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Lijken complotdenkers op gelovigen?

Paul de Bont (Trouw, 1 nov 22): we moeten complotdenkers proberen 
te begrijpen en een eerlijk en kritisch gesprek met hen aangaan. Net als 
met religie: zijn christendom en islam niet net zo onwaarschijnlijk en 
ongeloofwaardig als het idee dat de aarde plat is?
Maar volgens Rik Peels en Kees van der Kooi (Trouw, 4 nov 22) zijn er 
grote verschillen tussen complotdenkers en gelovigen.
ØGodsdiensten geloven niet in een complot, een geheime 

samenzwering van mensen die kwaad willen, zoals het knechten van 
gewone burgers.



ØGodsgeloof heeft mensen direct geïnspireerd tot het bouwen van 
ziekenhuizen, het stichten van universiteiten, zorg voor de armen, 
weergaloze muziek, het bouwen van kathedralen en het formuleren 
van mensenrechten. Dat vloeide rechtstreeks voort uit het plot van 
hun grote verhaal. Terwijl complottheorieën polarisatie, 
gezondheidsschade, racisme en geweld opleveren.

ØGodsgeloof, i.t.t. complotdenken, biedt een repertoire om je in te 
zetten voor een betere wereld (onze medemens is naar Gods beeld 
gemaakt, we zijn allemaal gebrekkig en hebben verlossing nodig, de 
grootste invloed in deze wereld komt van God en is daarmee goed). 
De grondtoon is geloof, hoop en liefde, geen angst en haat.



Voorwoord door Stanley Mattson

Het gedegen onderzoek van Mangalwadi laat zien dat de Bijbel en zijn 
visie op de wereld, in tegenstelling tot de huidige algemene opinie, 
gewerkt heeft als de meest invloedrijke kracht in de opkomst van de 
Westerse beschaving. Mangalwadi bewijst dat de Bijbel, de openbaring 
van God aan de mensen, de basis is voor een onvolmaakte, maar toch 
opmerkelijk humane samenleving.



Waarom deze reis naar de ziel van de 
moderne wereld?
De Indiër Dr. Arun Shourie veroordeelde alle zendingsactiviteiten in 
India als een complot van het Britse Imperialisme.
Toen de Engelsen India militair en politiek koloniseerden, werden 
volgens Shourie de zendelingen gebruikt om de indiase geest te 
koloniseren. Hij vond dat zendingsorganisaties behoorden tot het 
slechtste van de kolonisering, want zij waren uit op de ziel van ons volk, 
zij ondermijnden onze cultuur. Shourie liet het daar niet bij, hij maakte 
Jezus belachelijk en noemde de bijbel een irrationeel en immoreel 
boek.



De militante hindoeïstische Bharatiya Janata Partij (BJP) [de partij van 
Modi] gebruikte Shourie's boek om hun partij te steunen. De liberale 
hindoeïstische partijen, zoals het Indiase Nationale Congres, moesten 
verdwijnen, want die hadden de christenen en de moslims in staat 
gesteld om ons volk te bekeren en de Indiase cultuur te vernietigen.
Waarom begreep hij niet dat de opleiding die hij kreeg, het 
Amerikaanse economische systeem dat hij bestudeerde, de vrije pers 
waar hij zo'n groot verdediger van was, de politieke vrijheden die hij zo 
waardeerde en het publieke leven van India dat hij corruptie-vrij 
probeerde te maken, allemaal ontstaan zijn onder invloed van de bijbel 
[had all come from the Bible] …ook al is veel ervan sindsdien 
geseculariseerd en zelfs gecorrumpeerd?



Zijn onwetendheid op dit gebied ligt niet aan hem. Het probleem was 
dat zelfs zijn christelijke professoren in India en de USA nauwelijks enig 
idee hadden van het belang van de Bijbel en hoe die onze moderne 
wereld had vormgegeven, inclusief haar universiteiten, wetenschap, 
economie en vrijheden.
Onwetendheid en ongeloof zijn te begrijpen, maar het stelselmatig 
verdraaien van de eigen geschiedenis heeft kostbare consequenties. 
Het ondermijnt de intellectuele en morele fundering van onze moderne 
wereld. Deze op universiteiten overal aanwezige onwetende 
vooringenomenheid doet de vraag rijzen: Gaat de zon onder in het 
Westen?



