hoge mate afhankelijk van de integriteit en stabiliteit van
de leider.
Samenvattend kan worden gezegd dat het unilevel- multilevel onderscheid
in de Anthony typologie een relatief zwart-wit onderscheid vertegen-
woordigt tussen negatieve en positieve, want oppervlakkige en diepzin-
nigere bewegingen. Het positieve dan wel negatieve karakter van de
andere twee polariteiten is relatiever van aard. Bepaalde monistische
groeperingen (nl. unilevel monistische) kunnen problematischer uit de
hoek komen dan bepaalde dualistische groeperingen (vooral als die laatste
multilevel van aard zijn), en bepaalde technische groeperingen kunnen
heel goed tot grotere problemen aanleiding geven dan bepaalde charisma-
tische groeperingen. Toch is volgens Anthony c.s. het risico van aber-
raties bij dualistische en charismatische groeperingen over het geheel
genomen groter dan bij monistische en technische. Op grond van dit
relatieve onderscheid kan het potentieel problematische karakter van een
beweging a priori worden vastgesteld op grond van empirische kenmer-
ken. In het gegeven schema is deze'risicoschaal' aangegeven door middel
van plus- en mintekens. Zoals Anthony c.s. benadrukken zijn het vooral
groeperingen met een erkend'problematisch' karakter (Verenigingskerk,
Synanon, Jim Jones' People's Temple) die dan ook inderdaad als negatief
uit de bus komen (drie min-tekens), terwijl het vooral boeddhistisch
georienteerde bewegingen zijn die als voorbeelden van 'de positieve
NRB' kunnen gelden. Voor gedetailleerde besprekingen van de verschil-
lende combinaties van de typologie - waarin aanzienlijk meer nuances
worden aangebracht dan in deze korte samenvatting mogelijk is - moet
ik hier verder verwijzen naar het oorspronkelijke artikel.

De Anthony- typologie is een indrukwekkende poging tot synthese. Hij
is als zodanig geprezen, maar hij heeft ook de nodige kritiek opge-
roepen.38) Niet alle NRB's passen zo netjes in de vakjes als men wel zou
wensen, over de manier waarop de door Anthony c.s. genoemde groepe-
ringen door hen worden ingedeeld is zeker discussie mogelijk, niet alle
groeperingen gedragen zich volgens de voorspellingen die men op grond
van het schema zou trekken, en er zijn twijfels over de operationaliseer-
baarheid van het unilevel- multilevel onderscheid.') Een ander kritiek-
punt is dat de typologie vooral psychologisch van aard zou zijn, en dat de
sociologische dimensie grotendeels buiten beeld blijft.40)
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Afgezien van inhoudelijke kritiek op de typologie zijn daarnaast vraag-
tekens mogelijk bij de duidelijk'levensbeschouwelijk gebonden' achter-
grond van vooral de kritische dimensie van de typologie. Dick Anthony,
die zijn sporen als een zeer solide en objectieve godsdienstsocioloog
ruimschoots heeft verdiend, ontpopt zich in de bundel uit 1987 niet
alleen als sympathisant van de Amerikaanse transpersoonlijke school,
maar ook als volgeling van Meher Baba.41) Met name het transpersoonlijke
perspectief levert voor de beoefenaar van de empirische godsdienst-
wetenschap problemen op. De Amerikaanse transpersoonlijke beweging
heeft zijn oorsprong in een uit de humanistische psychologie voort-
gekomen school, die van mening is dat een psychologische theorie die
aanspraak wil maken op volledigheid de zgn. 'transpersoonlijke'
bewustzijnstoestanden (mystieke ervaringen,'altered states of conscious-
ness', paranormale waarnemingen etc.) als zodanig serieus dient to nemen.
Het transpersoonlijke perspectief, dat zich geleidelijk tot buiten het strikt
psychologische terrein heeft uitgebreid, is belangwekkend en kan m.i.
ook binnen de godsdienstwetenschap een verrijking betekenen. Het pro-
bleem is echter dat het in de praktijk bijzonder moeilijk blijkt to zijn
een wetenschappelijke belangstelling voor'transpersoonlijke ervaringen'
gescheiden to houden van een persoonlijk geloof in een levensbeschou-
wing op grond van die ervaringen. Transpersoonlijke psychologen en
sociologen blijken vrijwel altijd aanhangers to zijn van de zgn. perennial
philosophy (de transcendente eenheid van de religies)42) en er van uit to
gaan dat wetenschappelijk onderzoek van religieuze verschijnselen op
grond van het daarmee samenhangende wereldbeeld dient to worden ver-
richt. Dit impliceert een wetenschappelijke methodologie op grond van
een bepaald universalistisch wereldbeeld, dat als normatief en absoluut
wordt voorondersteld. Op grond van dat wereldbeeld kan men religieuze
verschijnselen indelen volgens een universalistisch schema waarbinnen
alles zijn plaats heeft in een kwalitatieve hierarchie. In feite is dit precies
wat Anthony c.s. doen. De empirische godsdienstwetenschapper zal hier-
tegen als bezwaar aanvoeren dat het onderzoek van religieuze verschijn-
selen dient plaats to vinden vanuit een open houding waarin men de
onderzochte bewegingen in hun eigenheid serieus neemt en tracht to
'begrijpen', in plaats van ze to annexeren binnen een metafysisch systeem
dat door de bewegingen in kwestie mogelijk expliciet wordt verworpen.
Anders gezegd: het transpersoonlijke perspectief dat door Anthony c.s.
wordt gehanteerd is een nieuwe verschijningsvorm van de oude'religio-
nistische' godsdienstwetenschap waarin men religieuze bewegingen
bekijkt door de bril van de eigen religieuze overtuiging.43) Een dergelijke
godsdienstwetenschap is eerder theologisch dan strikt godsdienstweten-
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schappelijk van aard, en mist de voorwaarden tot een werkelijke dialoog
op voet van gelijkheid. De normatieve indelingen van Anthony c.s.
kunnen in dit verband zeer wet worden opgevat als gebaseerd op de per-
soonlijke religieuze voorkeuren van de auteurs. De transpersoonlijke
psychologie en de moderne school van de perennial philosophy is zelf
multilevel-monistic-technical (+ + +), en naarmate bewegingen meer
afwijken van het religieuze ideaal van deze school krijgen ze meer
9minpunten' toebedeelt en wordt hen een lagere plaats in de hierarchie
toebedeeld. De transpersoonlijke religiositeit zelf blijft buiten schot,
omdat zij het is die de regels van het spel bepaalt. Een criticus zou echter
kunnen wijzen op de evenzeer'problematische', want potentieel totalita-
ristische aspecten van een levensbechouwing die de religies van anders-
denkenden indeelt binnen een hierarchie van'hoger' en 'lager', en aan die
indeling de status van objectieve wetenschappelijke kennis wil verlenen.
De Anthony- typologie is dus, vanwege haar kritisch-normatieve en reli-
gionistische opzet, voor de empirische godsdienstwetenschap problema-
tisch.44) Niettemin blijft ze m.i. goed bruikbaar indien beperkt tot een
strikt beschrijvend-analytisch werktuig. Dit betekent dat de plus- en
mintekens kunnen worden geschrapt, terwijl de categorieen als zodanig
gehandhaafd blijven.

Naast de hierboven in enig detail besproken typologieen en classificaties
bestaan er natuurlijk nog vele anderen. Er zijn variaties op de indeling
naar tradities,45) en men kan NRB's indelen op gi and van criteria die
geheel verschillen van de hierboven gehanteerde, bijvoorbeeld op grond
van de mate van toewijding van leden aan de groep, de sociale klassen en
bevolkingsgroepen waaruit ze hun leden werven,46) of organisatie- en
samenlevingsvormen. Tenslotte is er de voortgaande sociologische dis-
cussie over 'cults' en hun verhouding tot de traditionele kerk-sekte
theorie, die ik hier verder buiten beschouwing zal laten.47)

5.4. Algemene kenmerken van NRB's?
Tenslotte zouden we de vraag kunnen stellen of er - afgezien van het
pragmatische gegeven van hun'verschijnen' in de zestiger jaren - sprake
is van gemeenschappelijke kenmerken die alle NRB's met elkaar gemeen
hebben. Er lijkt alle reden to zijn om met Eileen Barker to concluderen
dat het enige kenmerk dat deze bewegingen met elkaar delen het feit is
dat ze ooit zijn gekarakteriseerd als een 'nieuwe religieuze beweging'.48)
Zowel uit Wallis' als uit Anthony's typologie wordt duidelijk hoe wezen-
lijk de verschillen in levensbeschouwing en wereldvisie tussen de ver-
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schillende bewegingen zijn. Op grond van gedetailleerd vergelijkend
onderzoek als dat van Bednarowski zou men aan de andere kant mis-
schien toch kunnen concluderen dat de NRB's ondanks hun totaal ver-
schillende perspectieven in bepaalde opzichten overeen komen. Die
overeenkomsten lijken vooral terug to voeren op een gemeenschappelijke
behoefte aan alternatieven voor bepaalde als problematisch ervaren
aspekten van het traditionele westerse christendom. Met name verwerpen
al de door Bednarowski geanalyseerde NRB's de gedachte van een inhe-
rent zondige of zwakke mensheid, om in plaats daarvan de nadruk to
leggen op menselijke verantwoordelijkheid en menselijk potentieel.'9)
Verder zoeken ze eensgezind naar alternatieven voor het model van een
leven met een enkele kans op eeuwige verlossing zoals ze dat onderken-
nen in het traditionele Christendom.50) Langs deze lijnen lijkt het a priori
niet onmogelijk to komen tot een min of meer samenhangend profiel van
'alternatieve' religiositeit, in de zin van een religiositeit die haar eigen
karakter ontleent aan het stelling nemen ten opzichte van bepaalde - met
name morele - elementen en implicaties van het traditionele Christen-
dom, alsmede van de geseculariseerde verschijningsvormen van oorspron-
kelijk christelijke normen en waarden. Bednarowski's zes NRB's (waar-
van drie behoren tot de 'oude nieuwe religies') vormen echter zeker een
to smalle basis om op dit punt reeds tot algemene conclusies to kunnen
komen, zodat een dergelijk profiel voorlopig toekomstmuziek blijft.
In het algemeen kan worden gesteld dat in het huidige onderzoek naar
NRB's het besef van de verscheidenheid van de bewegingen het streven
naar generaliseringen overheerst. Academici zijn er over het algemeen
zeer op gespitst, to waarschuwen tegen de neiging van het publiek alle
'sekten' over een kam to scheren. Daarnaast heeft men reden huiverig to
zijn voor het streven naar grote fenomenologische syntheses, die tekort
doen aan de verschillen tussen NRB's.51> Dit zijn zeer terechte overwe-
gingen, maar ze zouden tot gevolg kunnen hebben dat werkelijke over-
eenkomsten to weinig worden onderkend. Aan een hernieuwde poging tot
althans een gedeeltelijke synthese zullen we m.i. echter niet toe komen
voordat het eerder gememoriseerde gebrek aan historisch perspectief en
inhoudelijke analyse binnen het huidige onderzoek is gecorrigeerd.

6. De 'sektencontroverse'

6.1. Negatieve beeldvorming van NRB's.
De NRB's hebben veelvuldig vi jandige reacties opgeroepen. De redenen
hiervoor zijn divers. Minderheidsgroepen die zich duidelijk presenteren
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als afwijkend van de algemene maatschappelijke norm roepen vanwege
hun 'anders-zijn' irritatie op; in dit opzicht verschillen NRB's niet
wezenlijk van bijvoorbeeld etnische minderheidsgroepen. Veel intellec-
tuelen zien NRB's, tegen de achtergrond van een impliciet of expliciet
gehanteerde secularisatiepremisse, als uitingen van kwalijke regressie
naar een achterhaald stadium van culturele en maatschappelijke ontwik-
keling. 'Extreem' gedrag (als trancetoestanden, extase, glossolalie) is
binnen de toonaangevende tradities van de westerse cultuur - anders dan
in veel andere culturen - zelden aangemoedigd, en wordt dan ook ge-
makkelijk gezien als psychopathologisch en dus gevaarlijk. Hierarchische
of sterk op gemeenschap gerichte bewegingen (en zelfs de veelvuldige
nadruk op 'eenheid' en holisme) worden gezien als bedreigingen voor de
moderne humanistische waarden van individuele autonomie. Kerkelijke
woordvoerders tenslotte ervaren de opkomst van NRB's als een bedrei-
ging voor het Christendom.
Afgezien van door NRB's opgeroepen irritatie en wantrouwen in het
algemeen hebben verschillende bewegingen specifieke kritiek opge-
roepen. Bepaalde groeperingen hebben financiele imperiums opgericht
die de verdenking oproepen van andere dan 'slechts religieuze' motieven.
Meerdere bewegingen geven aanleiding tot gegronde verdenkingen van
machtsmisbruik, onwettige activiteiten, corruptie en bedrog. Verschil-
lende goeroes zijn beschuldigd van zaken als machtsmisbruik en een
onethische levenswande1.52) Veel NRB's, en als gevoig daarvan'sekten' in
het bijzonder, zijn ervan beschuldigd gebruik to maken van hersen-
spoelingsmethoden om aanhangers to winnen. En tenslotte werden in
november 1978 de ergste vermoedens over NRB's op een gruwelijke
wijze bevestigd door de massale zelfmoord onder aanhangers van Jim
Jones' tot dan toe geheel onbekende53) 'People's Temple'.
Zoals eerder gememoreerd, heeft de kritiek op NRB's geleid tot het
ontstaan van een tegenbeweging, bekend geworden als de 'anti-cult
movement', die echter zelf bedenkelijke trekken begon to vertonen, en
leidde tot de oprichting van een 'anti-anti-cult movement'. Zo is rond
NRB's een sterk emotioneel geladen klimaat ontstaan, waarbinnen het
streven naar een genuanceerde visie niet alleen moeilijk is, maar soms
zelfs expliciet wordt bestreden, met als argument dat genuanceerdheid
slechts in het voordeel van de 'sekten' zou werken!54)

