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Winst wordt waarde
Duurzaamheid vertalen in goede business. Hoe
doe je dat? “Wij spelen een actieve rol in het debat
over verduurzaming van het financiële stelsel.”

Lees verder

Meer Leugen en Waarheid

Foto William Figg

Interview

Historica Elaine Pagels: ’In
verbeelding is ook waarheid te
vinden’
Elaine Pagels | Godsdienstwetenschapper Het christendom is niet
altijd zo dogmatisch geweest, zegt godsdienstwetenschapper Elaine
Pagels, en hoeft dat nu ook niet te zijn. Godsdienst gaat niet alleen
over wat mensen geloven, het moet ook gaan over hun ervaringen.

Bas Heijne 29 mei 2020 Leestijd 8 minuten

Het móést een keer opgeschreven worden. „Ik had nooit gedacht dat ik zo’n persoonlijk
verhaal zou schrijven. Maar sommige gebeurtenissen had ik zo diep weggestopt dat het een
soort zwart gat in mijn bestaan was geworden. Je leeft niet volledig.” Elaine Pagels (77) is een
van Amerika’s beroemdste godsdienstwetenschappers, gespecialiseerd in het vroege
christendom. Eind jaren zeventig werd ze bekend door de inmiddels klassiek geworden
studie De Gnostische Evangeliën, over de in 1945 door een Egyptische boer in een
aardewerken kruik gevonden religieuze teksten op papyrusrollen. Die geschriften,
waaronder „geheime” evangeliën, waren door kerkvaders als ketters veroordeeld en bij hun
herontdekking wierpen ze een verrassend nieuw licht op de leefwereld van
„andersdenkende” christenen. Ook de boeken die ze daarna schreef, onder andere over de
oorsprong van Satan en de ontdekte evangeliën van Thomas en Judas, belandden stuk voor
stuk op de Amerikaanse bestsellerlijsten.

In Why Religion? (in het Nederlands Waarom religie
blijft) schrijft Pagels over traumatische
gebeurtenissen: de dood van haar zesjarige zoon
Mark in 1987, die een aangeboren hartafwijking had,
en de plotselinge dood van haar man het jaar daarop.
Tijdens een bergbeklimming maakte hij een misstap
en viel in een ravijn.

Pagels: „Een collega zei: ‘Als je zo’n persoonlijk
verhaal schrijft, neemt niemand je meer serieus als
wetenschapper.’ Maar de grens tussen academisch
werk en ons eigen leven is kunstmatig, vind ik. Waar
je ook over schrijft, of het nu de Franse Revolutie is
of Mozart, of China, ik ben ervan overtuigd dat
daarachter altijd een diepe persoonlijke
betrokkenheid met het onderwerp schuilgaat. Dit
keer wilde ik laten zien waarom de thema’s die ik in
de geheime evangeliën bestudeer, voor mij van zo’n
groot belang zijn. En waarom religie dat voor mij is.”

Pagels doceert aan de Princeton-universiteit. Op dit
moment houdt ze via Zoom contact met haar
studenten, die wegens de pandemie over heel de
wereld zijn verspreid. Ze is hartelijk en open, al kost
het haar nog altijd zichtbaar moeite te spreken over
haar dubbele verlies, nu ruim dertig jaar geleden.
„Iemand vroeg me: hoe ben je in godsnaam over
zoiets vreselijks heen gekomen? Hoe kun je denken
dat ik er overheen ben, is mijn antwoord. Je kunt je erdoorheen slaan, dat is alles.”

Op uw veertiende raakte u gegrepen door het evangelische geloof van de evangelische
prediker Billy Graham.

„Mijn grootvader was een Nederlandse vrijdenker die niets ophad met geloof. Hij
verafschuwde de christelijke ethiek, beschouwde die als een verzameling achterlijke
sprookjes. Mijn vader dacht er net zo over. De bijeenkomst van Billy Graham bracht me in
contact met ervaringen waarvan ik daarvoor geen vermoeden had. Ik ervoer dat als een
bevrijding. Het is de menselijke verbeelding die je in staat stelt onbekende werelden te
verkennen, op avontuur te gaan, de wereld van de conventies achter je te laten. Ook mijn
echtgenoot, een theoretisch natuurkundige, begreep niet echt waarom je religie zou
bestuderen. Wat mij niet losliet was de vraag: waarom zijn deze verhalen zo krachtig?”