De zon hoeft niet onder te gaan in het Westen. Europa en Amerika 
kunnen zich weer herpakken. Het licht kan weer schijnen op naties die 
verward en misleid zijn door westerse universiteiten en media.
Het woord “mythe” heeft vele betekenissen. Sommigen zijn 
behulpzaam. Maar als het duidt op een visie op de werkelijkheid die 
uitsluitend bedacht is door de menselijke geest, dan is per definitie het 
atheïsme een mythe.  Deze mythe heeft in de 20e eeuw zwaar 
huisgehouden in het oostelijk deel van Europa. Nu is het de beurt aan 
het Westen.
Dit boek gaat over veel meer dan om de Bijbel, het gaat over grote 
literatuur en kunst, om wetenschap en bevrijdende technologie, 
oprecht heldendom en het bouwen van naties, grote deugden en 
sociale instituties.



De bijbel heeft onze moderne wereld van wetenschap en van onderwijs 
vormgegeven omdat het ons de visie van onze Schepper geeft over 
waar het in de werkelijkheid over gaat. En dit heeft er voor gezorgd dat 
het moderne Westen een denkende en lezende beschaving is 
geworden.
Postmoderne mensen zien weinig nut in het lezen van boeken die niet 
direct bijdragen aan hun carrière of genoegen. Dat is een logisch gevolg 
van het atheïsme, dat zich heeft gerealiseerd dat de menselijke geest 
niet is staat is om te onderscheiden tussen goed en kwaad, waarheid 
en leugen.
Dit boek gaat vergezeld van de bede dat het een wereldwijde 
belangstelling in de Bijbel, en in alle grote literatuur, doet herleven.



Het Westen zonder ziel

Voorbeeld: het nihilisme van zanger Kurt Cobain (van de band 
Nirvana).
Nirvana is de term die de Boeddhisten gebruiken voor redding. 
Het betekent het permanente uitsterven van iemands individuele 
bestaan, de ontbinding van onze denkbeeldig individualiteit in 
Shoonyta (leegte, het niets). Het is de vrijheid van de illusie die 
ellende veroorzaakt, namelijk dat we een permanente kern in ons 
wezen hebben: een zelf, ziel, geest, Atman.



In de 60-er jaren van de vorige eeuw waren er protesten van studenten 
van Stanford tegen de westerse beschaving met z’n hypocrisie en 
onrecht. Maar de verwerping van de ziel van hun beschaving leverde 
geen utopia op. 
Voorafgaand aan de 60-er jaren waren er nauwelijks zelfmoorden 
onder tieners in Amerika. In 1980 deden per jaar bijna 400.000 
adolescenten een zelfmoordpoging. In 1987 was zelfmoord de tweede 
doodsoorzaak onder tieners, na verkeersongelukken. In de 90-er jaren 
was zelfmoord oorzaak nummer drie geworden omdat jonge mensen 
elkaar net zo vaak vermoordden als dat ze zichzelf doodden. 



In de jaren ‘80 was er veel sociaal geweld en vernedering, veel misbruik 
en verwaarlozing in gezinnen, jongeren die vastzaten in zinloze 
beroepen met een te laag loon, en ervaarden veel kinderen een cyclus 
van nutteloosheid en wanhoop. Volwassenen zorgden niet goed voor 
hen en bereidden hen niet goed voor op een zelfstandig leven.
Maar toen jonge mensen symptomen van verwaarlozing begonnen te 
vertonen, weerspiegeld in hun zelfmoordcijfers, moord, middelen 
misbruik, schoolfalen, roekeloosheid en algemene ellende, 
veroordeelden volwassenen hen als onverschillige, analfabete, amorele 
mislukkelingen.
Psychotherapie hielp Cobain niet. Door het ter discussie stellen van het 
bestaan van de psyche (ongeveer de ziel of het zelf), is seculiere 
psychologie nu een discipline in verval.



Maar steeds meer mensen erkennen dat het theoretisch onmogelijk is 
om psychologie te beoefenen zonder theologie. Zes eeuwen voor
Christus wist Boeddha al dat als God niet bestaat, het menselijke zelf
ook niet kan bestaan.
Volgens Boeddha is bevrijding het verwerkelijken van de 
onwerkelijkeheid van je bestaan (’realizing the unreality of your 
existence’).
Als je het bestaan van het Goddelijke Zelf ontkent, is het onmogelijk om 
het bestaan van het menselijke zelf te erkennen.
Als je van mening bent dat het universum niet meer is dan materiële
substantie en de ziel een illusie is, is het moeilijk om het verschijnsel
muziek uit te leggen. Muziek heeft geen biologisch doel. Bono (U2): 
‘Music is a matter of the spirit.’