6.2. De noodzaak tot nuancering.
Wanneer we niettemin tot een genuanceerde visie trachten to komen,
moet allereerst nogmaals worden benadrukt dat NRB's geen homogene
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groep zijn, maar een verzamelcategorie voor een enorme verscheidenheid
aan bewegingen. De vraag naar mogelijke gevaren moet voor iedere NRB
afzonderlijk worden beantwoord, op grond van gedegen, onpartijdige
informatie. Generaliseringen over het 'gevaar van de sekten' zijn
principieel onjuist.
Ten tweede, we moeten ons realiseren dat het simpele feit dat NRB's van
meet of aan omringd zijn geweest door controverses het moeilijk maakt
ze nog onbevooroordeeld to bezien als wat ze in feite zijn: relatief
zelfstandige (mini)religies, die net als andere religies gebaseerd zijn op
door hun aanhangers serieus beleden geloofsovertuigingen, en die daaraan
vanuit hun eigen perspectief zo adequaat mogelijk vorm proberen to
geven.55) Wat in het denken over NRB's voorts to vaak wordt vergeten is
dat de meeste van de praktijken die binnen NRB's - deels zeer terecht -
als kwalijk worden beschouwd, in feite ook in de geschiedenis of de
huidige praktijk van 'officiele' religies kunnen worden aangetroffen. Dit
betekent geenszins dat dergelijke praktijken daardoor worden gelegiti-
meerd, maar wel dat de eenzijdige associatie van dergelijke zaken met
'sekten' of 'sektarisch gedrag' gebaseerd is op meten met twee maten.
Een derde algemene aantekening bij de 'sektencontroverse' is dat de
dagelijkse realiteit van een NRB veel genuanceerder kan blijken to zijn
dan een outsider voor mogelijk houdt. Met name Eileen Barker heeft, op
grond van haar ervaringen met een van de meest controversiele NRB's
(Moons Verenigingskerk) daarop gewezen. Zo stuurde zij voor een door
de Verenigingskerk georganiseerde conferentie een paper in dat fun-
damentele kritiek bevatte op de persoon van Moon en bepaalde negatieve
implicaties van de geloofspraktijk van aanhangers. Hoewel ze min of
meer verwachtte dat haar uitnodiging hierop zou worden geannuleerd,
ontdekte ze tot haar verrassing dat sommige Moon-aanhangers openlijk
met haar instemden en de gelegenheid to baat namen in to gaan op andere
problemen waarmee ze in hun geloofspraktijk werden geconfronteerd.
Haar paper werd later gepubliceerd bij een uitgeverij van de Ver-
enigingskerk.56) Hieruit blijkt dat het gangbare beeld dat de 'outsider'
van de Verenigingskerk heeft, als een strikt hierarchische, autoritaire
sekte waarin leden niet wordt toegestaan een eigen mening to hebben of
het gezag to bekritiseren, in de dagelijkse praktijk aanzienlijk genuan-
ceerder en 'menselijker' kan uitvallen. Barker heeft in verband hiermee
bij herhaling gewezen op de gevaren van de veronderstelling dat aan-
hangers van NRR's op de een of andere manier 'afwijkend' zijn ten
opzichte van'normale' mensen (labiele persoonlijkheden, psychiatrische
gevallen, zwakke karakters, enz.). De ervaring heeft haar geleerd dat
leden zich in het algemeen in niets onderscheiden van de doorsnee,
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behalve dan in het feit dat ze geloofsovertuigingen hebben die afwijken
van de norm.

Er is dus alle reden to streven naar een demystificering en normalisering
van het gangbare beeld van NRB's, zonder daarbij de ogen to sluiten voor
werkelijk problematische kanten van bepaalde bewegingen. In dit ver-
band kan worden verwezen naar Eileen Barker's recente New Religious
Movements - A practical introduction. Alle controversiele aspecten van
NRB's worden hierin uitvoerig besproken met de vereiste combinatie van
ernst en relativeringsvermogen. Zaken als machtsmisbruik, wetsovertre-
dingen, corruptie, hebzucht en bedrog komen allen van tijd tot tijd
binnen bepaalde NRB's voor (en binnen sommige meer dan binnen ande-
re), en waar men ze aantreft is kritiek op zijn plaats. Daarbij moet echter
niet worden vergeten dat het hier gaat om algemene maatschappelijke
ondeugden die buiten NRB's evenzeer voorkomen als erbinnen. Er is
geen sprake van dat deze zaken op enige wijze typerend zouden zijn voor
NRB's in het algemeen, noch dat er sprake is van een speciaal inherent
verband met het 'sektarische' karakter van een beweging.
Dit gezegd zijnde is er volgens Barker niettemin reden voor verscherpte
waakzaamheid in het geval van bewegingen die zich kenmerken door een
bepaalde combinatie van eigenschappen. Potentieel gevaarlijke situaties
bestaan volgens haar in de volgende gevallen:

1. een beweging die zichzelf afscheidt van de rest van de samenleving
(hetzij in geografisch hetzij in sociaal opzicht);

2. aanhangers die in toenemende mate afhankelijk worden van de
beweging voor hun visie op de werkelijkheid;

3. het trekken door een beweging van scherpe, niet voor discussie
vatbare grenzen tussen'hen' en 'wij', 'goddelijk' en 'satanisch', 'goed'
en 'kwaad', enzovoort;

4. het worden genomen van belangrijke beslissingen over het leven van
de aanhangers door anderen;

5. leiders die goddelijk gezag claimen voor hun daden en voor hun
opdrachten aan aanhangers;

6. leiders en bewegingen die eenduidig gefixeerd zijn op het bereiken
van een bepaald doel.')

Terzijde kan worden opgemerkt dat dit profiel van de 'problematische
NRB' goed overeen komt met de unilevel-dualistische-charismatische
groep die in de Anthony -typologie als bij uitstek problematisch uit de
bus kwam. Althans wat de meest problematische gevallen betreft worden
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de op theoretische gronden getrokken conclusies van Anthony c.s. dus
bevestigd door het empirische onderzoek van Barker. Maar niettemin:
ook in deze gevallen moeten we Barker's eerder genoemde praktijkerva-
ringen in gedachten houden waaruit bleek dat, zelfs in het geval van
NRB's met een notoire 'problematische' reputatie als de Verenigings-
kerk,9e de werkelijkheid aanzienlijk kan verschillen van de theorie.
Het blijft dus raadzaam, ook in het geval van potentieel problematische
NRB's voorzichtig to zijn met het trekken van overhaaste conclusies.
Hoewel we terecht vraagtekens kunnen stellen bij het verschijnsel van
aanhangers van een NRB die in meer of mindere mate hun individuele
autonomie opofferen aan de belangen van een groep, leider of religieus
wereldbeeld, moet verder niet worden vergeten dat het recht op het
aangaan van religieuze bindingen tot de grondslagen behoort van een op
vrijheid van godsdienst gebaseerde maatschappij. Wanneer we terecht
respect hebben voor 'religieuzen' die besluiten tot een leven binnen een
kloosterorde is er geen a priori reden dat respect to onthouden aan
mensen die besluiten tot een leven binnen een 'alternatieve' religieuze
beweging.

6.3. Hersenspoeling en deprogrammering.
Het is echter hier dat we geconfronteerd worden met het meest centrale
thema in het debat over NRB's. Er bestaat een wijd verbreide overtui-
ging dat er geen sprake is van vrije keus voor toetreding tot een NRB,
omdat de aanhangers door hersenspoeling van hun vrije wil zouden zijn
beroofd. Op grond hiervan zou het onjuist zijn, NRB's to behandelen op
gelijke voet met'echte' religies: eerder zouden we ze moeten beschouwen
als criminele bewegingen die mensen tot willoze werktuigen maken ten
behoeve van hun eigen sinistere doeleinden. Hierop moet iets verder
worden ingegaan.
Binnen het onderzoek naar NRB's is naar verhouding veel aandacht ge-
weest naar processen van bekering. Er bestaan tal van theorieen, deels
psychologisch deels sociologisch van aard, over hoe en waarom mensen
er toe komen lid to worden.') De voornaamste achtergrond bij de op-
vallende preoccupatie van onderzoekers met bekerings- en toetredings-
processen is de bezorgdheid over veronderstelde hersenspoeling; men is
bekeringsprocessen in het algemeen gaan onderzoeken om er achter to
komen in hoeverre de hersenspoelingshypothese waarschijnlijker is dan
andere verklaringsmodellen. Een verdere achtergrond bij de populariteit
van 'bekeringsonderzoek' is gelegen in de binnen onze geseculariseerde
samenleving wijd verbreide veronderstelling dat religieuze toewijding en
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enthousiasme iets onnatuurlijks en problematisch is, dat om speciale
verklaringen vraagt.b')
De hersenspoelingshypothese, het voornaamste ideologische wapen van de
anti-cult beweging', past binnen deze laatste vooronderstelling. Shupe
en Bromley hebben erop gewezen dat binnen de vormen die de hersen-
spoelingshypothese aanneemt twee verschillende'ideologische modellen'
een wisselende rol kunnen spelen: enerzijds een religieus model volgens
welk er sprake zou zijn van satanische invloeden op slachtoffers van
sekten', en anderzijds een seculier-rationeel model dat zich concentreert

op psychologische manipulatie. Binnen beide modellen kan men spreken
in termen van een radicale 'bezetenheid' (hetzij door de duivel, hetzij
door sektarische ideeen) of - meer gematigd - van bedrog door de NRB
in kwestie. Deze analyse is van belang omdat hij de aandacht richt op de
vermenging van christelijk-fundamentalistische en seculier-rationalis-
tische elementen binnen de hersenspoelingshypothese,') en op de ruimte
die binnen de hypothese bestaat voor extremere en minder extreme inter-
pretaties. In feite is er geen sprake van een eenduidige definitie van wat
onder'hersenspoeling' zou moeten worden verstaan. De term is ontleend
aan bepaalde methodes die in communistisch Rusland en China zouden
zijn ontwikkeld,') maar men gebruikt de term ook in minder specifieke
zin. Sommige sektenbestrijders hebben de notie van 'psychologische
dwang' dusdanig ruim geinterpreteerd dat religieuze praktijken als
monotoon gezang (bv. van mantra's) of intens gebed al binnen de om-
schrijving zouden vallen.') In de meer typische vormen echter bedoelt
men met hersenspoeling dat er methoden worden aangewend die er toe
leiden dat het slachtoffer van zijn persoonlijkheid wordt beroofd, en een
willoos werktuig wordt in de handen van de hersenspoelers.
De hersenspoelingshypothese is voor sektenbestrijders om meerdere
redenen aantrekkelijk. Shupe en Bromley hebben er op gewezen dat de
hersenspoeling als verklaring voor toetreding tot een NRB een voor ex-
leden en familieleden eervolle verklaring biedt voor de 'afdwaling' van
de betrokkene. Ouders hoeven zich niet persoonlijk schuldig to voelen
voor het feit dat hun zoon of dochter lid is geworden van een sekte. Ook
ex-leden hoeven zich, om de zelfde reden, niet to schamen voor hun
verleden. Evenmin hoeft de eerdere bekering van de betrokkene toege-
schreven to worden aan psychische labiliteit. De volledige schuld kan
worden toegeschreven aan de NRB in kwestie. Voorts ligt de hersenspoe-
lingshypothese voor de hand wanneer men, zoals binnen de anti-cult-
beweging gebruikelijk, van mening is dat het feit dat iemand lid van een
sekte' wordt, op zichzelf reeds abnormaal en onnatuurlijk is. Men kan
zich niet voorstellen dat iemand bij zijn volle verstand en uit eigen
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beweging kan besluiten tot een dergelijke groepering toe to treden. Op
basis daarvan wordt het feit dat iemand lid is van een NRB als zodanig
reeds als bewijs gezien dat er sprake moet zijn van hersenspoeling.
Het geloof in de realiteit van hersenspoeling binnen NRB's heeft geleid
tot de praktijk van 'deprogrammeren' door sektenbestrijders. Er zijn
gematigde vormen van 'vrijwillige deprogrammering', bestaande uit het
weglokken van een sektelid om daarna in langdurige gesprekken to
trachten hem/haar van opvattingen to doen veranderen. ) Zeer omstreden
is daarentegen de praktijk van de gedwongen deprogrammering. Deze
houdt in dat een lid van een NRB op verzoek van bloedverwanten door
semi- professionele deprogrammeurs (gewoonlijk tegen zeer goede beta-
ling) wordt gekidnapt en opgesloten. Men tracht dan in soms zeer lang
aanhoudende, uitputtende sessies de betrokkene van zijn/haar overtui-
gingen of to brengen. Deprogrammeren impliceert niet alleen onwettige
vrijheidsberoving, maar gaat tevens gepaard met de uitoefening van
psychologisch, en soms fysiek geweld,) en moet op grond daarvan
worden beschouwd als onwettig en moreel verwerpelijk. Over het'succes'
dat met de methode wordt geboekt (d.w.z., of de betrokkene al of niet de
NRB verlaat) bestaat enige onduidelijkheid,6 0 maar het traumatiserende
effekt op veel van de slachtoffers is nauwelijks aan twijfel onderhevig.68)
Overigens lijkt de praktijk van deprogrammeren ondertussen over zijn
hoogtepunt heen to zijn. Dit is het gevolg van maatregelen in de wetge-
ving, de eerder gesignaleerde teruggang van de NRB's zelf, en een
toenemende professionalisering van de anti-sektenbeweging, die een
zekere matiging van gebruikte methoden met zich meebrengt.69)
Onderzoekers vanuit de sociale wetenschappen verwerpen de hersenspoe-
lingshypothese over het algemeen als een demoniserende mythe die is
geschapen door sektenbestrijders, en waarvoor een toereikende empiri-
sche basis ontbreekt;70) men trekt op dit punt wel vergelijkingen met de
heksenvervolgingen door de inquisitie (ook daar bestond het 'kwaad'
vrijwel uitsluitend in de fantasie van de vervolgers). De deprogram-
meringsbeweging is in feite veel gevaarlijker dan de meeste NRB's.
Weliswaar binnen bepaalde NRB's onmiskenbaar sprake van manipulatie,
indoctrinatie, bedrog, uitoefening van sociale en andere pressie, en zelfs
regelrechte dwang (soms uitmondend in fysiek geweld),") maar zoals
Robbins en Anthony het uitdrukken:

