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Humanisme in tijden van radicale 
religie 

Socrates-lezing door Paul Cliteur 
 
Dames en heren, 
 
Het doet mij groot genoegen hier te staan, voor de Socrateslezing 2016. 
Wie ben ik om hier, op uitnodiging van het Humanistisch Verbond, te 
mogen reflecteren onder het toeziend oog van de grote Griekse 
humanist Socrates? 

Doen wij dat trouwens onder het toeziend oog van Socrates, heb 
ik mij afgevraagd? 

Volgens de Grieken wel. Zij geloofden namelijk in een leven vóór 
dit leven, in dit leven zelf, en in een leven na dit leven. 

U kent het grapje van Gerard Reve. Reve heeft wel eens gezegd, 
eerst dit leven en daarna nog het eeuwige leven, je vraagt je wel eens af: waar 
hebben we het aan verdiend? 

Maar de Grieken waren dus nog vrijgeviger ten aanzien van die 
levens dan we gewend zijn in de christelijke traditie, want we hebben er 
geen twee maar drie. 

Socrates kijkt dus een beetje mee. 
Hij kijkt niet op ons neer, want dat was nu eenmaal niet zijn 

“style”, om het zo maar te zeggen, maar hij kijkt wel mee. En dat is een 
zware verantwoordelijkheid voor mij, temeer omdat ik ook echt iets wil 
zeggen over hem, over hoe hij ons uit de crisis kan halen waarin we 
verkeren. 
 

* * * * * 
 
De laatste keer dat ik, voor mijn eigen gevoel althans, oog in oog stond 
met een grote humanistisch geleerde was ook in de Rode Hoed. Dat was 
op 6 december 2015. Toen was een dag georganiseerd over de banvloek 
die door de Amsterdamse joodse gemeenschap over Spinoza was 
uitgesproken in 1656. U kent de tekst waarschijnlijk wel, maar voorzover 
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dat nog niet geval is zal ik daar nu een klein stukje uit voorlezen. Hier 
komt het: 

 
Met het oordeel der engelen en de uitspraak der Heiligen, vloeken, 
bannen, verwenschen en vervloeken wij Baruch d’Espinoza, met 
goedvinden der kerkelijke rechtbank en van deze geheele heilige 
gemeente, ten aanzien der heilige boeken, naar de 
zeshonderddertien voorschriften die daarin geschreven staan, met 
den banvloek waarmee Jozua Jericho vloekte, met de 
verwensching waarmee Eliza de kwajongens verwenschte en met 
al de vervloekingen, die in de wet geschreven zijn. 

 
Dat is wat tieners tegenwoordig noemen – en als ouder of grootouder 
weet u dat – een “heftige tekst”. 

“In een tijd waarin de vrijheid van meningsuiting in elke 
democratie gewaarborgd lijkt”, schreven de organisatoren van dit 
symposium heel voorzichtig, “rijst de vraag of het herroepen van de 
banvloek niet op zijn minst besproken zou moeten worden. Dat is het 
centrale thema van het symposium De Casus Spinoza”. 
 Die banvloek werd toen ook voorgelezen op 6 decmber 2015, als 
een soort van curiositeit, uit een groot boek, waarin al die banvloeken 
waren opgenomen en dat als een museumstuk op die dag ook aanwezig 
was. Tijdens het voorlezen was iedereen muisstil, viel mij op. 
 Het leek mij wel een goed idee om die banvloek te herroepen, 
maar dat was niet het oordeel van het grootste deel van de daar tezamen 
komende leden van de gemeenschap. 
 Ik hoopte dat toen, op die dag, Spinoza niet meekeek. En dat deed 
hij ook niet volgens zijn eigen opvattingen, want hij geloofde, in tegenstelling 
tot Socrates, niet in een leven na dit leven. We waren dus zonder Spinoza 
daar tezamen op 6 december 2015, en dat was maar goed ook. 
 
Maar nu, vandaag op 3 april 2016, zou ik weer wel hopen dat Spinoza 
wel zou meekijken, net als Socrates, want wat ik vandaag ga vertellen, 
daar zou Spinoza echt van opknappen. Zijn compromisloze strijd voor 
de vrijheid van expressie, zijn vlijmscherpe betoog ten gunste van 
religiekritiek, is allemaal geheel in overeenstemming wat ik straks zal gaan 
zeggen. 
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Socrates en Spinoza sluiten ook om andere redenen aan bij mijn thema, 
want Socrates en Spinoza waren beiden slachtoffers van radicale 
religiositeit in hun tijd. Socrates zou de jeugd hebben verleid. Hij zou 
onvroomheid tegenover de goden hebben betracht. Socrates werd 
veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. 

Hoe kon dat gebeuren? Dat kon gebeuren omdat het klassieke 
Athene, hoe beschaafd ook, nog niet het niveau van beschaving had 
bereikt dat het Nederlandse Den Haag had bereikt in 2014, toen de wet 
op de godslastering werd afgeschaft. In Athene kon je dus veroordeeld 
worden voor religiekritiek. 

En zo geschiedde. En Spinoza werd vervloekt en zowel letterlijk 
als symbolisch buiten de gemeenschap geplaatst om min of meer dezelfde 
reden. 

Dat laatste, dat buiten die gemeenschap plaatsen, was ook een 
optie voor Socrates. Zijn leerlingen probeerde hem ook te overtuigen dat 
te accepteren. Men had een gevangenisbewaarder bepraat en die zou wel 
willen meewerken. Socrates kon ballingschap verkiezen. Maar, net als de 
oude cartoonist Kurt Westergaard die zijn gewraakte cartoon uit 2005 
ook niet meer wilde afzweren op zijn oude dag, weigerde Socrates 
concessies te doen aan zijn wijze van filosoferen. En die wijze van 
filosofen hield in: alles aan de orde kunnen stellen voor het tribunaal van 
de rede. Voor de filosofie is geen enkele overtuiging “heilig”. Dat is nu 
precies wat filosofie inhoudt: dat je geen halt houdt bij “heilige meningen”. 

Socrates wilde ook kunnen filosoferen over de goden. En dat 
leverde hem dus een proces op wegens “onvroomheid” (asebeia, iets dat 
later in de christelijke traditie misschien met “godslastering” zou kunnen 
worden vergeleken). Die onvroomheid leidde tot zijn dood. 
 
Daarmee, met die Dood van Socrates, eindigt mijn lezing en begint mijn 
presentatie. Want in overleg met de organisatoren heb ik gemeend dat 
een misschien iets lossere vorm van presentatie zou kunnen helpen om u 
wat voor te bereiden op het interactieve deel van deze middag. En 
waarom een presentatie niet beginnen met een beeld? Waarom een 
Socrates-lezing niet beginnen met een schilderij waarop de naamgever staat 
afgebeeld. Hier is het relatief onbekende schilderij van Jacques-Philip-
Joseph de Saint Quentin, De dood van Socrates (1762), zoals dat te vinden is 



Humanisme in tijden van radicale religie 
 

~ 4 ~ 
 

in het École nationale supérieur des beaux-arts in Parijs (dat altijd net 
gesloten is als ik daar voor de deur sta, maar waar we volgens mij geen 
diepere betekenis aan hoeven toe te kennen). 
 

 
 
 
De vragen die ik mij voorgesteld heb te beantwoorden zijn: 

• Wat is radicale religie? 

• Wat is humanisme? 

• En wat is de boodschap van Socrates en Spinoza? 
 
 