In de Bijbel vind je niet alleen lof of God (denk aan het boek Job). Maar 
muziek die God de schuld geeft van het kwaad, erkent God als de enige
beschikbare bron van zin en ons recht tot een moreel oordeel.
Augustinus benadrukte de zekerheid van het bestaan van het 
menselijke zelf, omdat de Bijbel leerde dat God bestaat en de mens als
zijn evenbeeld gemaakt had.
Moskeeën hebben geen keyboards, orgels, piano’s, orkesten of worship 
bands omdat volgens de traditionele islam muziek ‘haram’ is of 
onwettig.
Het boeddhisme kan het bestaan niet vieren omdat het lijden ziet als
de essentie van het bestaan.
Omdat volgens Augustinus muziek mathematisch is, moet het wel
rationeel, eeuwig, onveranderlijk, zinvol en objectief zijn – het bestaat
uit mathematische harmonie.



Het geloof in de Schepper als een betrokken Redder werd de 
onderliggende reden van de klassieke muziek van het Westen en zijn
traditie van spanning en oplossing.
De orgels van Europa waren uitingen van het unieke verlangen en
vermogen van het Westen om kunst, wetenschap en technologie te
gebruiken voor de glorie van God en ook voor het verzachten van het 
menselijk lijden en zwoegen.
De Bijbel gaf Luther een diepe, innerlijke zekerheid dat God hem 
aanvaardde. De vriendschap met God gaf zo’n waarde en betekenis aan 
zijn leven dat hij iets had om over te zingen. Volgens Luther heeft God 
de mens geschapen met het bewuste doel dat deze hem zou prijzen en 
verheerlijken.



J.S. Bach was een muzikaal genie omdat hij een mathematisch genie 
was die als deel van zijn opvoeding de bijbelse visie van een geordende 
schepping had meegekregen.
Volgens Bach had muziek als ultieme doel de eer van God en de 
‘recreation’ van de ziel. Natuurlijk stond Bach in de lange traditie van 
een muzikale familie, waarin hij opgevangen werd na de vroege dood 
van zijn ouders (Bach was toen 9 jaar oud). Maar zijn vermogen om 
‘The Passion’ te vieren dankt hij aan zijn geloof in de opstanding – Gods 
overwinning over lijden en dood.
Mensen als Augustinus, Luther en Tolkien kenden kwaad en lijden, net 
als Boeddha en Cobain, maar het verschil dat de Bijbel hen een basis 
gaf om hoop te hebben voor dit leven en het toekomstige leven.



Terwijl de muziek van Bach de betekenis van het leven vierde als de 
eeuwige rust van de ziel in de liefde van de Schepper, werd Cobain het 
symbool van het verlies van een centrum en betekenis in het huidige 
Westen.
De afwijzing van een goede, zorgende en almachtige God en de 
verwerping van de bijbelse visie op de zonde zorgde ervoor dat het niet 
meer mogelijk was om betekenis te geven aan het lijden – op het 
persoonlijke vlak, in de samenleving, en wat betreft het milieu. De 
werkelijkheid werd iets zonder betekenis, zonder hoop, en vol pijn.
Tegenwoordig verwerpen veel mensen de Bijbel omdat die irrationeel 
en irrelevant is, of de oorzaak van slavernij, vrouwenondrukking, 
geweld, en noem maar op. Maar deze kritiek laat zien hoe invloedrijk 
de Bijbel is geweest in het afgelopen millennium.



De kritiek op de Bijbel is een erkenning van de unieke culturele kracht 
ervan. Het was eeuwenlang het intellectuele en morele kompas van het 
Westen.
De westerse verwerping van de Bijbel leidde tot decadentie. Het 
maakte een abrupt einde aan de moderne tijd, net toen de westerse 
beschaving klaar leek om de wereld te veroveren. Na de Bijbel opzij 
geschoven te hebben produceert het westerse opleidingssysteem 
‘strays’, verloren net als Cobain. Het kan goede robots maken, maar het 
kan nog niet eens een definitie geven van een goed mens. De 
postmoderne universiteit kan onderwijzen hoe je naar Mars moet 
reizen, maar niet hoe je moet leven in je huis of je land.



Malcolm Muggeridge: We leven in een nachtmerrie juist omdat we 
hebben geprobeerd een aards paradijs te scheppen. Er is geen wijsheid 
behalve in ontzag voor God.  Maar er is geen ontzag voor God, en 
daarom is er geen wijsheid.