it does not appear to be true that the new movements have discovered
novel and terrifyingly effective methods of subverting human rationali-
ty' 72)
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Barker voegt daaraan t dat bepaalde bewegingen waarschijnlijk best
zouden willen dat ze ee:. of andere vorm van 'mind control' konden uit-
oefenen over potentiele of bestaande leden,73) maar dat niets er op wijst
dat ze in staat zijn deze ambitie to verwezenlijken.
De empirische basis voor de hersenspoelingshypothese rust in aanzienlijke
mate op getuigenissen van ex-leden, en in het bijzonder van ex-leden
die door de anti-sektenbeweging zijn 'gedeprogrammeerd'.74) Er is reden
voor ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van dergelijke getuigenis-
sen.") Ex-leden kunnen gemakkelijk worden overtuigd of zich zelf over-
tuigen dat ze zijn gehersenspoeld, juist vanwege de aantrekkelijke
rehabiliterende functie van een dergelijke verklaring. Een 'succesvolle'
deprogrammering houdt niet alleen in dat de betrokkene zijn eerdere
overtuigingen verwerpt, maar tevens dat hi j geindoctrineerd wordt met
de nieuwe opvattingen van de deprogrammeurs zelf, inclusief uiteraard
het geloof in hersenspoeling. De praktijk van deprogrammeren produ-
ceert zo zelf het bewijs voor zijn eigen noodzakelijkheid.
Het sterkste argument tegen de hersenspoelingshypothese is gelegen in
statistieken van lidmaatschap en uittreding uit NRB's. Zelfs in het geval
van de meest met hersenspoeling geassocieerde bewegingen (o.a. de
Verenigingskerk) blijkt sprake to zijn van een zeer hoog aantal gevallen
van vrijwillige uittreding. Bovendien is gebleken dat slechts een zeer
klein deel van de personen die deelnemen aan activiteiten (workshops
etc.) waarbinnen hersenspoeling plaats zou vinden als gevolg daarvan
serieus bij de beweging betrokken raakt. Barker komt in haar studie van
de Verenigingskerk tot de conclusie dat van alle personen die besluiten
een centrum van de beweging to bezoeken niet meer dan 0,005 procent
twee jaar later nog bij de 'Moonies' is betrokken. Hieruit kan men slechts
concluderen dat, onverschillig welke methodes deze groeperingen op
potentiele leden loslaten, deze methodes kennelijk zo ineffectief zijn dat
een overweldigende meerderheid van de 'slachtoffers' er zonder veel
moeite tegen bestand is. Van 'hersenspoeling' kan in zo'n geval geen
sprake zijn. De conclusie moet luiden dat mensen doorgaans om persoon-
lijke redenen en uit vrije wil besluiten tot een NRB toe to treden. Die
beslissing dient als zodanig gerespecteerd to worden.
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7. Andere sociologische aandachtsgebieden

7.1. Aantallen bewegingen en aanhangers.
Tenslotte wil ik kort melding maken van enkele andere thema's die
binnen het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar NRB's van belang
zijn.
Ten eerste de vraag hoe belangrijk het verschijnsel van de NRB's in feite
is in termen van het aantal bewegingen en aanhangers. De vraag naar het
aantal bewegingen is bijzonder moeilijk to beantwoorden, onder meer
vanwege de onduidelijkheid over de definitie van wat wel en wat niet als
een NRB kan gelden, en vanwege het feit dat nogal wat bewegingen na
een slechts kort bestaan weer verdwijnen. De toonaangevende auteurs
zijn mede hierdoor zelf niet altijd duidelijk. In een artikel uit 1985 schat
Eileen Barker het totale aantal bewegingen in de westerse wereld op rond
de drieduizend bewegingen. Meer recent spreekt ze van ca. zeshonderd
NRB's in Engeland en tussen de vijtienhonderd en tweeduizend in de
Verenigde Staten. Het Amerikaanse Institute for the Study of American
Religion kent echter volgens Barker 'slechts' 863 als 'unconventional
religions' geclassificeerde groeperingen, waarvan ca. vijfhonderd zijn
ontstaan tussen 1950 en 1988. Dit cijfer kan hoger uitvallen wanneer men
ook bepaalde bewegingen uit de Human Potential Movement opneemt die
buiten de door het instituut gehanteerde definitie vallen.76) In Nederland
ligt het aantal bewegingen vermoedelijk ergens tussen de twee- en
driehonderd.")
Hoewel het aantal bewegingen dus hoe dan ook hoog is to noemen, lijkt
het ledental meestal klein. Ook bier is het overigens moeilijk tot enigszins
precieze cijfers to komen, met name vanwege het feit dat veel bewe-
gingen deze informatie weigeren to geven, en omdat in bepaalde gevallen
niet duidelijk is wanneer men iemand tot aanhanger moet rekenen (in het
geval van Scientology bijvoorbeeld ligt het aantal mensen die betrekkelijk
vrijblijvend een beginnerscursus volgen aanzienlijk hoger dan het aantal
intensief bij de beweging betrokkenen). Ondanks deze moeilijkheden is
het veilig to stellen dat zeer veel NRB's zeker niet verder komen dan
honderd aanhangers - vaak aanzienlijk minder -, terwijl de meesten
beneden de duizend zitten. In het geval van enkele bewegingen (Vereni-
gingskerk, Hare Krishna, Divine Light Mission en Summit Lighthouse)
is sprake van duizenden aanhangers, en slechts zeer weinigen kennen
tienduizenden aanhangers.78) Melton, van wie deze cijfers afkomstig zijn,
noemt voor deze laatste categorie slechts drie voorbeelden, bij twee
waarvan het bovendien de vraag is of ze als een NRB in eigenlijke zin
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kunnen worden opgevat: neopaganisme (eerder een verzamelnaam voor
een grote verzameling afzonderlijke groepen) en de Association for
Research and Enlightenment (een organisatie die zich bezig houdt met
het propageren van het werk van het beroemde medium Edgar Cayce, en
eerder to beschouwen is als een soort los netwerk van geinteresseerden).
Het algemene beeld van kleine aanhangersaantallen wordt ook in
Nederland bevestigd. De getallen varieren hier van enkele tientallen voor
het merendeel van de bewegingen tot enkele honderden in een aantal
gevallen.A)

7.2. Verklaringen voor de opkomst van NRB's.
Dan enkele woorden over verklaringen voor de opkomst van NRB's.
Eileen Barker spreekt van een "overkill" aan verklaringsmodellen, en
merkt op voor haar typerende wijze op dat:

although most people are likely to begin by thinking that the rise of the
movements was a sufficiently strange phenomenon to need an expla-
nation, they might be forgiven, after having read the literature, for
wondering why there remain any people who are not now members of
the new religions80'

De hersenspoelingshypothese als verklaring is reeds aan de orde gekomen.
Veel sociologen zien de NRB's van de late zestiger jaren als symptomen
van een brede culturele zingevingscrisis; een voorbeeld hiervan is Robert
Bellahs eerder vermelde theorie van de teloorgang van de Amerikaanse
Civil Religion. Nauw hiermee verbonden zijn de vele verklaringsmodellen
die de NRB's zien als reacties op als negatief ervaren aspecten van de
moderne geindustrialiseerde samenleving (de teruggang van het gezin en
het gebrek aan 'gemeenschap', persoonli jke identiteitscrises, toenemende
onduidelijkheid over normen, waarden en sociale rolpatronen enz.). Dan
is er de eveneens reeds genoemde 'integrative thesis' in zijn verschillende
verschijningsvormen, volgens welke de NRB's fungeerden als middel tot
resocialisering van mensen uit de tegencultuur terug naar de normale
samenleving. En tenslotte zijn er de vele theorieen die trachten de NRB's
een plaats to geven binnen sociologische secularisatietheorieen. Deze
theorieen hebben vaak meer betrekking op sociologische theorievorming
als zodanig dan specifiek op de NRB's zelf. Volgens sommige auteurs
betekent de opkomst van de NRB's het einde van de 'secularisatiemythe',
en het is niet overbodig in dit verband to wijzen op de tendens tot een
soort 'anti-secularisation triumphalism' en een 'eager gravedigging of
secularisation theory' onder sommige godsdienstsociologen.81) Anderen
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zien in de opkomst van esoterische bewegingen juist een bevestiging van
de mate waarin onze samenleving is geseculariseerd. Deze verschillen van
mening zijn mogelijk deels terug to voeren op verschillen in de gehan-
teerde definitie van 'secularisatie'.&)
In al deze benaderingen steekt vermoedelijk een deel van de waarheid.
Het valt to betwijfelen of voor een gebied dat zo sterk wordt gekenmerkt
door gevarieerdheid sprake kan zijn van een allesomvattende verklaring.
Bepaalde bewegingen bieden zaken die voor bepaalde mensen aantrekke-
lijk zijn als antwoord op bepaalde persoonlijke behoeften of verlangens.
In een samenleving die niet langer wordt gekenmerkt door een uniforme
religieuze traditie waarbinnen mensen worden geboren, leven en sterven,
maar waarin religie geworden is tot iets waarvoor men kiest,ffi) kan het
geen verwondering wekken dat de gevarieerdheid aan menselijke
karakters, belangstellingen, verlangens en manieren van denken zich
weerspiegelt in de gevarieerdheid aan religieuze bewegingen.

8. De New Age-beweging

Thomas Robbins onderscheidt in de geschiedenis van NRB's drie globale,
gedeeltelijk overlappende hoofdfasen. De eerste fase, die van de
tegencultuur, duurde van het midden van de zestiger tot aan de vroege
zeventiger jaren. De tweede, die van de NRB's zoals zojuist beschreven,
begon eind zestiger jaren en is ook volgens Robbins nu op z'n retour.84)
Als derde fase tenslotte noemt hij de geleidelijke groei van 'conser-
vatieve' en evangelische kerken en denominaties gedurende de laatste
twee decennia. De aandacht van zowel de populaire media als van
onderzoekers is zich, aldus Robbins, in de loop van de tachtiger jaren
geleidelijk steeds sterker gaan verplaatsen van de traditionele NRB's naar
deze charismatisch-fundamentalistische vernieuwingsbewegingen. Dit is
ongetwijfeld een juiste observatie. M.i. ziet Robbins echter een ander
aspect van deze derde face over het hoofd, nl. de opkomst van een brede,
niet langer exclusief aan specifieke organisaties gebonden New Age-
religiositeit. Het lijkt er op dat de New Age-beweging in toenemende
mate bezig is functies over to nemen die voorheen werden vervuld door
de traditionele NRB's, en dit kan zeer wel een van de redenen zijn voor
de gesignaleerde teruggang van de laatsten.