In uw werk geeft u het antwoord: omdat ze vorm geven aan onuitgesproken of onbewuste
angsten en verlangens. U laat zien dat de worstelingen van de eerste christenen ook nog de
onze zijn.

„Wat me zo boeit aan de eerste twee eeuwen van het christendom is dat er nog helemaal geen
systeem inzit. Er zijn heel veel groepen, hun diensten zijn verschillend, ze baseren zich op
verschillende teksten, ze houden er ook heel verschillende gedachten op na over wie Jezus
is. Het gaat om een enorme diversiteit, die later volledig wordt onderdrukt. Ik las onlangs een
dissertatie waarin beweerd werd dat in alle christelijke literatuur van de tweede eeuw het
martelaarschap wordt verheerlijkt. Ja, denk ik dan, omdat alle andere stemmen zijn
weggedrukt. Er zijn in teruggevonden fragmenten genoeg argumenten tegen het
martelaarschap te vinden. God stuurde Zijn zoon om voor onze zonden te sterven, Hij wil dat
wij leven. En dus kun je gerust tegen de Romeinse magistraat ontkennen dat je christen bent
en voor je gezin gaan zorgen, in plaats van je laten executeren om een plaatsje in Hemel
veilig te stellen. Daar was volop debat over.”

Zoals de geschiedenis van het christendom laat zien, zijn veel gelovigen wars van die
diversiteit, van dat debat. Ook nu nog zoeken gelovigen vaak houvast in dogma.

„Dat is een traditionele houding, er zijn veel mensen die daar genoeg van hebben. Ze
beseffen dat zo’n opvatting van geloven beperkt is, sleets, en niet meer aanspreekt op een
krachtige, vitale manier. Omdat die niets te maken heeft met je ervaringen in de wereld
waarin we nu leven. Christenen hebben zich vaak vastgeklampt aan het idee dat het
christendom onveranderlijk is. Details veranderen, maar de essentie zou hetzelfde blijven.
Dat dacht ik ook toen ik begon. Als student zei ik tegen de rector van Harvard, een
Lutheraanse bisschop met een enorm kruis op zijn borst, dat ik de essentie van het
christendom wilde onderzoeken. Waarom denk je dat er een essentie is, vroeg hij me. Het
christendom is het resultaat van eeuwen aan tradities, rituelen, gebeden, liederen en
psalmen. Dat alles is aan verandering onderhevig. Dat is maar goed ook, anders zou het ons
niets meer te zeggen hebben. Daarom richten we onze gebeden bijvoorbeeld niet meer tot
Zeus. Die is niet relevant voor ons.”

Veel hedendaagse christenen zien uw studies van de geheime evangeliën als een
aanmoediging tot een minder dogmatische, meer spirituele manier van geloven.

„Al vanaf het begin schreef ik voor mensen als ikzelf, mensen die behoefte hadden aan een
vorm van spiritualiteit, maar zich beperkt voelden door de instituties die hun geloof
vertegenwoordigden. Aan het begin van de twintigste eeuw was er in de Verenigde Staten
een sterke fundamentalistische protestante beweging die godsdienst vooral zag als een
verzameling stevige antwoorden.

Dogma en doctrine gaven de toon aan, en de teksten die ik begon te bestuderen ontregelden
die. Ik bedoel, er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen, maar de manier waarop die
verschillen binnen een cultuur zijn verankerd, is voor veel mensen benauwend en repressief.
Dan is het bevrijdend om te zien dat er ook andere interpretaties mogelijk zijn. De teksten die
ik bestudeer golden als ketters en zijn ook meer dan zestienhonderd jaar verborgen geweest.
Dus de meeste van hen hebben geen rol gespeeld in de geschiedenis van het christendom.
Maar voor mij voegen ze een nieuwe dimensie toe.

