
Dit kon weleens het nieuwe
standaardwerk over 
het Boek der Boeken worden

BOEKRECENSIE RELIGIE

Populisten wentelen zich
in de rol van slachtoffer,
en dat leidt tot boosheid

BOEKRECENSIE FILOSOFIE

HET WENDBARE VERLEDEN.
NIETZSCHE IN POSTMODERNE
TIJDEN. 

Sybe Schaap
Uitgeverij Damon, 266 blz., € 22,90
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DE BIJBEL. HET BOEK, 
DE VERHALEN EN HUN
GESCHIEDENIS 

John Barton (vertaald door Ton Heuvelmans, 
Aad Janssen en Marianne Palm) 
De Bezig Bij 768 blz. € 49,99
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TROUW TIPT 
FILOSOFIE

Troostend betoog voor wie
somber is geworden over het
nieuws dat jongeren school
zo saai vinden, vooral de ta-
len. Filosoof-schrijfster Leen
Verheyen legt uit waarom ro-
mans lezen niet past in het
protocol van cijfers en moe-
ten. Literatuur zet aan tot
denken en niet tot weten.

WAT DE LEZER
LEERT. FILOSOFEN
OVER HET NUT
VAN LITERATUUR

Leen Verheyen
Letterwerk; 62 blz, € 12,50

TROUW TIPT 
RELIGIE

‘Ik ben schuw en eigenlijk
verlegen’, zegt priester An-
toine Bodar in dit boek waar-
in hij wordt geportretteerd.
‘En ook: kom mij niet te na.
Dan ben ik net een egel die
zijn stekels opzet…’ Desal-
niettemin is Bodar de be-
kendste priester van Neder-
land, geliefd bij veel media
als duider, als brenger van
een tegengeluid. Later deze
maand wordt Bodar 75. Nels
Fahner schreef eerder samen
met Bodar een boek over de
depressies waarmee de
priester kampt. Dat vormde
de aanzet tot dit lezenswaar-
dige portret.

ANTOINE BODAR,
EEN PORTRET 

Nels Fahner
KokBoekencentrum 158 blz. 
€ 17,99

De schrijver
Sybe Schaap (1946) doceerde filo-
sofie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Van 2007 tot 2019 was
hij lid van de Eerste Kamer voor de
VVD. Schaap, tevens afgestudeerd
als ingenieur, was ook dijkgraaf van
het waterschap Noordoostpolder.
Hij publiceerde onder meer ‘Het
rancuneuze gif, de opmars van het
onbehagen’ (2012) en ‘De populis-
tische verleiding: de keerzijde van
de identiteitsillusie’ (2017).

De stelling
Hedendaagse populisten beroepen
zich op het postmodernisme, dat
ervan uitgaat dat ‘de’ waarheid niet
bestaat: er bestaan ‘slechts verha-
len’. Populisten radicaliseren die re-
lativering van het feitelijke dusda-
nig dat waarden als ‘waarachtig-
heid’ en ‘morele integriteit’ er niet
meer toe doen, aldus Schaap. Het
grote verhaal zoeken hedendaagse
populisten niet in de toekomst (zo-
als de utopieën van de moderniteit
wel deden), maar in het verleden.
Niet een verleden waarin de waar-
devolle elementen kunnen worden
doorgegeven aan toekomstige ge-
neraties, maar een ‘wendbaar’ ver-
leden. Dat is een utopische fictie
die met het ‘levend verleden’ niets
te maken heeft. Een dergelijke uto-
pie is bedoeld als ontsnapping uit
het heden, dat als bedreigend en
onheilspellend wordt ervaren. “De
wervende kracht van de populisti-
sche fictie ligt in een modieus be-
grip bij uitstek: de utopische idee
van identiteit, door populisten op-
gewaardeerd tot de fictie van volks-
identiteit.”