8.1. New Age en NRB's.
Het grote probleem hierbij is de precieze omschrijving van New Age'.
De verwarring over wat nu wel en wat niet New Age is, is ook onder
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onderzoekers groot. Sommigen beperken zich in hun onderzoek tot wat
zij beschouwen als de 'serieuze' vormen van New Age, en denken dan
vooral aan de New Age in engere zin, die voortkomt uit of zich verwant
voelt met de idealistische beweging van het eerste uur (hierover later
meer).8') Anderen hanteren een brede omschrijving,) of spreken van een
"highly amorphous and confusing area" waarbinnen hooguit een zekere
losse (wittgensteiniaanse) 'familieverwantschap' tussen de verschillende
richtingen kan worden aangewezen.") Vanwege deze verwarring bestaat
er tevens onduidelijkheid over de vraag in hoeverre de New Age nu
eigenlijk als een NRB kan worden beschouwd. Vaak ziet men'New Age'
opgevoerd als 'nieuwe beweging' onder vele andere, maar uit de in-
houdelijke bespreking blijkt gewoonlijk al snel dat de inhoud vrijwel
niet binnen een dergelijk hokje is to vangen.) Het is dan ook inderdaad
tamelijk vruchteloos, de New Age-beweging van de tachtiger en negen-
tiger jaren op to vatten als een NRB in de gebruikelijke zin. Er is bij de
New Age geen sprake van een duidelijk omgrensde organisatie of als zo-
danig herkenbare 'groep, waarvan men lid kan worden of waartoe men
kan gaan behoren, en waaruit men ook weer kan uittreden. Er is geen
organisatiestructuur met erkende leiders, een bepaalde algemeen als
normatief erkende leer of doctrine, of vaste gebruiken en praktijken. Dit
alles was in zijn algemeenheid kenmerkend voor de NRB's uit de'tweede
periode', maar niet voor de New Age-beweging, en dat is een van de
voornaamste argumenten om van een nieuw verschijnsel to spreken. Bij
de New Age is sprake van een brede, niet aan specifieke organisatorische
vormen of een normatieve leer gebonden, en daardoor kameleontische
'meta-religiositeit'. Men kan niet in strikte zin 'behoren tot' de New
Age-beweging; er is eerder sprake van vele mensen die bepaalde levens-
beschouwelijke orientaties en perspectieven op het bestaan met elkaar
delen, en als zodanig als New Age' kunnen worden aangemerkt. De
derde fase in de ontwikkeling waarvan Robbins spreekt wordt m.i. dus
niet alleen gekenmerkt door de groei van charismatisch-fundamentalis-
me maar tevens door het ontstaan van deze brede New Age-religiositeit,
die voortkomt uit de levensbeschouwelijke tradities van (een deel van) de
traditionele NRB's, en nu bezig is minstens ten dele de plaats daarvan in
to nemen. Kenmerkend is daarbij de gedachte van de 'vele wegen die
leiden tot het ene doel': men volgt niet langer exclusieve heilswegen of
leiders maar concentreert zich op wat men beschouwt als de universele
kern die binnen alle religies (inclusief NRB's) is to vinden.
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8.2. New Age in engere, algemene, en oneigenlijke zin.
Om iets meer licht to krijgen op de New Age moeten we ons realiseren
hoe de term en de beweging zich samen hebben ontwikkeld. De ontwik-
keling van het begrip New Age' geeft m.i. aanleiding, onderscheid to
maken tussen drie ontwikkelingfasen binnen de New Age-beweging, die
corresponderen met een onderscheid tussen een New Age in engere zin,
een New Age in algemene zin en een New Age in oneigenlijke zin. Die
driedeling is ook met betrekking tot de huidige beweging nog zinvol.

In de vijftiger jaren bestonden er vele groeperingen, met name in de V.S.
maar ook in Europa, die gefascineerd waren door het raadsel van de
regelmatig gesignaleerde U.F.O.'s. Deze 'flying saucer clubs' namen veelal
een religieuze vorm aan. Er bestond een vrij algemene overtuiging dat de
dagen van de mensheid waren geteld. Op zeer korte termijn zouden
enorme rampen de wereld treffen en de beschaving volkomen ont-
wrichten. Geestelijk hoog ontwikkelde wezens van andere planeten
trachtten nu reeds de mensen to waarschuwen (veelal via mediamieke
weg), en wie zich bij hen aansloot zou op het kritieke moment door
vliegende schotels uit de ontreddering worden opgepikt en in veiligheid
gebracht. Na deze apocalyptische periode zou een 'nieuwe tijd' (New
Age) van vrede en voorspoed aanbreken, waarin de mensheid zou leven
volgens de universele spirituele wetten van het universum.89) We kunnen
deze UFO-groeperingen beschouwen als een soort'proto-New Age bewe-
ging'.
In de zestiger jaren nu ontstonden op allerlei plaatsen alternatieve
communes, op grond van een soortgelijke apocalyptische visie. Na
verloop van tijd veranderden deze gemeenschappen echter van karakter.
De apocalyptische verwachtingen maakten plaats voor een soort'pioniers-
houding': men trachtte in het klein een gemeenschap to vormen waarin
men leefde 'alsof de nieuwe tijd al was aangebroken'. Daardoor hoopte
men als bron van inspiratie voor anderen to fungeren, en mee to helpen
aan het daadwerkelijk doen aanbreken van de nieuwe tijd. De nadruk
kwam zo minder to liggen op een passief wachten op het 'grote gebeu-
ren', en meer op het actief meebouwen aan een nieuwe wereld. Deze
oorspronkelijke beweging van idealistische wereldverbeteraars kunnen we
aanduiden als New Age in engere zin. Ze had haar wortels eerder in
Engeland dan in de Verenigde Staten, en verkondigde een sterk theoso-
fisch/antroposofisch georienteerde levensbeschouwing. Binnen deze New
Age in engere zin stond de verwachting van het aanbreken van een
'nieuwe tijd' (het tijdperk van Aquarius) als zodanig meestal centraal:
alle activiteiten en speculaties van de beweging waren ondergeschikt aan
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dit centrale thema. De beweging bestaat ook nu nog, als een vrij dui-
delijk herkenbare groep binnen de New Age in algemene zin, waarvan
ze zich nu overigens vanwege de toenemende tendens tot commercialise-
ring tracht to distantieren 90> Kenmerkende vertegenwoordigers zijn o.a.
David Spangler, George Trevelyan, en de zgn. Ramala-gemeenschap to
Glastonbury.

De New Age in algemene zin is ontstaan doordat men een samenhang en
gemeenschappelijke orientatie begon to onderkennen tussen allerlei
alternatieve' ideeen, initiatieven en praktijken waarmee mensen zich
bezig hielden. Marilyn Ferguson, spelend met het idee van een nieuw
tijdperk van Aquarius', duidde dit 'netwerk van gelijkgezinden' begin
tachtiger jaren aan als de 'Aquarian Conspiracy'.") De term New Age'
bleek echter een krachtiger metafoor, die in toenemende mate geasso-
cieerd raakte met dit veelkleurige complex van ideeen en activiteiten die
immers werden gezien als manieren om persoonlijk vorm to geven aan
een nieuwe manier van ]even, op andere grondslagen. dan de gangbare
cultuur. Onder andere werden, voortbouwend op de wetenschapsfilosoof
Thomas Kuhn (die zelf overigens niets met de New Age to maken heeft),
verbanden gelegd met de idee van een nieuw wetenschappelijk'holistisch
paradigma', dat het achterhaalde 'mechanistische' paradigms zou moeten
vervangen.92) Deze New Age in algemene zin bezit een duidelijk Ameri-
kaanse 'kleur', en heeft sterk de invloed ondergaan van de Californische
tegencultuur. Theo- en antroposofisch ideeengoed speelt hier geen
speciale rol, maar in plaats daarvan is er sprake van een sterke invloed
vanuit de typisch Amerikaanse transcendentalistisch georienteerde
metaphysical movements', met name de New Thought- beweging en een
bepaalde richting van religieus georienteerde psychologie en alternatieve
therapieen.9) De specifieke verwachting van een nieuwe tijd is als
zodanig wijd verbreid, maar staat niet zo centraal als bij de New Age in
engere zin. Het 'Aquariustijdperk' is in de literatuur en de praktische
uitingsvormen van de beweging in feite slechts een thema onder vele. Het
is vooral deze New Age in algemene zin, die in de loop van de tachtiger
jaren steeds sterkere tekenen van commercialisering en vervlakking is
gaan vertonen. Als meest populaire woordvoerdster ontpopte zich de
actrice Shirley MacLaine.

Tenslotte kunnen we spreken van New Age in oneigenlijke zin. Hiermee
doel ik op 'alternatieve' bewegingen en tendensen die in het algemene
spraakgebruik ten onrechte veelal met New Age worden verward of
geassocieerd. De term New Age' wordt steeds vaker gebruikt als alge-
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mene aanduiding voor alles wat 'vaag, 'zweverig', 'alternatief, of 'soft'
is. Zo worden NRB's in het algemeen wel als New Age' aangeduid.
Inderdaad neemt de New Age-beweging ondermeer vorm aan in allerlei
specifieke groepen en bewegingen, zodat veel in de tachtiger jaren
ontstane NRB's als deelaspecten van de New Age kunnen worden be-
schouwd. New Age zoals hierboven omschreven (in algemene zin, dus
inclusief de New Age in engere zin) is echter veel breder, en niet
afhankelijk van het bestaan of verdwijnen van deze bewegingen, en
omgekeerd bestaan er vele NRB's die niet als New Age zijn to kwalifice-
ren. Grofweg kan worden gesteld dat de groeperingen die ik eerder in dit
artikel classificeerde als gebaseerd op christelijke en niet-westerse
religieuze tradities, doorgaans buiten de grenzen van New Age vallen.
Sommige van de NRB's met een westers-esoterische en een'niet-religieus
westerse' achtergrond (met name de Human Potential Movement) vallen
er wel binnen, en sommige andere (o.a. Bhagwan) vertonen sterke ver-
wantschap met New Age.
In het geval van de NRB's ligt verwarring voor de hand, en het zou ook
onjuist zijn to suggereren dat we hier to maken hebben met scherpe,
ondubbelzinnige grenzen. Geheel onverdedigbaar is daarentegen de
tendens zelfs over New Age' to spreken in verband met bewegingen als
bv. de antroposofie, die ontstaan zijn lang voordat er sprake was van een
New Age-beweging. Hieraan verwant is de stelling, die men regelmatig
kan horen verkondigen, dat de New Age is feite 'old age' is, waarmee
men clan bedoelt dat de beweging oud nieuws brengt. Hoewel dat laatste
tot op zekere hoogte waar is, is de uitspraak niettemin misleidend. Hij
lijkt uit to gaan van de nogal naieve en onhistorische gedachte dat een
beweging alleen'nieuw' zou mogen heten wanneer hij geen wortels in het
verleden heeft. Nieuwe bewegingen kunnen echter oude wortels hebben,
en in het geval van de New Age-beweging is dat inderdaad het geval.

8.3. Historische achtergronden.
Zoals ik eerder in dit artikel stelde, is het ontbreken van een historische
dimensie een van de ernstigste tekortkomingen van het huidige onderzoek
naar NRB's in het algemeen. Als gevolg hiervan zijn ook over de New
Age-beweging verschillende misvattingen ontstaan, waaronder de vaak
gewekte indruk dat ze veel to maken zou hebben met invloed vanuit 'het
Oosten', met name India. In verband hiermee zal het bij sommigen
misschien bevreemding hebben gewekt dat ik hierboven stelde dat NRB's
met een oosterse achtergrond doorgaans niet als New Age kunnen worden
beschouwd. Toch blijkt bij nadere studie van New Age-literatuur dat
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oosterse' elementen binnen de beweging doorgaans fungeren binnen een
algemene context van ideeen en theorieen die ondubbelzinnig zijn
geworteld in westerse tradities. Dat dit betrekkelijk zelden wordt
onderkend heeft enerzijds to maken met het sociologische perspectief dat
to lang als enige 'bril' heeft gefungeerd waardoor men NRB's (inclusief
de New Age) heeft bekeken, en anderzijds met het feit dat de historische
tradities waaruit de New Age voortkomt binnen het academische onder-
zoek over het algemeen niet of zeer slecht bekend zijn. Ik doel hiermee
op de tradities die wel worden samengevat onder de terminus technicus
westerse esoterie'.