„Je kunt je bijvoorbeeld afvragen waarom een liefhebbende God het nodig vindt een man te
laten martelen en doden voor onze zonden. Dat klinkt op het eerste gezicht heel vreemd,
maar niet als je het ziet als een manier om zin te geven aan een vreselijke gebeurtenis, de
dood van een leermeester die onschuldig werd veroordeeld en gemarteld, en je bovendien in
een cultuur leeft waarin eredienst in de eerste plaats betekent offeren aan de goden. Dan
begrijp je waarom Paulus er deze draai aan geeft. Christus is geofferd, voor onze zonden
gestorven. Maar anderen vragen zich dan af: wat voor God heb je het hier over? Klinkt eerder
als een monster.”

Voor u is geloof, lijkt het, vooral een kwestie van ons leven vormgeven door middel van onze
verbeeldingskracht. Dat kan betekenis geven, maar ook een kwelling zijn.

„Neem wat mij is overkomen, de dood van een kind. Zelfs in de oudheid noemden ze dat het
ondraaglijke verdriet, het verscheurt je, er zijn geen woorden voor. En toch zijn er culturen
die er anders mee omgaan. Je kunt het aanvaarden als een lotsbestemming, dit kind kwam
ter wereld met een korte levensspanne. Ik groeide op in een cultuur waarin de Heer het kind
van David en Bathsheba doodt omdat de ouders gezondigd hebben. Dat gevoel van schuld zit
diep in onze cultuur, het idee dat we gestraft worden, zelfs voor gebeurtenissen waar we
niets aan kunnen doen. Verzekeringsmaatschappijen noemen stormen en overstromingen
ook nog altijd ‘Acts of God’. Dus zelfs wanneer je denkt dat je emoties heel persoonlijk zijn,
zoals bij de dood van je kind, blijk je cultureel in een bepaalde richting te worden gestuurd.
Dan werkt het bevrijdend te zien dat er ook andere manieren zijn om met zo’n
verschrikkelijke ervaring om te gaan.”

In de gnostische teksten wordt meer de nadruk gelegd op onze innerlijke beleving dan op
dogma.

„In het Evangelie van Thomas wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het licht binnen in
ons. Dat vind je ook terug in het zogenaamde Evangelie van de Waarheid, waarin Jezus zegt:
‘Wij komen voort uit het licht.’ In die teksten zie je een patroon, de overtuiging, of misschien
is het hoop, dat onze levens intrinsiek waarde hebben, omdat we binnenin ons een
verbazingwekkende levenskracht voelen, die we delen met alle andere levende wezens in
het universum. In het Evangelie van Thomas zegt Jezus: ‘Til een steen op en je vindt mij.
Splijt een stuk hout en ik ben daar.’ Ik moet ook aan Einstein denken die materie en energie
als één zag, het universum beschouwde als doortrokken van een soort weldadige energie.
Denk aan zijn beroemde uitspraak: ‘Geraffineerd is de Heer, maar kwaadaardig is hij niet.’ De
Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich zei: ‘Mensen denken of dat we uit het niets
voortkomen en naar het niets terugkeren, of dat we ergens vandaan komen en ergens naar
toe gaan. Beide opvattingen zijn het product van onze verbeelding, nietwaar?”

U heeft in uw boek niet alleen de moed gehad om over uw verdriet en wanhoop te schrijven,
maar ook over ervaringen die rationeel niet te verklaren zijn.

„Haha, ja, op het gevaar af dat men zal denken, die is nu echt volledig van het padje af. Ik las
een prachtig gedicht van een vriendin van mij, de dichteres Marie Howe, over de engel
Gabriel die aan de moeder van Jezus verschijnt. Toen ik haar vroeg hoe ze daartoe gekomen
was zei ze: ‘O, maar dat is mijzelf overkomen, ik heb zelf ervaren hoe iets of iemand aan mij
verscheen, maar dat ga ik echt niet zo opschrijven, dat is het laatste taboe.’ Ikzelf zou zulke
ervaringen, ik zou ze niet bovennatuurlijk willen noemen, gewoon ervaringen die je niet
kunt verklaren, vroeger zeker ook terzijde hebben geschoven, want ik heb een rationele kijk
op de wereld meegekregen. Maar waarom is dat eigenlijk een taboe? In de dagen na de dood
van mijn echtgenoot, leek het alsof hij tegen mij sprak. Terwijl ik mediteerde om tot rust te
komen, vroeg ik hem onwillekeurig hoe het met hem was. Het leek alsof hij antwoordde: ‘Ik
heb er vrede mee, hoor, ik maak me meer zorgen om jou.’ Dat maakte me toen ontzettend
kwaad, wat voor antwoord was dat, mij alleen achterlaten met twee kleine kinderen? Later
vroeg ik me natuurlijk af of ik dat verzonnen had, maar het klonk wel als iets wat mijn man
zou zeggen. Waar het om gaat, is dat het als een reële ervaring voelde, niet als een fantasie. Ik
denk dat veel mensen zulke ervaringen hebben.”

