
kn29 + 20 juli 2018 + p4

Journalist en opiniemaker Peter Hitchens 

(1951) werd bekend door zijn gepassioneerde 

verdediging van traditionele waarden, maar 

misschien nog wel meer als tegenstander van 

het dominante linkse denken in de westerse 

cultuur. “Het is in de afwezigheid van God 

dat ons nu wordt geleerd te leven.”

Erik Hendrix

In tegenstelling tot zijn in 2011 overleden broer, de 
atheïstische filosoof Christopher, is Peter Hitchens een 
praktiserend christen. In zijn boek The Rage against God 
komt dit dan ook duidelijk naar voren. Op 10 juli werd 
in de voormalige synagoge te Gouda de Nederlandse 
vertaling ervan gepresenteerd, Opstand tegen God. Op 
uitnodiging van uitgeverij De Blauwe Tijger kwam Hit-
chens daarvoor naar Nederland. Katholiek Nieuwsblad 
sprak met hem over het marxisme, het gezin en de te-
loorgang van de christelijke beschaving.

Het einde van een tijdperk
Hitchens is precies wat je waarschijnlijk van een En-
gelsman verwacht: beleefd, hoffelijk en enigszins ge-
reserveerd. In zijn boek beschrijft hij de onheilspellen-
de ontwikkelingen die begonnen met de Eerste 
Wereldoorlog en die zich vooral na de val van de Ber-
lijnse Muur steeds duidelijker in de samenleving be-
gonnen af te tekenen. “De Eerste Wereldoorlog was een 
klap die we nooit echt te boven zijn gekomen”, legt 
Hitchens uit. “De oude orde verloor daarin alle geloof-

‘We leven in een tijd van  eigenliefde’

op niets uit zou draaien. Met de opkomst van de con-
sumptiecultuur verdween de strijdbare arbeidersklas-
se en zakte de massa langzaam weg in lethargie. De 
nadruk op economie had afgedaan, maar dat maakte 
hun liefde voor het sociale programma van het mar-
xisme niet minder. Je hoefde toch niet net als de bolsje-
wieken barakken te veroveren als  je de publieke  
opinie kon beheersen door sleutelposities in de samen-
leving in te nemen? Denk hierbij aan overheidsinstan-
ties, universiteiten en de media. Door die ‘Lange Mars 

door de instituties’ beheerst 
men nu vrijwel het hele 
maatschappelijke discours.” 
Als voorbeeld geeft Hit-
chens de pogingen van 
links om het traditionele ge-
zin onderuit te halen. “De 
rol van de vrouw is sinds de 
Tweede Wereldoorlog op 
een dramatische manier 
veranderd, met als gevolg 
dat kinderen nu in de open-
bare sfeer worden opge-

voed door betaalde mensen die zij niet kennen, in 
plaats van door hun ouders in de privésfeer.”
Hitchens vertelt hoe het woord ‘echtgenoot’ in officië-
le Britse documenten niet eens meer wordt gebruikt. 
“Neem iemand als Jordan Peterson (Canadese psycho-
loog en cultuurcriticus - red.)”, gaat hij verder. “De eni-
ge reden waarom hij zo controversieel werd, is omdat 
hij zich niet wilde conformeren aan de meest bespot-
telijke uitwassen van dat dominante linkse discours op 
de universiteiten. We leven nu in een post-huwelijks-
tijdperk en in zo’n samenleving weten mannen niet 