De uitwerking
Populisme wordt gedreven door
wrok. Zo het volk van zijn eigen-
heid worden beroofd, niet alleen
door volksvreemde elementen,
maar ook door machten die het
volkseigene willen vernietigen.
Daarom moet er strijd worden ge-
leverd om het idyllische verleden
te heroveren. Er ontspint zich een
strijd tussen goed en kwaad, tussen
‘wij’ en ‘zij’. Daarbij speelt een me-
chanisme dat Nietzsche ‘creatief
ressentiment’ noemt. Populisten
leven in de gedachte dat hen iets is
aangedaan. Dat leidt tot boosheid.
Maar in plaats van daarover heen te
stappen, zoals moreel meer ont-
wikkelde mensen doen, koesteren
ze hun boosheid en wentelen zich
in de rol van slachtoffer, wat uit-
eindelijk leidt tot de roep om ver-
gelding. Zo wordt het ressentiment
‘creatief ’: het creëert ‘waarden’ die
eigenlijk onwaarden zijn.

Het voorbeeld
Populisten als Baudet eigenen zich
de christelijke traditie toe, die ze
omschrijven als iets ‘typisch Neder-
lands’, iets volkseigens. Daartegen-

over plaatsen ze de islam als iets
vreemds en bedreigends. Ze verge-
ten daarbij dat het christendom
een boodschap van universalisme
predikt: de gedachte dat alle men-
sen gelijk zijn. Het concept ‘chris-
telijke traditie’ dient in dit soort
denken louter als een factor in een
gepolitiseerd machtsdenken.

De aanpak
Schaap vraagt zich af of het populis-
me een symptoom is van iets wat
langer speelt. Hij baseert zich op
Friedrich Nietzsche, die in de ne-
gentiende eeuw al een crisis voor-
spelde. De waarden die de Europese
geschiedenis vanaf de oudheid tot
de moderniteit hebben bepaald, ver-
loren namelijk hun fundament of
legitimiteit op het moment dat het
Goddelijke gezag wegviel. Dat de
mens daarmee de maat van alle din-

gen is geworden– inclusief zijn ei-
gen waarden – heeft hem in een die-
pe crisis gestort, die hij volgens
Schaap enkel kan overwinnen door
recht te blijven doen aan overgele-
verde waarden als waarachtigheid
en morele oprechtheid. Het idee dat
de mens zijn geborgenheid verloren
is, wordt vaak herhaald. “Na de dood
van God drijft de mens rond op een
oneindige oceaan en wordt nog al-
tijd overvallen door heimwee naar
zijn ooit verlaten land.” 

Redenen om dit 
boek wel te lezen
Sybe Schaap heeft veel geschreven
over populisme en ook in dit boek
klinkt hij oprecht bezorgd over het
fenomeen, dat hij op een filosofi-
sche manier verbindt met ideeën
van Nietzsche. Vooral Nietzsches
begrip van creatief ressentiment is
daarbij verhelderend. Schaap her-
formuleert de ideeën van de Duitse
filosoof vanuit zijn eigen stellingen
en doet dat helder en bevattelijk.

Redenen om dit boek 
niet te lezen
Hier en daar is het boek slordig,
met veel taalfouten. Verder heeft
Schaap een onmiskenbare bood-
schap, die hij koste wat het kost wil
doorgeven, zichzelf heel vaak her-
halend. Vooral het verloren land
waarnaar de mens terugverlangt en
dat populisten hem terugbezorgen
via hun fictieve utopie, is een con-
stante die hinderlijk blijft hangen.
Sofie Messeman

De schrijver 
De Brit John Barton (1948) was tot
2014 hoogleraar theologie in Ox-
ford en heeft in zijn academische
carrière een fraaie rits boeken ge-
schreven over de interpretatie van
de Bijbel en de bijbelse canon. Hij
bleek vooral goed thuis in de profe-
ten en de ethiek van het Oude Tes-
tament. Ook is hij sinds 1973 pries-
ter binnen de Anglicaanse kerk.

De thematiek 
Soms moet ook een recensent even
diep zuchten. Bijvoorbeeld als die
een boek van dik 700 pagina’s voor
zich heeft liggen, met een onder-
werp waarover ondertussen toch al
(bijna) alles gezegd moet zijn: de
Bijbel. Weliswaar maar half zo dik
als het gelijknamige Boek op je bu-
reauplankje, maar zou daar echt
zoveel nieuws over te melden zijn?
Zoveel dat een van oudsher literai-
re en seculiere uitgeverij als De Be-
zige Bij er brood in ziet? Van een
auteur die wil aantonen dat de Bij-
bel nog altijd een belangrijke bron
is van religieus inzicht? En die zelfs
belooft te bewijzen dat christen-
dom noch jodendom Bijbelse reli-
gies zijn? Nu, dan ben je als critica
toch weer meteen klaarwakker.
Verklaar u nader, meneer profes-
sor!