Waarom zal religie volgens u niet verdwijnen?

„We leven niet louter empirisch, onze ervaringen worden ook gevormd door onze
verbeelding en fantasie, onze verlangens, dromen, angsten en alles wat daar bij komt. De
neiging tot geloof is zo diepgeworteld in onze psyche, het idee dat godsdienst ooit zal
verdwijnen, is een illusie. Maar ik vraag altijd aan mijn studenten: wat geloof je precies? En
heb je het gevoel dat je geloof je leven verrijkt of dat het je beperkt op een manier die je
tegenstaat? Neem de traditionele christelijke opvatting over seksualiteit, daar is nu gelukkig
volop discussie over. Ik spreek zelf ook liever over ervaring dan over geloof.

„Een van mijn dierbaarste vrienden was de Afrikaans-Amerikaanse theoloog James Cone. Hij
schreef veel over hoe zwarte Amerikanen de tijd van de lynchpartijen met de kracht van hun
geloof hadden doorstaan. Ze zongen over koning Jezus die verslagen kan worden en gedood,
maar niet vernietigd. Wanneer mensen hem vroegen waar het geloof vandaan kwam,
antwoordde hij: ‘Het is verbeelding natuurlijk, wat zou het anders kunnen zijn?’ Maar dat
betekent helemaal niet dat we daar geen waarheid in kunnen vinden. De Amerikaanse
dichter Marianne Moore noemde poëzie ‘denkbeeldige tuinen met echte padden’. Zo zie ik
het geloof ook. De liturgie gaat over zaken die voor ons uiterst reëel zijn, geboorte, huwelijk,
dood. Je moet alleen waken voor het moment waarop geloof een soort dwangbuis wordt,
overgaat in dogma en ideologie. Daarbij denken mensen te vaak dat godsdienst alleen gaat
over wat je gelooft. Dat is een typisch christelijke opvatting, ontstaan in de vierde eeuw. In
veel religies komt het eerder aan op de praktijk, de dienst, het ritueel, het gezamenlijk
vieren. Dat is heel belangrijk voor mensen. Juist omdat er zoveel is wat we niet weten.”

Correctie (30 mei 2020) In een eerdere versie van dit artikel werd het citaat van dichter
Marianne Moore onjuist weergegeven. Zij schreef over ‘denkbeeldige tuinen met echte padden’,
niet ‘paden’.

Elaine Pagels: Waarom religie blijft. Uitgeverij: Ten Have, 240 blz. Prijs: 20,99

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 mei 2020

LEUGEN & WAARHEID

In deze maandelijkse serie gaat Bas

Heijne in gesprek met denkers,

historici en wetenschappers over de

grote kwesties van onze tijd. Over de

informatie-chaos, nieuws en

nepnieuws, de steeds vager

wordende grens tussen feit en fictie

en hoe we mens kunnen blijven in

een wereld van data.

Deze maand: Elaine Pagels (1943) is

een Amerikaanse historica

gespecialiseerd in het vroege

christendom. Haar bekendste boek

is The Gnostic Gospels (1979), een

baanbrekende studie over de leef- en

denkwereld van de eerste

christenen. Latere boeken van haar

zijn o.a. Beyond Belief: The Secret

Gospel of Thomas (2003) en

Revelations (2012). Verscheidene

boeken van haar zijn in het

Nederlandse vertaald. Ze doceert

aan de Princeton-Universiteit.

