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voor lijden, mededogen, angst en
liefde – met op de bovenste verdieping een zaal van zelfkennis?
Religie voor atheïsten fascineert
met name door de originele ideeën.
Bovendien daagt het boek uit tot
nadenken. En dat is een belangrijk
kenmerk van filosofie!

leeftijd met componeren. De Amerikaan James Leiniger kende, toen hij
nog geen drie jaar oud was, de naam
van een vliegdekschip uit de strijd
tegen Japan en die van een piloot op
dat schip. Herinneringen uit zijn
vorige leven als gevechtspiloot?

Bestaat reïncarnatie?
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stijl, en verzandt niet in academisch
studeerkamerjargon. Zijn schrijven
wordt wel ‘filosofie van het dagelijks
bestaan’ genoemd. In Religie voor
atheïsten. Een heidense gebruikersgids
zet De Botton, overtuigd atheïst,
religieuze waarden als gemeenschapszin, matigheid, barmhartigheid
en vergevingsgezindheid in voor de
totstandkoming van een betere ‘Het mobieltje is
zijn redding’
wereld. Religies zijn voor De Botton
nuttige, door mensen gecreëerde
uitvindingen. Niet meer, maar ook
niet minder. Ontdaan van allerlei
dogma’s kan de seculiere wereld veel
leren van religies. Ze helpen bijvoorbeeld de mens door middel van
rituelen om te gaan met zijn gebreken, met de medemens, en helpen
de mens zich te verzoenen met de
eindigheid en zinloosheid die nu
eenmaal bij het leven horen.
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In zijn boek Leven op herhaling
probeert auteur Michiel Hegener te
bewijzen dat mensen na hun overlijden terugkeren op aarde. Steeds
meer westerlingen geloven dat – in
Nederland zo’n twintig procent van
de bevolking. De gevestigde wetenschap doet reïncarnatie veelal af als
fantasie of fraude. Daar ergert
Hegener zich aan. Wetenschappers
weigeren volgens hem serieus
onderzoek te doen naar reïncarnatie.
Zij vragen zich af waar de ziel blijft
tussen twee levens in. Volgens hen
kan de ziel niet bestaan zonder
materie (het lichaam).
Herinneringen uit een vroeger leven
kunnen spontaan, dan wel onder
hypnose tot stand komen. Tijdens
zijn reizen langs onderzoekers en
getuigen over heel de wereld komt
Hegener tot de overtuiging dat
reïncarnatie bestaat. Zo vermeldt de
auteur de herinneringen van jonge
kinderen aan een vorig leven. Een
jongetje van drie uit Servië spreekt
opeens correct Engels en een Amerikaans meisje begint op diezelfde

Religie voor atheïsten. Een heidense
gebruikersgids, Alain de Botton, Uitgeverij
Atlas, € 22,95

H A N D E L I NG E N

opnieuw leven

Verwijzingen naar filmpjes op internet en tv doen hier en daar wat
afbreuk aan de geloofwaardigheid,
omdat het risico van manipulatie
altijd aanwezig is. Maar interessant
zijn de spectaculaire en toetsbare
verhalen van mensen die in Australië
wonen en beweren in een vorig leven
in Europa te hebben geleefd.
Doordat ook sceptici aan het woord
komen, is het voor de lezer mogelijk
zelf een afweging te maken. Geloof
ik in reïncarnatie, of volg ik de standpunten van atheïsten en orthodoxe
christenen die hier gezamenlijk optrekken in de ontkenning van een
‘leven op herhaling’?