Om zijn conclusies te kunnen
trekken analyseert Barton minuti-
eus hoe de Bijbel vanaf de eerste
grote profeten is ontstaan en in de
loop der eeuwen vaak verschillend
is gebruikt en geïnterpreteerd,

door zowel joden als christenen. En
dat levert naar de laatste weten-
schappelijke stand van zaken een
complex en vaak verrassend ver-
haal op, zeker waar Barton zijn
enorme belezenheid over ook de
Hebreeuwse Bijbel over ons uit-
stort.

We krijgen een overzicht van
bijkans alle denkbare theorieën
over uit welke tijd al die bijbelboe-
ken stammen, wanneer, waartoe
en in welke volgorde ze door wie
(of niet) kunnen zijn opgeschre-
ven, vertaald en ‘verbeterd’ en
wanneer ze welk gezag zijn gaan
genieten. Dat er onderweg nogal
eens gesjoemeld is met bijvoor-
beeld de namen van auteurs, is re-
delijk bekend. Maar wist u bijvoor-
beeld dat voor de eerste christenen
de evangeliën waarschijnlijk hele-
maal geen heilige en onaantastbare
boeken waren? Dat de verhalen

over het leven van Jezus toen dus
nog best verrijkt mochten worden
met nieuwe anekdotes? Dat Orige-
nes (185-254) al eeuwen voor Spi-
noza opmerkte dat alleen domoren
het bijbelse scheppingsverhaal
voor waargebeurd zouden houden?
Waarom heel wat mensen de En-
gelse King James-vertaling uit 1611
‘echter’ vonden dan de oorspronke-
lijke Hebreeuwse, Aramese en
Griekse teksten? Waardoor het in
de Hebreeuwse Bijbel soms een
‘rommelige knoeiboel’ is van god-
delijke wetten, priesterlijke voor-
schriften en verhalende sagen?

Opvallendste stelling 
Zoals gezegd: Bartons prikkelend-
ste stelling is natuurlijk dat joden-
dom noch christendom bijbelse re-
ligies zijn. Er is hoogstens sprake
van overlap, stelt hij, maar het be-
langrijke christelijke leerstuk van
de drie-eenheid bijvoorbeeld heeft
geen bijbelse basis. Bovendien
staan er heel wat verhalen en uit-
spraken in die onmiskenbaar in
strijd zijn met de joodse en/of
christelijke ethiek.

Centrale zin 
“De ongelooflijke diversiteit van
het materiaal in de Bijbel mag niet
versimpeld worden door er alleen
wezenlijke principes uit te halen,
maar moet juist worden omarmd
als een feest van verscheidenheid.”

Redenen om dit boek 
niet te lezen
Om met Bartons redenering mee te
gaan moet u wel afstand kunnen
nemen van het (volgens hem con-
servatief-fundamentalistische)
idee dat de Bijbel van A tot Z waar,
betekenisvol, belangrijk, diepzin-
nig, consequent en door God geïn-
spireerd is. De Bijbel blijft welis-
waar ontzagwekkend, maar is vol-
gens Barton uiteindelijk toch feil-
baar mensenwerk. Verder moet u
er een zee van tijd voor nemen en
soms enkele pagina’s willen water-
trappelen als u dreigt te verdrinken
in Bartons oceanische kennis van
zaken.

Redenen om dit boek 
wel te lezen
Met ‘De Bijbel’ heeft u het levens-
werk in handen van een gelovig,
kritisch en indrukwekkend geleerd
man. Een uitdagend en ongeloof-
lijk informatief boek, dat de ko-
mende decennia weleens het nieu-
we standaardwerk zou kunnen zijn
voor iedereen met historisch-theo-
logische interesse in wat toch nog
altijd het Boek der Boeken mag he-
ten.
Marijke Laurense

Bartons prikkelendste
stelling is dat jodendom
noch christendom
bijbelse religies zijn

Populisten vergeten
dat het christendom
een boodschap van
universalisme predikt
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