Elders heb ik deze traditie uitvoeriger behandeld.94) Hier moet ik volstaan
met het noemen van enkele hoofdlijnen. Hoewel de westerse esoterie uit
bronnen put die teruggaan tot voor de christelijke jaartelling, kunnen we
het begin van de ontwikkeling die ons hier interesseert laten aanvangen
met de vertaling van het Corpus Hermeticum door Marsilio Ficino in
1462-1463. De kern van deze geschriften is gelegen in een vorm van
gnosis, en deze bleek binnen de cultuur van de Renaissance zeer aan to
slaan. Het hermetische gedachtengoed vermengde zich met neo-plato-
nisme, de joodse kabbala, magische tradities en alchemie tot een geheel
dat bekend werd onder benamingen als 'renaissance -hermetica' of
occulta philosophia'. Ti jdens de zestiende eeuw genoot deze stroming een
aanzienlijke populariteit, maar in de zeventiende eeuw begon een ken-
tering als gevolg waarvan de traditie tenslotte werd tot een religieuze
subcultuur binnen de westerse samenleving. De Rozenkruisersbewe-
gingen, die zich vanaf de vroege zeventiende eeuw begonnen to ontwik-
kelen, werden tot voornaamste dragers van de westerse esoterie, maar ook
moet worden gedacht aan allerlei andere uitingen van 'theosofische'
mystieke speculatie, die in verbinding met de natuurfilosofie de vorm
aannamen van 'pansofie' ('wijsheid aangaande het Al, waarin de natuur
als 'Gods levende gewaad' in het centrum van de belangstelling stond).
De meest invloedrijke vertegenwoordiger van deze tendensen is wel Jacob
Bohme. De traditie zette zich ook in de eeuw van de Verlichting voort,
met als belangrijke woordvoerders o.a. Swedenborg, Oetinger, Saint-
Martin en Jung-Stilling.
Deze zeventiende- en achttiende-eeuwse vormen van westerse esoterie
hebben een aanzienlijke, doorgaans onderschatte invloed uitgeoefend op
de stroming van de Romantiek en het Duitse Idealisme. Via de doorwer-
king van romantisch en idealistisch gedachtengoed hebben zo elementen
van de westerse esoterie, en in het algemeen een bepaalde mystiek-
esoterische sensibiliteit, ingang gevonden in brede lagen van de westerse
cultuur. Het waren ook de Romantici die voor het eerst belangstelling
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begonnen to krijgen voor 'bet Oosten'. Onder anderen de Amerikaanse
Transcendentalisten (Emerson, Thoreau e.a.) introduceerden - zonder
diepere kennis van de Indiase cultuur - een geromantiseerd beeld van
'bet' oosten binnen de westerse, en speciaal de Amerikaanse cultuur.
Ondertussen ontwikkelde de westerse esoterie zich ook buiten roman-
tische kring verder. Onder invloed van de confrontatie met bet negen-
tiende-eeuwse natuurwetenschappelijke wereldbeeld nam ze vormen aan
die we nu aanduiden met de term 'occultisme'. Enerzijds ontwikkelde
zich daarbinnen een sterk op praktische rituele magie gerichte stroming,
anderzijds een meer intellectuele theosofische richting. Voornaamste
uiting hiervan was de in 1875 gestichte Theosofische Vereniging. Deze
beweging (waarvan zich later vele andere groeperingen afsplitsten,
waaronder Rudolf Steiners antroposofie) verkondigde een levensbe-
schouwing waarin occultistisch gedachtengoed werd gecombineerd met
een typisch negentiende-eeuws evolutiedenken. Na verloop van tijd
begon men deze occultistische leer steeds sterker to vermengen met
elementen uit oosterse religies (in bet bijzonder Mahayana-Boeddhisme).

In grote lijnen kunnen we de relatie tussen de westerse esoterie en de
New Age nu als volgt karakteriseren. De New Age in engere zin greep
(evenals de eerdere UFO-bewegingen), zoals we zagen, zeer sterk terug
op occultistisch, en met name theosofisch gedachtengoed. Men vertoonde
daarbij - enigszins verrassend - een duidelijke voorkeur voor relatief
westerse en christelijk georienteerde theosofische afsplitsingen (vooral
Steiners antroposofie en de school van Alice Bailey), en minder voor de
oosters georienteerde theosofie van H.P. Blavatsky en haar erfgenamen
Besant en Leadbeater. Sommigen hebben de expliciet theosofische termi-
nologie na verloop van tijd meer en meer laten varen, en zijn meer
gebruik gaan maken van conceptualiseringen die binnen de New Age in
algemene zin in zwang kwamen (o.a. uit de sfeer van de 'holistische'
(meta)fysica). Anderen houden ook nu nog vast aan theosofische con-
cepten. De New Age in algemene zin ontwikkelde zich ondertussen vooral
vanuit de traditie van de Amerikaanse 'metaphysical movements' - die
sterk geinspireerd waren door bet mystieke wereldbeeld van de New
England Transcendentalisten -, en in bet algemeen vanuit de esoterische
tradities die al Binds de achttiende eeuw in de Amerikaanse cultuur
bestonden.9) Belangstelling voor 'bet Oosten' (met name de Vedanta
volgens de Ramakrishna-missionaris Vivekananda) maakte een belangrijk
deel uit van de 'metaphysical movements' zoals die zich in de loop van de
twintigste eeuw ontwikkelden, maar de oosterse elementen waren ook
hier ingebed binnen de bredere context van Amerikaanse esoterisch-

155



romantische ideeen, en werden bewust of onbewust vanuit dat perspectief
gerecipieerd.
De New Age zoals we die heden ten dage meemaken vertoont nog in alle
opzichten de kenmerken van deze historische achtergrond. Belangstelling
voor 'het Oosten' heeft sinds de vorige eeuw deel uitgemaakt van zowel
de theosofische als de 'metaphysical' tradities, en de New Age heeft deze
tendens voortgezet. Door de toevloed van oosterse goeroes rinds de zes-
tiger jaren en invloed van oosters-georienteerde NRB's is het oosterse
element er binnen de New Age zeker niet minder op geworden. Nog
steeds blijft echter gelden dat dit oosterse element binnen de New Age
deel uit maakt van een algemener wereldbeeld van westerse snit, op
grond van (esoterisch-romantisch-idealistische) vooronderstellingen
waarin de traditionele Hindoe of Boeddhist zich niet zou herkennen.
Voor het ontwikkelen van een historisch verantwoorde visie op de New
Age zullen we ons dus moeten verdiepen in de genoemde tradities binnen
onze eigen cultuur, die grotendeels van historici en godsdienstweten-
schappers nog niet de aandacht hebben gekregen die hen op grond van
hun feitelijke betekenis toekomt.
De genoemde 'esoterische' tradities zijn to beschouwen als de 'religieuze
dissidenten' bij uitstek binnen de westerse cultuurgeschiedenis. Ze
vertegenwoordigen al datgene dat door de dominante tradities binnen
onze cultuur - traditioneel kerkelijk Christendom, Grieks georienteerd
rationalisme en moderne natuurwetenschap - stelselmatig is afgewezen.
Ze vormen een snort traditionele tegencultuur, waarin zich de'verliezers'
van de westerse cultuurgeschiedenis verzamelen. Als zodanig vormen ze
een reservoir aan 'alternatieve' ideeen met een uitermate kritisch po-
tentieel ten opzichte van de dominante westerse cultuur. Het is geen
wonder dat juist uit deze tradities geput wordt door mensen die vinden
dat onze moderne westerse samenleving failliet is, en dat het tijd is een
nieuwe richting in to slaan. De kritiek van de New Age-beweging op de
moderne cultuur is in veel opzichten een herformulering van de traditio-
nele kritiek van de westerse esoterie op de dominante stromingen van de
westerse samenleving. De contouren van de 'nieuwe tijd' (het tijdperk
van de waterman) nemen vorm aan in een bewust contrast met de 'oude
tijd' (het vissentijdperk van de afgelopen tweeduizend jaar), en de
beweging als geheel kan globaal worden getypeerd op grond van haar
kritiek op de bestaande westerse cultuur. Elders heb ik dit verder
uitgewerkt.9' De kernelementen van deze kritiek worden gevormd door:
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1. de nadruk op holisme als universeel alternatief voor de verschillende
vormen van dualisme (geest-materie, mens-natuur, God-mens) en
reductionisme (materialisme en mechanicisme) die men als ken-
merkend beschouwt voor de westerse cultuur, en

2. de nadruk op bewustzijn, zich in het bijzonder uitend als innerlijke
religieuze ervaring of 'gnosis' als alternatief voor een eenzijdig
rationalisme en blind geloof in uiterlijke religieuze autoriteiten.

8.4. Uitingsvormen.
Op grond van deze beide kernelementen, die ik hier in abstracte termen
heb geformuleerd, uit de New Age-beweging (in algemene zin) zich in
talloze concrete verschijningsvormen. Ter afronding is het nuttig daarop
kort in to gaan. Op grond van een studie van representatieve New Age-
literatuur kunnen we de beweging globaal indelen in vijf hoofdcatego-
rieen. Het gaat daarbij niet om scherp afgrensde bewegingen, maar om
gedeeltelijk overlappende hoofdrichtingen waarin een New Age-orien-
tatie zich praktisch kan uiten.

1. Channeling."'
Deze Engelse term geeft de overtuiging weer van mediums, als 'kanaal'
to kunnen fungeren voor het doorgeven van informatie uit hogere zijns-
sferen. De bron van die informatie presenteert zichzelf gewoonlijk als
een niet belichaamde persoonlijkheid of intelligentie, die op deze wijze
met wel geincarneerde personen in contact treedt. Achtergrond hierbij is
de binnen de New Age gebruikelijke overtuiging dat een mens zich in de
loop van vele levens in spiritueel opzicht ontwikkelt, totdat hij niet
langer op aarde reincarneert maar in hogere bewustzijnsgebieden verder
evolueert. De 'hogere wezens' die door middel van channeling met de
mensheid communiceren zijn dergelijke hoog ontwikkelde personen,
wiens uitspraken op grond van hun grotere wijsheid als gezaghebbend
worden beschouwd. Sommige entiteiten beperken zich tot het geven van
voordrachten, maar de meeste gaan tevens in discussie met de aan-
wezigen. De onderwerpen varieren van uitgebreide metafysische systemen
en morele bespiegelingen via medische, psychologische en andere per-
soonlijke adviezen tot voorspellingen over de naaste toekomst (met veel
aandacht voor het aanbreken van de nieuwe tijd). Vooral in de Verenigde
Staten is channeling een bloeiende praktijk. Veel mediums werken op
kleine schaal, en richten zich bijvoorbeeld op het geven van persoonlijke
of medische adviezen aan particulieren. Anderen trekken een breder
publiek, en sommigen (zoals J.Z. Knight met haar entiteit 'Ramtha')
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hebben zich ontwikkeld tot bekende mediapersoonlijkheden. Sommige
channelers geloven dat het vermogen tot channeling door iedereen to
leren is, en publiceren praktische doe-het-zelf boeken waaruit mensen
kunnen leren hoe ze door middel van bepaalde meditatie- en visualisatie-
technieken in contact kunnen komen met hun 'innerlijke leiding'. De
literatuur die uit het channeling -fenomeen is voortgekomen vormt een
van de belangrijkste bronnen van het New Age-ideeengoed. Voorbeelden
zijn Jane Roberts (Seth'), de anoniem verschenen 'Ramala'-boeken, 'A
course in miracles', Sanaya Roman of de eerder genoemde J.Z. Knight
('Ramtha').

2. Human Potential Movement & Holistic Health98>.
Dit zijn de meest gebruikelijke benamingen voor het uitgebreide gebied
van alternatieve geneeskunde, psychologische theorieen en psychothera-
pieen. Typerend is ten eerste dat deze praktijken vrijwel nooit strikt op
het lichamelijke dan wel psychische vlak zijn gericht. De mens wordt
gezien als een holistische eenheid, waarbij het lichaam en de psyche deel
uitmaken van een alomvattende - in laatste instantie 'geestelijke' -
realiteit. Psychologische problemen weerspiegelen zich op het lichamelij-
ke vlak (bv. door energieblokkades op bepaalde plaatsen, die disfuncties
tot gevolg hebben) en een goede lichamelijke conditie is voorwaarde voor
een goed geestelijk functioneren. Behandelingsmethoden dienen aandacht
to besteden aan lichaam en geest. Ten tweede worden genezingsprocessen
onmiddellijk gekoppeld aan processen van spirituele bewustzijnsont-
wikkeling. Psychische en lichamelijke kwalen zijn uitingen van dis-
harmonie, en verhinderen omgekeerd het bereiken van een toestand van
volledige harmonie. Genezing van kwalen is dus een noodzakelijk onder-
deel van een ontwikkelingsproces in de richting van totale geestelijke
ontwikkeling of verlichting, en omgekeerd leidt geestelijke ontwikkeling
tot het oplossen van psychische trauma's en hun lichamelijke gevolgen.
Dit complete proces breidt zich uit over vele levens,) en men kan dus to
kampen hebben met geestelijke of lichamelijke blokkades die dateren uit
vorige levens. In combinatie met de nadruk op bewustzijn als de ultieme
genezende (en ziekmakende) instantie leidt dit niet zelden tot de gedachte
dat iedereen zijn/haar eigen kwalen heeft 'geschapen', en dus 'ver-
antwoordelijkheid kan nemen'. voor de eigen genezing door positief
denken.100) Een van de belangrijkste basisconcepten binnen de beweging
is de theorie van de chakra's. Deze fungeert in veel behandelingsmetho-
des als de conceptuele basis voor zowel de eenheid van lichaam en geest
als de verbinding tussen genezing van kwalen en spirituele ontwikkeling.

158



De theoretisch-psychologische poot van de human potential movement is
de zgn. transpersoonlijke psychologie. Deze school heeft zich, zoals we
eerder zagen, ontwikkeld vanuit de humanistische psychologie, en is van
mening dat het serieus nemen van de zgn. 'transpersoonlijke ervaringen'
(mystieke ervaringen, paranormale ervaringen, 'altered states of con-
sciousness' etc.) noodzakelijk is om to komen tot een complete psycholo-
gische theorie. De voornaamste klinische vertegenwoordiger is Stanislav
Grof, de voornaamste theoreticus Ken Wilber.