‘Hollen of stilstaan’, Marius van Dokkum, 2007, olieverf op paneel, 35 x 35cm

Leven op herhaling. Bewijzen voor reïncarnatie, Michiel Hegener, Uitgeverij
Ten Have, € 19,95
door Bart Smits

atheïsten & geloof
Gebruikersgids voor heidenen

Een boek geschreven door een filosoof belandt normaliter niet op mijn
nachtkastje. In mijn beleving vormen
filosofische teksten taaie kost: ze
hebben vaak de pretentie vragen te
bespreken die voor eenieder van
belang zijn, maar gebruiken een
terminologie die voor een nietfilosoof soms moeilijk te begrijpen is.
Op mijn nachtkastje belandde wél
Religie voor atheïsten, geschreven door
de Zwitsers-Britse cultuurfilosoof
Alain de Botton. De Botton schrijft
juist erg begrijpelijk, in een vlotte

De Botton komt met verfrissende
ideeën, zoals de oprichting van
agape-restaurants, waarin mensen uit
allerlei sociale lagen zich mengen,
net als bij een eucharistieviering.
Maar in hoeverre is De Botton serieus
te nemen wanneer hij voorstelt het
Londense Tatemuseum ingrijpend te
verbouwen en daar zalen in te richten

docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit,
ziet sociale media fungeren als
‘experimenteerruimte, waarin kerken
kunnen ontdekken hoe levenspatronen van mensen veranderen’.
Mediawetenschapper Eric van den
Berg haalt Marcus 15, vers 15 aan:
‘En Hij zei tegen hen: “Trek heel de
wereld rond en maak aan ieder
schepsel het goede nieuws bekend”’.
Theologe Ineke de Feijter ziet een
taak voor kerken weggelegd in de
ontwikkeling van ‘open, communicatieve geloofsgemeenschappen’. Na de
lofzang op de sociale media zie je bij
de laatste column het grijze hoofd
van emeritus hoogleraar Tjeu van
Knippenberg. Hij zal toch wel kritische noten plaatsen? De achterblijver
wordt enigszins gerustgesteld:
‘De tweet is er voor de oproep, het
kiekje, de motorflits, grote stappen
snel thuis. Het geloof is van de lange
adem, van verdieping en verlangzaming.’

doopsgezinde predikant Gerke van
Hiele. Columns die uitdagen en
bemoedigen, die veel meer vertellen
over wat de doopsgezinden beweegt,
dan wie ze zijn. Van Hiele schetst de
vrijzinnig-christelijke spiritualiteit
als een zoektocht met anderen aan
de hand van zeven kernwoorden.
Daden gaan weliswaar woorden te
boven, maar het is belangrijk te laten
zien wat je beweegt. De lezer zal
merken dat hij veel meer tijd nodig
heeft om de woorden tot zich te
nemen, dan de bijna honderd
bladzijden aan puzzelstukjes doen
vermoeden.
Een inspirerend boekwerkje voor
mensen die niet krampachtig vasthouden aan de 1.0-versie van hun
belijdenis: ‘wij zijn nog niet af, we zijn
nog aan het worden’.
Nog meer puzzelstukjes, Gerke van Hiele,
in eigen beheer uitgegeven, € 12,50.
Bestellen bij Tineke Tiemstra-Schaaf,
0345 57 21 74. Korting bij bestelling van
meer boekjes. <<

Kortom: de spagaat van twee tempi.
Zijn wij bereid ons tempo af te
wisselen?

bondgenoten?

Kerken en de sociale media
Hoe verhouden kerken en christelijke
gemeenschappen zich tot de sociale
media (Twitter, Facebook, Hyves enz.),
die de afgelopen jaren een hoge
vlucht hebben genomen? Zien wij de
sociale media als iets dat niet past bij
de aard van kerken, of accepteren we
ze als onderdeel van de sociale werkelijkheid?
Handelingen, tijdschrift voor praktische
theologie en religiewetenschap, besteedt
er een heel nummer aan. Alle schrijvers zien vooral de voordelen van
sociale media. Jan van der Stoep,

Handelingen, uitgeverij vbk Media,
€ 13,50. Bestellen: 0344 63 70 85
of www.handelingen.com

vrijzinnigheid

Uitdagend en bemoedigend
Wat doe je als je als kerkelijke gemeente je Flentrop-orgel niet met
de vut wilt sturen, maar kiest voor
een grote apk-beurt? Je bundelt de
columns van je voorganger en probeert op deze manier het benodigde
geld binnen te halen. Zo ontstond de
bundel Nog meer puzzelstukjes, met
columns over spiritualiteit en
gemeente-zijn van de Wageningse
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