waardigheid. De christelijke Kerken en koningshuizen 
hadden de oorlog gesteund en het Europese volk be-
drogen. Het is niet voor niets dat het communisme en  
het fascisme in de jaren daarna opkwamen.”
Hitchens was in zijn jonge jaren zelf communist. Pas 
toen hij als correspondent van de Daily Express in de 
voormalige Sovjet-Unie ging werken, maakte hij het so-
cialisme van dichtbij mee. Na nog een tijd in Amerika 
keerde Hitchens na vijf jaar terug naar een Europa dat 
hij niet meer herkende. “Ik kwam hier dezelfde menta-
liteit tegen als ik in de Sov-
jet-Unie had gezien.”
Toch is Hitchens dankbaar 
voor zijn tijd als marxist-le-
ninist. “Ik denk dat we zon-
der een diep begrip van het 
marxisme geen idee hebben  
tegen welke krachten we nu 
vechten. Veel van de oor-
spronkelijke bolsjewieken 
waren gezelschap waar je 
oprecht van kon genieten: 
ze waren dapper, geestig, 
belezen en ook al was de vijand sterker, ze hadden de 
vaste overtuiging dat ze zouden winnen. Die mentali-
teit hadden de eerste christenen ook.”

De Lange Mars door de instituties
Volgens Hitchens is de cultuuroorlog echter allang ver-
loren. “In tegenstelling tot conservatieven hebben mar-
xisten wel van hun fouten geleerd”,  zegt hij met een 
sardonische glimlach. “Veel marxisten beseften na de 
Tweede Wereldoorlog dat het Sovjet-socialisme had ge-
faald en dat een gewelddadige overname van de staat 
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Peter Hitchens: “Wij christenen hebben elkaar nodig.”

‘Wij zijn nog steeds vrij om  
te zeggen en te denken  
wat we willen. Pas als  

iemand oproept tot geweld,  
mag de staat ingrijpen’
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‘We leven in een tijd van  eigenliefde’
meer waartoe ze nog dienen. Iemand als Peterson ziet 
dat glashelder. Het idee van een echtgenoot is nu vrij-
wel geheel verdwenen en in plaats daarvan is de ‘man-
nelijke partner’ gekomen, die slechts een beperkte en 
tijdelijke rol te vervullen heeft.”

Lichaamswarmte
Hitchens praat openlijk over “de vijand”, maar hieron-
der verstaat hij niet eenvoudigweg het marxisme. In 
plaats daarvan spreekt hij over selfism, wat zo veel be-
tekent als ‘vooral op jezelf gericht zijn’. “Licht kun je 
projecteren, duis-
ternis niet. Er is 
geen sprake meer 
van goddelijke 
verlossing maar 
van eigenliefde, 
en zo is het god-
delijke niet langer 
aanwezig. Ieder 
van ons wordt ge-
boren met de macht om het goede te doen, maar we 
weten niet meer wat het goede is. Het is in de afwezig-
heid van God dat ons nu wordt geleerd te leven.” 
Volgens Hitchens moeten christenen in het Westen el-
kaar nu opzoeken om warmte te vinden. De oude ge-
schillen, die ooit de christelijke denominaties zo sterk 
verdeelden, zijn in onze context van veel minder groot 
belang geworden. Dat klinkt als een pleidooi voor oe-
cumene, maar kunnen we daardoor de christelijke be-
schaving nog redden? “Nee”, antwoordt Hitchens. “Ze-
ker niet in de nabije toekomst. Maar het gaat erom dat 
we elkaar nodig hebben. Het christendom is niet altijd 
de dominante cultuur geweest, sterker nog: in haar vor-
mingsjaren werd de Kerk ook onderdrukt en veel van 
onze grondteksten waarschuwen ons dan ook dat we 
vervolgd en geminacht zullen worden. Dat moeten we 
weer serieus gaan nemen.” Maar ook daarin ziet Hit-
chens kansen liggen. “Wanneer je verslagen bent, kun 
je dat gewoon accepteren en doen wat je gezegd wordt, 
of je kunt leren van de manier waarop je bent versla-
gen. Hoe heeft immers zo’n relatief kleine groep van 
linkse intellectuelen in minder dan een eeuw tijd het 
bastion van de christelijke beschaving kunnen verove-
ren? Als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat ook!”