3. Holistische natuurwetenschap.'o'>
Er bestaat binnen de New Age-beweging een grote belangstelling voor
natuurwetenschap. Over het algemeen gelooft men dat het religieuze
wereldbeeld bevestiging en ondersteuning kan ontvangen door natuur-
wetenschappelijk onderzoek, en dat omgekeerd de natuurwetenschappen
hun voordeel kunnen doen met spirituele perspectieven. Uiteindelijk
zouden wetenschap en spiritualiteit verschillende wegen zijn die leiden
tot dezelfde werkelijkheid. Daarbij gaat het dan vooral om moderne
wetenschappelijke theorieen, met name uit de nieuwe fysica (relativi-
teitstheorie en vooral quantummechanica), waardoor volgens de New Age
de achterhaaldheid van het klassieke mechanicistische wereldbeeld is
aangetoond. Wanneer de nieuwe theorieen en het door hen geimpliceerde
holistische wereldbeeld de overhand krijgen zal dat leiden tot een
paradigmawisseling met grote gevolgen voor de cultuur als geheel
(vergelijkbaar met de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende
eeuw). Deze gedachte van het aanbrekende 'nieuwe paradigms' is de
natuurwetenschappelijke pendant van de New Age-gedachte.
De meest populaire representant van New Age-holisme is Fritjof Capra.
Zijn The Tao of Physics houdt zich bezig met parallellen tussen moderne
fysica en oosterse mystiek, waaruit moet blijken dat beiden verwijzen
naar een identiek wereldbeeld. Zeer invloedrijk is het veel dieper
gravende werk van de bekende fysicus David Bohm. Bohms theorie van
de 'impliciete orde' heeft in combinatie met theorieen van de hersen-
deskundige Karl Pribram geleid tot de formulering van het zgn. hologra-
fische paradigma, een bij uitstek holistische theorie volgens welke het
gehele universum zich weerspiegelt in ieder deelaspect.102) Een ander
aspect van natuurwetenschappelijk holisme is het formuleren van evolu-
tietheorieen (Prigogine, Jantsch) volgens welke de evolutie plaats vindt
door middel van plotselinge, discontinue sprongen naar een compleet
nieuw, hoger niveau van organisatie. Toegepast op de samenleving of de
mensheid als geheel geeft dit ondersteuning aan de gedachte van een
plotseling aanbrekende nieuwe tijd. Tenslotte zijn er theorieen met een
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biologische achtergrond, zoals Rupert Sheldrakes theorie van de
'morfische resonantie', en organicistische theorieen als de zgn. Gaia-
hypothese van James Lovelock c.s., volgens welke de aarde zich zou
gedragen als een zelf-regulerend organisme.

4. 'Westerse mysterieen'.103)
Dit is een binnen de beweging zelf wel gebruikte aanduiding voor binnen
een New Age-context gepraktiseerde vormen van westers occultisme en
'neopaganisme'. In theorie zijn dit twee aparte tradities, maar in de
praktijk is er sprake van een zo vergaande vermenging van ideeengoed
dat het onderscheid binnen de New Age-context hooguit in ideaal-
typische zin bruikbaar is. Bij de occultistische poot hebben we to maken
met moderne uitlopers van de traditie van rituele magie waarvan in mijn
eerdere overzicht van de westerse esoterie kort sprake was. Overigens
moet worden benadrukt dat vele groeperingen in deze traditie niet als
New Age kunnen worden beschouwd in de hier gehanteerde betekenis;
er is eerder sprake van een overlap tussen occultisme en New Age, met
name via het neo-paganisme. Neo-paganisme (letterlijk: nieuw heiden-
dom) is een soort 'geuzennaam' voor groepen die zich bezig houden met
een vernieuwd snort natuurreligiositeit. De bekendste uitingsvorm is de
moderne hekserij, bekend als 'Wicca'. In de Verenigde Staten heeft de
moderne hekserij nieuwe vormen aangenomen binnen het kader van de
zgn. Goddess-movement, waarin een sterke verbinding wordt gelegd met
vrouwenspiritualiteit. Ook hier geldt dat niet alle neo-paganisten of
heksen als New Agers kunnen worden beschouwd, maar dat er wel sprake
is van een aanzienlijk overlapping in ideeengoed. Voorbeelden hiervan
zijn zijn Vivianne Crowley, Marian Green en - tot op zekere hoogte - de
Amerikaanse feministische heks Starhawk.

5. New Age in engere en algemene zin.
De vertegenwoordigers van wat ik aanduidde als New Age in engere zin
vormen een enigszins op zichzelf staande groep, die zich momenteel
tracht to distantieren van de New Age in algemene zin. Bij verschillende
vertegenwoordigers (Spangler, Trevelyan) is het nog steeds de New Age-
gedachte als zodanig, die in het centrum van hun denken en activiteiten
staat. Anderen, zoals de dominicaanse priester Matthew Fox, spreken
minder over New Age, maar proberen vorm to geven aan een complete
nieuwe vorm van spiritualiteit die qua achterliggende inspiratie verwant
is aan de zojuist genoemde richting. Veelal treffen we hier een sterke
betrokkenheid aan bi j de milieuproblematiek en de wereldsituatie in het
algemeen. Dit geldt ook voor auteurs die vooral denken in termen van
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een nieuw paradigma, als vervanging van het oude'cartesiaans-newtoni-
aanse' paradigma dat verantwoordelijk wordt gesteld voor de bestaande
crisis. Bekendste voorbeeld is Fritjof Capra's bestseller The Turning
Point. Andere vertegenwoordigers van deze richting zijn o.a. Willis
Harman en Peter Russell.
Tenslotte zijn er auteurs die kunnen worden opgevat als algemene
representanten van de New Age in algemene zin. Het bekendste manifest
(met sterke aandacht voor het nieuwe natuurwetenschappelijke paradig-
ma) is Marilyn Ferguson's The Aquarian Conspiracy, en de bekendste
vertegenwoordigster van de gepopulariseerde New Age is Shirley
MacLaine.
In al deze gevallen hebben we to maken met mensen die in algemene zin
bezig zijn met New Age': hetzij als een nieuw tijdperk dat moet
aanbreken, hetzij als een nieuwe manier van leven die tot zo'n nieuw
tijdperk moet leiden, hetzij als een nieuw paradigma waardoor onze
complete visie op de werkelijkheid zal veranderen, hetzij tenslotte als
algemeen label voor een alternatieve levensbeschouwing.

9. Toekomstperspectieven

Enkele woorden tenslotte over het toekomstperspektief van de bewe-
gingen die in dit artikel aan de orde kwamen. De invloedrijke socioloog
Robert Bellah, sprekend over de Amerikaanse situatie, heeft de opkomst
van de alternatieve bewegingen in de zestiger jaren beschreven als het
einde van de zgn. 'Civil Religion'. Er was volgens hem sprake van een
breuk met het verleden, en in een briljant artikel uit 1976 schetst hij drie
mogelijke scenario's van wat op die breuk zou kunnen volgen. Volgens
het 'liberale scenario' zal de geseculariseerde samenleving door de breuk
niet blijvend worden geschokt, maar zal ze zich in wezenlijk onveran-
derde richting blijven ontwikkelen. Bellah steekt zijn afkeer van dit
scenario niet onder stoelen of banken:

American society would continue as in the past to devote itself to the
accumulation of wealth and power. The mindless rationalization of
means and the lack of concern with ends would only increase as biblical
religion and morality continue to erode. Utilitarian individualism, with
less biblical restraint or facade than ever before, would continue as the
dominant ideology. Its economic form, capitalism, its political form,
bureaucracy, and its ideological form, scientism, would each increasin-
gly dominate its respective sphere.1 )
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Voor alternatieve religiositeit zou binnen dit scenario een bescheiden rol
blijven weggelegd als levensbeschouwing van een minderheidsgroepering.
Volgens een alternatief scenario zou de huidige ontwikkeling leiden tot
een crisis. In reactie hierop zou de samenleving kunnen terugvallen in een
vorm van traditioneel authoritarisme. De meest voor de hand liggende
vorm hiervan is volgens Bellah rechts-georienteerd protestants funda-
mentalisme. In dit 'neo-fundamentalistische' scenario zou de toekomst
van alternatieve religiositeit er tamelijk somber uitzien: afschaffing van
de godsdienstvrijheid en als gevolg gewelddadige onderdrukking van
andersdenkenden ligt onder een dergelijk regime voor de hand. Het derde
scenario wordt door Bellah 'revolutionair' genoemd:

not in the sense that it would be inaugurated by a bloody uprising, which
I do not think likely, but because it would bring fundamental structural
change, socially and culturally. It is to this rather unlikely outcome that
most of the groups we have studied, at least the most flexible and open
of them, would have most to contribute. (...) Neither safety valve not
persecuted minority, the new groups would be, under such an option, the
vanguard of a new age.105)

Het is duidelijk dat Bellah zelf in dit meest onwaarschijnlijke scenario de
enige mogelijkheid ziet voor een betere toekomst:

It may be (...) that only the implementation of a utopian vision, a holistic
reason that unites subjectivity and objectivity, will make human life in the
twenty-first century worth living.1°6)

Wanneer we nu, meer dan zestien jaar later, deze voorspellingen vergelij-
ken met de manier waarop de NRB's en de westerse samenleving in het
algemeen zich in de tussentijd hebben ontwikkeld, dan is duidelijk dat
de uitkomst nog onbeslist is. De samenleving blijft gebaseerd op het
'liberale' model, maar de problemen zijn er bepaald niet minder op
geworden. De milieucrisis heeft zich verhevigd, en de kritiek op de
ideologie van de ongelimiteerde economische groei neemt toe. De religie
li jkt ondertussen niet van plan uit to sterven, maar manifesteert zich in
allerlei nieuwe en vernieuwde vormen. De NRB's van de zeventiger en
tachtiger jaren lijken op hun retour, maar ze hebben de basis gelegd voor
een brede New Age-religiositeit. Hoewel de term New Age' deze eeuw
misschien niet lang zal overleven, is er weinig reden om aan to nemen dat
de levensbeschouwelijke perspektieven die zich onder die naam hebben
ontwikkeld een eendagsvlieg zullen blijken to zijn. Naarmate de samen-
leving volgens het 'liberale' scenario zich verder ontwikkelt ligt het voor
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de hand dat de kritiek zal toenemen en de behoefte aan alternatieven zal
groeien. Het 'neo-fundamentalistische' alternatief heeft zich in de loop
van de tachtiger jaren als een reele mogelijkheid ontpopt, zoals blijkt uit
de sensationele groei van christelijk fundamentalisme in zijn verschil-
lende uitingsvormen. Het is moeilijk to zeggen wat de toekomst op dit
gebied in petto heeft, maar het tot werkelijkheid worden van Bellah's
somberste verwachtingen lijkt zeker niet uit to sluiten. De' revolutionaire'
optie tenslotte van een 'nieuwe tijd' lijkt vooralsnog een utopie to
blijven, en dit niet in de laatste plaats als gevolg van ontwikkelingen
binnen de 'alternatieve' beweging zelf. Bellah onderkende scherp het
latente utilitarisme' binnen deze laatste:

If the techniques of the human-potential movement are to be used for
personal and business success (...), then it is no different from the mind
cures and positive thinking of the most debased kinds of utilitarian
religion in America. (...) Here as elsewhere in our field of research we
have found that utilitarian individualism is a hydraheaded monster that
tends to survive just where it is most attacked.i107)

Toch kon hij in 1976 waarschijnlijk nog niet voorzien in welke mate de
alternatieve beweging in de tachtiger jaren inderdaad geannexeerd zou
worden door de utilitaristische en kapitalistische tendensen van de
liberale' cultuur. Het is verre van onmogelijk dat de utilitaristische

samenleving het cultuurkritische potentieel van de 'dissidenten' onscha-
delijk zal maken door ze op eigen voorwaarden to integreren binnen haar
eigen systeem. De commercialisering van de New Age kan bovendien tot
gevolg hebben dat het alternatieve, holistische perspectief als zodanig
onder kritische intellectuelen ieder krediet verliest, omdat alles wat
alternatief is automatisch wordt geassocieerd met de meest oppervlak-

kige uitingsvormen. Aan de andere kant leidt de annexatie van de alter-
natieve sector door de 'liberale' cultuur onvermijdelijk tot een zekere
mate van opname van alternatieve ideeen binnen het normale circuit.
Het alternatieve wordt tot op zekere hoogte genormaliseerd: men ziet deze
tendens bijvoorbeeld in de toenemende bereidheid van ziektekosten-
verzekeraars, alternatieve therapieen op to nemen in het pakket. Dit
betekent onvermijdelijk een zekere mate van acceptatie, om pragmati-
sche redenen, van de onvermijdelijk met dergelijke therapieen verbonden
mens- en wereldvisies. Via mensen die hulp zoeken bij dergelijke thera-
pieen kunnen die visies ongemerkt 'doorsijpelen' naar bredere bevol-
kingsgroepen. Een vergelijkbare tendens valt to onderkennen in de veelal
geruisloze assimilatie van New Age-ideeen (bijv. reincarnatie), onder
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kerkelijke gelovigen. Ook hier is het niet onmogelijk dat nieuwe ideeen
bijna onopgemerkt deel gaan uitmaken van het feitelijke geloof van vele
kerkelijk meelevenden, en zo 'van binnenuit' bijdragen aan een veran-
dering van wereldbeeld.

