
Hoofdstuk 5 HUMANITY   het mensdom 
 
Hoe kan het zijn dat duizend jaar geleden de Islamitische beschaving in alle opzichten de 
Europesche verre te boven ging en dat dit nu volledig is omgekeerd. Waarom heeft het Westen zich 
zo dramatisch ontwikkeld terwijl de rest van de wereld achter bleef? 
Op de universiteit leerde ik dat dit te wijten was aan de “ontdekking” van de menselijke 
waardigheid tijdens de Renaissance en daar zit iets in. Maar mij werd ook geleerd dat zij die 
waardigheid ontdekt hadden in de Griekse en Romeinse klassieken en dat is nu echt een mythe. 
Dit unieke concept komt uit de bijbel. 
 
In de zeventiger jaren leefde Vishal en zijn vrouw Ruth op het Indiae platteland. Bij het bezoek van 
zijn vrouw aan de verschillende families kwam zij bij een familie waar  het jongste kind 
verwaarloosd werd. Zij hadden geen geld voor de dokter was hun antwoord. 
Vanavond komt mijn man om dit met uw man te bespreken. Dat gesprek leverde niets op, dwz het 
kind mocht niet naar het ziekenhuis worden gebracht. 
Zij lieten merken dat hun bemoeienis niet welkom was en een beroep op de buren hielp ook al niet. 
Pas na dreigen met de politie kregen ze het kind mee en brachten haar naar een christelijk 
ziekenhuis. Na een week namen ze haar in hun huis en werd ze goed verzorgd en knapte helemaal 
op.p 62 
Tot de morgen dat de moeder haar kwam opeisen onder het voorwendsel dat hun dochter 
gecomrumpeerd werd. Het“ln het dorp wordt verteld dat zij zij in jullie huis wordt gecorrumpeerd 
en  Sheela christen zal worden.” 
Zij kreeg haar kind mee naar hun hut maar na een paar weken leerde we dat zij er weer net zo erg 
aan toe was als voorheen. Dus weer hetzelfde verhaal tot de moeder het kind weer opeiste.en 
uiteindelijk stierf zij. 
Zij bleek een blok aan hun been. Zij hadden al een dochter die schoonmaakte en kookte voor de 
familie, Een tweede dochter zou uiteindelijk uitgehuwelijkt worden en de schoonfamilie zou hun 
uiterste best doen zo veel mogelijk bruidschat van hen af te pingelen. 
Waarom konden wij dit niet begrijpen? 
Omdat  die ouders en wij twee verschillende wereldbeelden hadden. 
Ons wereldbeeld kende de regel “gij zult niet doden”  en “, heb je naaste lief” 
 
Vanuit hun wereldbeeld waren zij geen slechte ouders.Zij pleegden “euthanasie” Sheila zat vast in 
hun traditioneel Hindhu Fatalisme, en daar is geen plaats voor de idee dat wij als mensen onze eigen 
geschiedenis maken. 
Geseculariseerde Indiers geloven ook dat wij onze eigen geschiedenis maken, maar dat idee is 
bepaald niet common sense in heel India. Hoe is het gekomen dat wij in het Westen zo'n totaal 
ander wereldbeeld hebben? 
P64 Wat is de verklaring voor deze verschillende wereldbeelden. In de Indiase Hindu mythe krijgt 
de vader van het moderne Hindoeisme, Ramakrishna Paramhansa een visioen. Hierin ziet hij de 
moeder-godin Kali uit het water rijzen. Zij bracht vor zijn ogen een baby ter wereld die zij 
vervolgend opat. Zo te zien was het kind normaal van vlees en bloed maar in haar mond scheen 
het leeg te zijn , zonder inhoud. 
De heilige vatte dit visioen op zoals Kurt Cobain het leven zag, :” Het leven is leeg”Zowel het 
hindoeisme als het boeddhisme geloven dat individualiteit een illusie is en dat je alleen ghered kan 
worden als jouw indivualiteit opgaat in de universele individualiteit van God. 
Hoe was het mogelijk dat in het Westen een opvatting over de mens groeide zo radicaal verschillend 
van vele andere mensopvattingen in religies of filosofien?66 
  
 
 
 



 
 
 
 
 