Lees ook: 
‘Stokoude ‘ketterse’
teksten tonen een
andere, modernere
Jezus’ – o.a. over
Pagels’ boek Revelations
(2012)

Een God die een man laat martelen en doden, dat klinkt vreemd
Elaine Pagels — Historica

Lees ook over
religiebijeenkomsten in
deze virustijd:
Wie samen met
anderen God wil
ontmoeten, komt
corona tegen
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Antropoloog Richard Wrangham:
‘In potentie zijn we allemaal kleine
dictators’
De Britse antropoloog en primatoloog
Richard Wrangham gelooft niet dat
mensen van nature goed òf slecht zijn.
Hun natuurlijke agressie is in de evolutie
gedeeltelijk bedwongen, met behulp van
doden en straffen.

INTERVIEW

Wetenschapshistorica Lorraine
Daston: ‘We willen allemaal blijven
geloven in waar we al in geloven’

ANGELA SAINI

‘Er zijn veel mensen die racisme
salonfähig proberen te maken’

Lees ook deze artikelen

OPENHARTIG

Annelies Verbeke: ‘Ik ben een vat vol
tegenstrijdigheden’
De Belgische schrijfster Annelies Verbeke (44) schreef een nieuw
kinderfilosofieboek; Patrick . Ook werden onlangs drie van haar
Theaterteksten gepubliceerd.
30 MAART 2020

GODSDIENST

In gevecht tegen de demonen
Honderden kerken verspreiden het geloof dat wie last heeft van
psychische of medische klachten eigenlijk last heeft van ‘demonie’.
22 MAART 2020

ONGEWENSTE BEÏNVLOEDING UIT ONVRIJE LANDEN

Spannende verhoren over de invloed van
buitenlandse geldschieters op moskeeën
Een commissie van negen Kamerleden wil met het onderzoek meer
duidelijkheid verkrijgen over de invloed van omstreden buitenlandse
geldschieters op Nederlandse moskeeën.
9 FEBRUARI 2020

CORONAVIRUS

Kerken in coronatijd: ongemak, meer bereik,
weinig innovatie
Hoe beleeft christelijk Nederland de coronacrisis? NRC vroeg
kerkleiders en gelovigen aan de vooravond van Pasen om hun
mening.
9 APRIL 2020

WAT MAAKT HET LEVEN DE MOEITE WAARD?

‘De dood is een soort strenge vader: hij voedt je
met harde hand op’
Beeldend kunstenaar, kunsthistorica en curator Babs Bakels (48)
maakte een tiental tentoonstellingen over de dood.
1 MEI 2020

Advertentie

XTR Branded Content

Zo maak je écht verschil
Oké, je wil beleggen. Maar je wil
ook de wereld serieus beter
maken. Duurzaam versus
impactbeleggen: dit zijn de
verschillen.

Lees verder

Winst wordt waarde
Duurzaamheid vertalen in goede
business. Hoe doe je dat? “Wij
spelen een actieve rol in het
debat over verduurzaming van
het financiële stelsel.”

Lees verder

Mijn nieuws Digitale krantMenu M

https://www.nrc.nl/
https://www.nrc.nl/rss/
https://twitter.com/nrc
https://www.facebook.com/NRC
https://www.instagram.com/nrcnl/
https://www.linkedin.com/company/nrc-nl/
https://www.nrc.nl/rubriek/leugen-en-waarheid/
https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Bas%20Heijne
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/29/
https://www.nrc.nl/handelsblad/2020/05/30/#130
https://www.nrc.nl/rubriek/leugen-en-waarheid/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/24/antropoloog-richard-wrangham-in-potentie-zijn-we-allemaal-kleine-dictators-a3997790
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/20/wetenschapshistorica-lorraine-daston-we-willen-allemaal-blijven-geloven-in-waar-we-al-in-geloven-a3994396
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/14/er-zijn-veel-mensen-die-racisme-salonfahig-proberen-te-maken-a3990469
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/30/annelies-verbeke-ik-ben-een-vat-vol-tegenstrijdigheden-a3994723
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/in-gevecht-tegen-de-demonen-a3994541
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/09/spannende-verhoren-moskeebestuurders-a3989852
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/09/kerken-in-coronatijd-ongemak-meer-bereik-weinig-innovatie-a3996441
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/de-dood-is-een-soort-strenge-vader-hij-voedt-je-met-harde-hand-op-a3998477
https://www.nrc.nl/
https://www.nrc.nl/mijn-nrc/nieuws/
https://www.nrc.nl/de/