Aldus gezien lijkt het erop dat de toekomst van de alternatieve religiosi-
teit (althans wanneer Bellahs neo-fundamentalistische reaktie uitblijft)
er een zal zijn van geleidelijke normalisering en gedeeltelijke assimilatie
door de brede westerse cultuur, leidende tot kwalitatieve verandering van
die cultuur in een mate die zal kunnen varieren van beperkt tot aanzien-
lijk. De soep van de New Age zal niet zo heet worden gegeten als ze
(door aanhangers en critici) veelal wordt opgediend, maar in afgekoelde
vorm zal ze ongetwijfeld behoren tot het geestelijke voedsel dat de
samenleving van de eenentwintigste eeuw tot zich neemt.
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Aan to raden literatuur

De literatuur over NRB's is uitgebreid, maar een in alle opzichten bevredigende
algemene inleiding ontbreekt. De beste sociaalwetenschappelijke kandidaat is m.i.
Barker, E. 19923. New Religious Movements: a practical introduction. London, dat
echter als nadeel heeft dat er niet wordt ingegaan op de levensbeschouwingen van
de NRB's. Dit gebeurt wel in de belangrijke studie van Robert S. Ellwood &
Harry B. Partin, Religious and spiritual groups in modern America. New Jersey
(nieuwe uitgave 1988). Ellwood is vrijwel de enige auteur van naam die de NRB's
nadrukkelijk binnen een brede historische context plaatst.

Baanbrekend en zeer leesbaar is de vergelijkende studie naar de theologieen van
drie 'oude nieuwe religies' (Mormonen, Christian Science en Theosofie) en drie
NRB's (Verenigingskerk, Scientology en New Age in enge zin), van Mary Farrell
Bednarowski, New Religions and the theological imagination in America.
Bloomington/Indianapolis (1989).

Het beste overzicht over het sociologische onderzoek naar NRB's tot 1988 is
Robbins, Th. 1988. Cults, converts & charisma: the sociology of New Religious
Movements. London etc. Een belangrijke maar technische sociologische studie is
Wallis, R. 1984. The elementary forms of the New Religious Life. London etc.
Verfrissend is het vanuit transpersoonlijk perspectief geschreven boek van Dick
Anthony, Bruce Ecker & Ken Wilber, Spiritual choices: the problems of recognizing
authentic paths to inner transformation. New York (1987).

Enkele van de belangrijkste bundels, met deels zeer lezenswaardige artikelen over
afzonderlijke NRB's: Zaretsky, I.I. & Mark P.Leone 1974. Religious Movements
in Contemporary America. Princeton; Glock, Ch.Y. & Robert N. Bellah 1976. The
New Religious Consciousness. Berkeley/Los Angeles/London; Needleman, J. &
George Baker 1978. Understanding the New Religions. New York; Robbins, Th. &
Dick Anthony 1981. In Gods we trust: new patterns of religious pluralism in
America. New Brunswick/London; Barker, E. 19902. New Religious Movements:
a perspective for understanding society. New York; id. 1983. Of Gods and men: New
Religious Movements in the West. Macon; Stark, R. 1985. Religious Movements:
genesis, exodus, numbers. New York.

Ook over de New Age is zeer veel geschreven, maar vrijwel steeds vanuit
kerkelijk, 'sceptisch' of aanhangersperspectief, en to vaak zonder veel kennis van
zaken. Een onpartijdige godsdienstwetenschappelijke studie ontbreekt tot op
heden.
Een schat aan objectieve informatie over vele aspecten van de New Age (hoewel
niet alle: de holistische wetenschap ontbreekt opvallend) is to vinden in Melton,
J.G., Jerome Clark & Aidan A. Kelly 1990. New Age encyclopedia.
Detroit/London. Een zeer informatieve verzameling artikelen over vele aspecten
van de New Age is uitgegeven door James R. Lewis & J. Gordon Melton (red.)
Perspectives on the New Age. SUNY press, Albany (1992). De beste algemene
studie is Christof Schorsch 1988. Die New Age Bewegung. Utopie and Mythos der
neuen Zeit. Giitersloh. Ook Peters, T. 1991. The cosmic self. a penetrating look at
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today's new age movements. San Francisco, vanuit een 'mild' theologisch perspec-
tief, is bruikbaar. Een serieuze aanzet tot een inhoudelijke theologische dialoog
tussen (R.K.) kerk en New Age is Sudbrack, J. 1987/1990°. Neue Religiositl t:
Herausforderungfur die Christen. Mainz.

166



Noten
1. Met name de Engelse onderzoekster Eileen Barker, die op basis van

vergaande persoonlijke participatie baanbrekend onderzoek verrichtte naar
Sun Myung Moons 'Verenigingskerk', heeft hierover wezenlijke dingen
gezegd. Zie haar 'Confessions of a methodological schizophrenic: problems
encountered in a study of the Reverend Sun Myung Moon's Unification
Church'. (In Research Bulletin 1978 van de University of Birmingham, Insti-
tute for the study of worship and religious architecture) en 'Supping with the
devil: How long a spoon does the sociologist need?'. In Sociological Analysis
44 (1983) 3. p. 197-206.

2. Voor een bespreking van deze termen en de redenen ze to vervangen, zie
Lans, J. van der 1981. Volgelingen van de goeroe - Hedendaagse religieuze
bewegingen in Nederland. Baarn. p. 9-10. Zie in verband met het traditionele
kerk-sekte onderscheid, Kranenborg, R. 1984. Een nieuw licht op de kerk -
Bijdragen van nieuwe religieuze bewegingen voor de kerk van vandaag.
's-Gravenhage. M.n. hfdst. 1.1 'De kerk als sekte onder de sekten' en 8.b 'Hoe
gevaarlijk is de kerk?'.

3. Vgl. Zwi Werblowski, R.J. 1982. 'Religions new and not so new: fragments
of an agenda'. In E. Barker New Religious Movements: a perspective for under-
standing society. New York/Toronto. p. 17.

4. N.a.v. Neill McFarland, H. 1967. The Rush Hour of the Gods. New York.
Voor een beknopt overzicht, vgl. het artikel New Religions in Japan'. In
Mircea Eliade (ed.) The Encyclopedia of Religion. New York/London (1987).
vol. 10.

5. Vgl. Wilson, Bryan R. 1982. The New Religions: preliminary considerations'.
In Barker.

6. We hebben hier voor een deel to maken met negentiende-eeuwse 'occultis-
tische' vormen van de zgn. 'westerse esoterie'. Zie daarvoor mijn artikel
'Esoterie, occultisme en (neo)gnostiek: historische en inhoudelijke verban-
den'. In Religieuze Bewegingen in Nederland 25, 1992 en de daar geciteerde
literatuur. Wat betreft de Amerikaanse zgn. 'metaphysical movements' uit de
negentiende eeuw, zie Stillson Judah, J. 1967. History and philosophy of the
Metaphysical Movements in America. Philadelphia.

7. Voor een uitstekend overzicht van het sociologische onderzoek tot 1988 zie
Robbins, Th. 1988. Cults, Converts and Charisma - The sociology of New
Religious Movements. London etc..

8. Beckford, JA. 1987. New Religions - An overview. In Eliade, 1987. p. 393.

9. Robbins 1988. p. 17.

10. Barker, E. 1985. New Religious Movements: Yet another great awakening?'.
In Phillip E. Hammond The sacred in a secular age: toward revision in the
scientific study of religion. Berkeley/Los Angeles/London. p. 42-43. Vgl. van
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de zelfde auteur, 'Religious Movements: Cult and anticult since Jonestown'.
In Annual Review of Sociology, 12, 1986. p. 337.

11. De meest bekende onderzoeker van NRB's binnen een historische context is
Robert S. Ellwood. Zie Ellwood. R.S. & Harry B. Partin. Religious and
spiritual groups in modem America. Englewood Cliffs, New Jersey (nieuwe
uitgave 1988), alsmede Ellwoods Alternative altars: Unconventional and
Eastern spirituality in America. Chicago & London (1979).

12. Uniek en baanbrekend is wat dit betreft de recente studie van Mary Farrell
Bednarowski, New Religions and the Theological Imagination in America.
Bloomington/Indianapolis (1989). Bednarowksi geeft een vergelijkende
analyse van de theologische systemen van drie 'oude nieuwe religies'
(Mormonen, Christian Science en Theosofie) en drie NRB's (Verenigings-
kerk, Scientology en New Age).

13. Bedoeld is het historische belang van het verwaarloosde terrein van de
westerse esoterie' (zie noot 6).

14. Zie de scherpe observaties van R.J. Zwi Werblowsky: The trouble with most
writings on the new (...) religious groups is that their authors seem to have
forgotten, or never learned, history." ('Religions new and not so new: frag-
ments of an agenda'. In Barker 1982.)

15. Zie noot 6.

16. Direct voor zover NRB's regelrecht voortkomen uit, of gebaseerd zijn op de
oude nieuwe religies' van de negentiende eeuw; indirect voor zover deze
oude nieuwe religies' een klimaat schiepen waarbinnen vooral Oosterse
bewegingen op grote belangstelling konden rekenen. Wat dit laatste betreft
speelt met name het romantische ideaalbeeld van 'het Oosten' een rol, zoals
dat o.a. door de Theosofische Vereniging (maar ook bv. door de Transcen-
dentalisten in de V.S., en de sterk door hen beinvloede 'metaphysical
movements') was gecultiveerd.

17. Zie Roszak, Th. 1968. The making of a counter culture, New York.

18. Zie bv. Bellah, R.N. 1976. New Religious Consciousness and the Crisis in
Modernity'. In Charles Y. Glock & Robert N. Bellah The New Religious
Consciousness. Berkeley/Los Angeles/London.

19. Kranenborg, R. 1974. Zelfverwerkelijking- Oosterse religies binnen een westerse
subcultuur. Kampen. p. 18-19.

20. Kranenborg 1974. p. 19; Robbins 1988. p. 12; Barker, E. 1987. New Religions
and cults in Europe'. In Eliade. p. 406.

21. Robbins 1988. p. 29.

22. Bellah 1976. p. 342.

23. Deze visie staat bekend als de 'integrative hypothesis'. Zie o.a. Wallis, R. 1984.
The elementary forms of the new religious life. London etc., hfdst. 5., en
Robbins 1988. p. 28-32. Beckford heeft gewezen op reductionistische en
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arrogante kanten van deze theorie: The implication is that cults are valued
for precisely the kind of reasons which their own members might wish to
reject." (geciteerd in Robbins 1988. p. 32).

24. Zie over dit alles de studies van D.G. Bromley & A.D. Shupe 1980. The new
vigilantes. London/Beverly Hills en Strange Gods. Boston, 1981. Voor de
Nederlandse situatie, vgl. Kranenborg, R. 1992. 'Sektenbestrijding in
Nederland: Opkomst en ondergang van de SOS (1979-1991)'. In Religieuze
Bewegingen in Nederland, 24. p. 31-56.

25. Er lijkt echter sprake to zijn van een nieuwe variant in de vorm van de
'Satanism scare' in de V.S. Zie hierover Richardson, J.T., Joel Best & David
G. Bromley (eds.) 1991. The Satanism scare. New York. Vgl. een artikel van
Bromley in Religieuze Bewegingen in Nederland, 25 (1992).

26. VgI. Robbins 1988. p. 8; Beckford 1987. p. 391; Barker 1987. p. 410.

27. Vgl. Bromley, G. & P.E. Hammond (eds.) 1987. The future of new religious
movements. Macon.

28. Cox, H. 1977. Oostwaarts - De belofte en de bedreiging van de neo-oosterse
bewegingen. Baarn. p. 19.

29. Cox 1977. p. 18-19.

30. Voor de invloed van Science Fiction op Scientology, zie het briljante artikel
van Harriet Whitehead, 'Reasonably fantastic: some perspectives on
Scientology, Science Fiction, and Occultism'. In Irving I. Zaretsky & Mark
P. Leone (eds.) Religious Movements in Contemporary America. Princeton.
(1974). Vgl. Nachman, B-Y. 1985. Deviance and moral boundaries: witchcraft,
the occult, science fiction, deviant sciences and scientists. Chicago/London.

31. Zie o.a. de invloedrijke 'Seth'-boeken van channeling-medium Jane Roberts
(vgl. Hanegraaff, WJ. 1991. 'Channeling-literatuur: een vergelijking tussen de
boodschappen van Seth, Armerus, Ramala', en 'a course in miracles'. In Reli-
gieuze Bewegingen in Nederland, 22. p. 34.)

32. London etc., 1984. Zie m.n. hfdst. 2.

33. Wallis 1984. p. 11.

34. Vgl. Robbins 1988. p. 147-149 en het uitgebreide recensieartikel van Paul
Heelas, New Religious Movements in perspective'. In Religion, 15 (1985).
p. 81-97.

35. Anthony, D. & Bruce Ecker 1987. The Anthony Typology: a framework for
assessing spiritual and consciousness groups'. In Dick Anthony, Bruce Ecker
& Ken Wilber Spiritual Choices: the problems of recognizing authentic paths
to inner transformation. New York. Zie de uitstekende samenvatting in
Robbins 1988. p. 135-141.
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36. Anthony c.s. zeggen geen non-mainstream religieuze groeperingen to kennen
die aan het profiel van deze afdeling voldoen. Binnen de mainstream zou
volgens hen kunnen worden gedacht aan sommige aspecten van het
traditionele Rooms-Katholicisme en bepaalde kloosterordes.

37. Anthony & Ecker 1987. p. 38.

38. Zie Robbins 1988. p. 140-141.

39. Chogyam Trungpa komt in de meest positieve categorie terecht, hoewel er
- zoals Anthony c.s. op p. 58 ook zelf toegeven - gegronde reden is tot twijfel
aan zijn integriteit (aanklachten van sex met leerlingen, dronkenschap en
machtsmisbruik). Het zelfde geldt voor de relatief positief beoordeelde Da
Free John en Baba Muktananda.