Het menselijke Zelf: ben ik een dier of God

Behaviorisme: alles draait om gedrag, en dat gedrag wordt door 
externe factoren bepaald. ‘Human beings are chemicals-turned-
animals, qualitatively no different from dogs.’ Er is geen sprake van een
ziel of vrije wil.
‘God schiep de mens als zijn evenbeeld’: als ik als Gods evenbeeld
gemaakt ben, betekent dat dan niet dat God kennen essentieel is voor
zelfkennis? Als Genesis klopt, dan ben ik zowel een schepsel (gemaakt
door God) als een schepper (gemaakt ‘naar het beeld van zijn
schepper’, Kol 3:10).



Machines produceren iets. Mensen scheppen. We scheppen datgene 
wat we willen scheppen. Vrijheid, of keuze, is de essentie van 
creativiteit.
Er zit iets in mensen (creatieve verbeelding) dat de natuur, de cultuur 
en de geschiedenis overstijgt. We moeten innerlijk vrij zijn om uiterlijk 
een verschil te kunnen maken - in de natuur of de cultuur.
Mangalwadi ziet om zich heen de gevolgen van determinisme of 
fatalisme: armoede, ziekte, onderdrukking. Culturen zoals in India 
hebben zich overgegeven aan het lot.
Maar de westerse beschaving gelooft dat mensen creatieve schepselen 
zijn en daarom de ‘realiteit’ kunnen verbeteren. Daardoor kon het 
Westen veel ziekten elimineren.



Taal maakt ons tot mensen, personen. Door taal zijn we creatief, taal 
zelf is creatief. De beste literatuur is ‘geïnspireerde’ taal. 
De meest verlichte Indiase mystici cultiveren de stilte. Zij zien intellect 
en taal als de bron van menselijke onwetendheid en slavernij.
De docenten van Mangalwadi beweerden dat de mens niet meer is dan 
een ontwikkeld dier. Het hindoeïsme beweert dat de mens God is, de 
ultieme werkelijkheid, puur, gedachteloos bewustzijn. Het gaat erom 
op te gaan in het ene, goddelijke bewustzijn.
Taal is openbaring. Mensen kunnen oordelen, zoals God het licht dat hij 
gemaakt had ‘goed’ vond. Waardeoordelen (goed-slecht, mooi-lelijk, 
waar-onwaar) zijn onlosmakelijk verbonden aan ons persoon-zijn (net 
zoals God een persoon is). We zijn geen dieren.



Wij zijn ‘godlike’ personen met de capaciteit om te kennen, te ervaren, 
en te genieten van goedheid, schoonheid en waarheid.
Onze (Indiase) volksverhalen vertellen over grote en glorieuze heersers. 
De Hebreeuwse Bijbel vertelt juist over de slechtheid van de Joodse 
heersers. Het laat de Joden zien als corrupt, hebzuchtig, doortrapt, 
dom, hardnekkig en opstandig. 
Door het lezen van het (saaie) OT leerde Mangalwadi het verschil 
tussen interpretatie en openbaring. Literatuur is iets wat we 
interpreteren. Openbaring interpreteert en evalueert ook ons. Het 
staat boven ons, beoordeelt ons en roept ons terug naar het goede. 
Deze profetische traditie van zelfkritiek maakte de Joden tot een zegen 
voor de wereld. Openbaring is de bron waardoor mensen Gods liefde 
en oordeel tegelijkertijd leren kennen.



Door het lezen van Genesis 11 en 12 kwam Mangalwadi erachter dat 
God ook India wilde zegenen. 
‘In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’ (Gen 12:3).
Ons werd altijd verteld dat de vrijheid van India te danken was aan de 
strijd die Gandhi voerde; het was een verrassing toen ik erachter kwam 
dat de vrijheid van India in werkelijkheid veroorzaakt was door de 
Bijbel.



Vragen

Is het mogelijk om de waarheid te kennen? Of blijft altijd alles onzeker?
Wat vind je van de vergelijking tussen complotdenken en religie?
Hoeveel hebben zending en kolonialisme met elkaar te maken?
Is de westerse beschaving nihilistisch geworden?
Is het terecht om een bepaalde soort muziek te typeren als christelijk?
Ben je het eens met de negatieve visie van Mangalwadi op de Indiase 
godsdiensten en cultuur?
Wat weegt zwaarder: het recht op asiel, of de beschikbaarheid van huizen, 
banen en leefruimte? Anders gezegd: kunnen asielzoekers weggestuurd 
worden omdat Nederland ‘te vol’ is?