40. Robbins 1988. p. 139 en 140.

41. Zie het interview met Anthony (Anthony, Ecker & Wilber 1987. p. 153-191).
Samen met Thomas Robbins publiceerde Anthony veel eerder reeds een
klassiek geworden en vaak herdrukt artikel over Meher Baba, waarin van zijn
persoonlijke aanhangerschap niets to merken is ('Getting straight with Meher
Baba: A study of mysticism, drug rehabilitation and postadolescent role
conflict'. Repr. in Thomas Robbins & Dick Anthony (eds.) 1981. In Gods we
trust: New patterns of religious pluralism in America. New Brunswick/London.

42. Deze positie is binnen de godsdienstwetenschap gepopulariseerd door auteurs
als Rene Guenon, Frithjof Schuon, A.K. Coomaraswamy en Aldous Huxley
(zie Sharpe, E.J. 1986'. Comparative Religion -A history. London. p. 262-266).
Binnen de moderne school van aanhangers vinden we namen als Huston
Smith en Ken Wilber. Overigens heeft de term philosophia perennas een lange
en gevarieerde geschiedenis. Men heeft hem voor allerlei doeleinden
toegepast, waarvan verschillende weinig of nets to maken hebben met de
betekenis die de transpersoonlijke school er aan geeft (Schmitt, Ch. 1966.
'Perennial philosophy from Agostino Steuco to Leibniz'. In Journal of the
history of Ideas, 27. p. 505-532.

43. Zie voor de verschillen tussen reductionistische, religionistische en empirische
godsdienstwetenschap Platvoet, J.G. 1982. Comparing religions: a limitative
approach. An analysis of Akan, Para-creole, and IFO-Sananda rites and
prayers. The Hague/Paris/New York. Hfdst. 1. Platvoet maakt ook duidelijk
waarom de 'metafysisch neutrale' empirische godsdienstwetenschap
net - zoals door aanhangers van de perennial philosophy veelal wordt gesug-
gereerd - kan worden gekenschetst als 'positivistisch' (vgl. Robbins 1988. p.
141).

44. Nog sterker geldt deze kritiek voor het niettemin fascinerende godsdienst-
sociologische werk van de toonaangevende transpersoonlijke psycholoog Ken
Wilber, dat door Robbins (1988. p. 141-142) in aansluiting aan de Anthony
typologie wordt besproken. Wilber maakt gebruik van de Anthony-typologie
binnen de context van een bredere transpersoonlijke godsdienstsociologie
(Wilber, K. 1984. A sociable God - Toward a new understanding of religion.
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Boulder/London; 'Legitimacy, authenticity, and authority in the New
Religions'. In Eye to Eye: the quest for the New Paradigm. Boston/Shaftesbury
(expanded ed. 1990).

45. Vgl. bv. Van der Lans 1981. p. 13.

46. Barker 1987. p. 408-409.

47. Robbins 1988. p. 150-158.

48. Barker 1985. p. 37.

49. Bednarowski 1989. p. 74.

50. Bednarowski 1989. p. 96-97.

51. Zie bijvoorbeeld Barker, E. 1992. New Religious Movements: a practical
introduction. London. p. 10. It cannot be stressed enough that almost any
generalization about NRM's is bound to be untrue if it is applied to all the
movements". De poging tot generalisering in een artikel van Bryan Wilson,
die Barker even later niettemin met voorzichtige instemming citeert lijkt mij
echter voornamelijk een bevestiging van die stelling.

52. Zie de introductie van Anthony, Ecker & Wilber (1987) voor informatieve
voorbeelden.

53. De People's Temple was tot het moment van het drama door sektenbestrij-
ders onopgemerkt gebleven. Na 1978 daarentegen was er nauwelijks een anti-
sektepublikatie to vinden waarin Jonestown niet aan de orde kwam. (Barker
1986. p. 330).

54. Het is tekenend voor de speciale problematiek van NRB-onderzoek, dat een
bij uitstek afgewogen, goed onderbouwd en met gezond verstand geschreven
boek als Eileen Barkers New Religious Movements - A practical introduction.
London (1992) in bepaalde kringen juist om die redenen fel wordt bestreden.
Barker merkt op dat "There are (...) people who appear determined to
propagate the view that my academic practice should preclude me from
expressing my views on the subject - there are even those who, while having
no idea as to the contents of this book, have been campaigning to have it
banned." (o.c.: ix). Elders constateert ze, in verband met de Verenigingskerk,
dat most of their opponents seem to work on the assumption that one has
not got at the 'real' truth unless it is unambiguously nasty'. (Barker 1983. p.
202).

55. In bepaalde specifieke gevallen is twijfel op zijn plaats of de stichter zich
heeft laten leiden door eerlijke religieuze motieven of door de verleiding van
macht en/of financieel gewin. Met betrekking tot NRB's in het algemeen zijn
dergelijke verdenkingen echter misplaatst.

56. Barker 1983. p. 201.

57. Barker 1986. p. 336.

58. Barker 1992. p. 137. Mijn vertaling.
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59. Vgl. Robbins 1988. p. 6 ("By the late 1970s the Unification Church of
Reverend Sun Myung Moon was clearly emerging as the most controversial
and stigmatized NRM. No other contemporary 'cult' has received as much
scholarly and journalistic attention as have the 'Moonies' (...).").

60. Zie Robbins 1988. p. 63-88.

61. Barker (1992. hfdst. 3) heeft daarentegen de nadruk gelegd op de waarschijn-
lijkheid dat veel mensen tot een beweging toetreden, eenvoudig omdat ze
menen dat deze hen iets to bieden heeft dat elders niet of moeilijk is to
vinden.

62. In dit verband is het niet zonder ironie dat de hersenspoelingshypothese als
verklaring voor religieuze bekering in zijn oorspronkelijke vorm (Sargant, W.
1959. Battle for the Mind. London) gericht was tegen christelijke fundamen-
talisten, en dat de auteurs van het onder sektenbestrijders populaire boek
Snapping (Conway, F. & Jim Siegelman 1978. Philadelphia) de bekerings-
praktijken van de Verenigingskerk gelijkstelt aan die van de 'evangelicals'
(Hexham, I. & Karla Poewe 1986. Understanding cults and new religions.
Grand Rapids. p. 8-9).

63. Richardson, J. 1982. 'Bekering, hersenspoeling en deprogrammering bij
nieuwe religieuze groeperingen'. In Religieuze Bewegingen in Nederland, 5.
p. 43. Zie Richardsons aantekeningen bij de koude oorlogs-ideologie die bij
de formulering van de hersenspoelingshypothese een rot speelde.

64. Robbins & Anthony 1987. p. 403.

65. Robbins 1988. p 177; Richardson 1982. p. 49.

66. Zie Robbins 1988. p. 94-97; Richardson 1982. p. 48-50; Barker 1992. p.
101-110.

67. Vgl. Robbins 1988. p. 96; Barker 1992. p. 105-107.

68. Zie de getuigenissen van slachtoffers in Barker 1992 (Appendix III).

69. Robbins 1988. p. 96. Vgl. voor Nederland Kranenborg 1992.

70. De hypothese blijft echter aanhangers vinden onder psychologen en
psychiaters (Barker 1985. p. 45; 1986, p. 335).

71. Robbins 1988. p. 74; Robbins & Anthony 1987. p. 403.

72. Robbins & Anthony 1987. p. 403.

73. Barker 1992. p. 17.

74. Barker 1986. p. 335. "Those who favor the brainwashing thesis have rarely
themselves conducted any empirical research into the current membership of
the movements; they tend, instead, to rely mainly on information from
exmembers, and, in particular, exmembers who live been 'deprogrammed'."

75. Robbins 1988. p. 74.
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76. Barker 1992. p. 148-149. Vgl. Melton, J.G. 1987. 'How New is New? The
flowering of the 'New' religious consciousness since 1965'. In David G.
Bromley & Phillip E. Hammond The future of New Religious Movements.
Macon.

77. Telefonische mededeling van drs. E.G. Hoekstra.

78. Melton 1987.

79. Telefonische mededeling van drs. E.G. Hoekstra.

80. Barker 1985. p. 43.

81. Robbins & Anthony 1987. p. 395; Robbins 1988. p. 53-62, p. 193.

82. Robbins 1988. p. 56.

83. Zie Berger, P. 1979. The Heretical Imperative: contemporary possibilities of
religious affirmation. New York.

84. Robbins 1988. p. 12.1.

85. Zo Bednarowski 1989. Het gaat dan om auteurs als David Spangler, Matthew
Fox, George Trevelyan e.a..

86. Zie bv. Melton, J.G., Jerome Clark & Aidan A. Kelly 1990. New Age Encyclo-
pedia. Detroit/London.

87. Barker 1992. p. 189.

88. Zo ook Barker 1992. p. 188-192.

89. Voor een klassieke analyse van een dergelijke groepering, zie Festinger, L.,
H.W. Riecken & S. Schachter 1964. When prophecy fails: a social and
psychological study of a modem group that predicted the destruction of the
world. New York. Vgl. de relevante gedeeltes in Platvoet, J.G. 1982.

90. Zie o.a. Spangler, D. 1988. The New Age. Issaquah.

91. Ferguson, M. 1980. The Aquarian Conspiracy: personal and social transforma-
tion in the 1980s. London etc..

92. Zie o.a. Capra, F. 1982. The Turning Point - Science, society and the rising
culture. Toronto etc. en Ferguson 1980.

93. Zie voor de 'metaphysical movements' in het algemeen nogmaals Stillson, J.
1967. Het standaardwerk over de New Thought beweging (hoewel enigszins
verouderd) is Braden, Ch.S. 1987 (repr.). Spirits in rebellion: the rise and
development of New Thought. Dallas. Wat betreft de Amerikaanse psycholo-
gieen en therapieen kan worden verwezen naar de boeken van Robert C.
Fuller. Mesmerism and the American cure of souls. New York/Oxford, 1982;
Americans and the unconscious. New York/Oxford, 1986; en Alternative
medicine and American religious life. New York/Oxford, 1989.

94. Hanegraaff 1992. Vgl. noot 6.
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95. Ik verwijs nogmaals naar Stillson, J. 1967 en Fuller 1982, 1986 en 1989. Vgl.
ook bijvoorbeeld Leventhal, H. 1976. In the shadow of the Enlightenment:
Occultism and Renaissance science in eighteenth-century America. New York;
en Butler, J. 1990. Awash in a sea of faith: Christianizing the American people.
Cambridge/London.

96. Zie hierover mijn artikel New Age en cultuurkritiek', to verschijnen in
Skeptische Notities in 1993.

97. Voor een uitgebreidere bespreking verwijs ik naar mijn eerder genoemde
artikel (Hanegraaff 1991). De beste studie over channeling is Hastings, A.
1991. With the tongues of men and angels: a study of channeling. Forth Worth
etc.

98. Een bruikbare inleiding is Drury, N. 1989. The elements of Human Potential.
Element books. Voor een overzicht van richtingen vgl. Harvey, D. (ed.) 1986.
Thorsons complete guide to Alternative Living. Wellingborough/New York.

99. Dat men een lichamelijke kwaal kan meenemen uit een vorig leven wordt
begrijpelijk op grond van het algemene geloof in een soort ijl lichaam
(meestal astraal of etherisch genoemd, maar de terminologie is niet
eenduidig), dat zich bij de dood losmaakt van het stoffelijke lichaam en dat
als een soort organiserende matrix fungeert bij de vorming van een nieuw
lichaam tijdens reincarnatie. Lichamelijke kwalen laten hun sporen na in dit
ijle lichaam, dat ze zodoende weer kan 'doorgeven' aan het nieuwe.

100. Deze trend heeft in Nederland geleid tot de discussie rond de zgn. 'orenmaf-
fia' (n.a.v. het boek van Karin Spaink, Het strafbare lichaam: de orenmaffia,
kwakdenken en hetplacebo-effect. Amsterdam (1992). Vgl. vanuit andere hoek
Wilber, K 1991. Grace and grit: Spirituality and healing in the life and death
of Treya Killam Wilber. Boston/London. Een complicerende factor in deze
discussie is het feit dat de theorie in kwestie veelal leidt tot schuldgevoelens,
maar dat binnen het New Age-denken feitelijk geen ruimte bestaat voor het
concept 'schuld'. Dit is vermoedelijk een van de redenen voor het langs elkaar
heen praten van voor- en tegenstanders.

101. Voor een levendige bespreking van de voornaamste theorieen zie Briggs. J.P.
en F. David Peat 1984. Looking Glass Universe: the emerging science of
wholeness. New York. Voor een kritische visie vgl. Mutschler, H-D. 1990.
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102. Zie Talbot, M. 1991. The Holographic Universe. London. Vgl. Wilber, K. (ed.)
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103. Voor een weinig diepgaand maar bruikbaar overzicht, zie Drury, N.
1985/1987. The Occult experience. London; gebaseerd op een boeiende
documentaire van de zelfde titel, die echter op video moeilijk to krijgen is.
Het beste overzicht van neopaganisme is Adler, M. 19862. Drawing down the
moon: Witches, Druids, Goddess-worshippers, and other Pagans in America
today. Boston. Een prachtige antropologische studie is Luhrmann, T.M. 1989.
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