Een gentleman
Hitchens heeft inmiddels een divers publiek. Dat 
blijkt ook uit het feit dat hij tijdens zijn bezoek aan 

Nederland te gast was bij website GeenStijl. Die be-
dient over het algemeen een publiek dat niet echt be-
kendstaat om zijn religieuze mores. Toch is iedere 
vorm van populisme hem vreemd en Hitchens blijft 
als Engelse gentleman vooral een traditioneel con-
servatief.
Dat blijkt onder andere uit het feit dat hij weigert be-
paalde woorden en ideeën van nieuw rechts over te 
nemen. Hij is nog altijd kritisch over het neolibera-
lisme en de vrije markt en spreekt in plaats van over 
‘cultuurmarxisme’ liever over Gramsci’s theorie van 

culturele hege-
monie (de idee 
dat de heersende 
klasse haar idee-
en door middel 
van cultuur op-
legt aan de lage-
re klassen - red.).
In Opstand tegen 
God komen zo al-

lerlei verschillende thema’s aan bod die zich uitstrek-
ken naar alle dimensies van het maatschappelijk leven. 
Hitchens kon het hele project maar nauwelijks over-
zien en riep uiteindelijk de hulp in van zijn zoon Dan 
(die overigens katholiek is en hoofdredacteur van The 
Catholic Herald). “Zonder zijn hulp had dit boek het le-
venslicht nooit gezien.” 

Niet ingrijpen
Hitchens is opvallend mild in zijn uitspraken over de 
islam. Dat de overheid steeds meer ingrijpt in het pri-
véleven van burgers is volgens hem een veel grotere 
bedreiging voor de vrijheid dan de moslimmigranten 
die de afgelopen jaren naar Europa zijn gekomen.
Op de vraag of hij vindt dat de staat moet ingrijpen 
als een islamitische school radicale ideeën onder-
wijst, is zijn antwoord luid en duidelijk: “Nee, en om 
dezelfde redenen wil ik ook niet dat de staat ingrijpt 
op christelijke scholen. Wij zijn nog steeds vrij om te 
zeggen en te denken wat we willen. De enige uitzon-
dering moet zijn als iemand oproept tot geweld – 
dan pas mag de staat ingrijpen. Het argument dat 
bepaalde ideeën niet geuit mogen worden, zal na-
melijk eerst tegen moslims worden gebruikt en daar-
na tegen ons.” +

Peter Hitchens, Opstand tegen God. Uitg. De Blauwe  
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Peter Hitchens in gesprek met Henk Jan Prosman, die zijn boek vertaalde, en journalist Wierd Duk.

‘Veel van de christelijke grondteksten 
waarschuwen ons dat we geminacht  

zullen worden. Dat moeten we  
weer serieus nemen’

Kan de katholieke so-
ciale leer de polarisatie 
in de samenlevingn 
helpen verminderen? 
Tijdens een conferentie 
op de jezuïetenuniver-
siteit Georgetown 
boog men zich on-
langs over die vraag. 
Een ‘linkse’ professor 
beargumenteerde dat 
de kern van de sociale 
leer, en het pad naar 
eendracht, de voor-
keursoptie voor de armen is. Een ‘rechtse’ pro-
fessor beargumenteerde dat het zoeken naar 
waarheid centraal moet staan en dat daarom de 
morele en de sociale leer niet te scheiden zijn. Het 
fundamenteelste principe van de leer is de inhe-
rente en gelijke waardigheid van ieder mens, on-
geacht of dit leven ongeboren is of op de drem-
pel van de dood staat.
Een ‘linkse’ journalist bracht naar voren dat als 
je naar kerkelijke documenten als Centesimus An-
nus kijkt, de sociale leer geen blauwdruk is voor 
een ideale samenleving. De encycliek stelt dat we 
moeten begrijpen dat de economie er voor de 
mens is en dat zowel de markt als de staat een 
rol hebben te spelen. Hoe een samenleving moet 
worden ingericht, is een kwestie van afweging 
die afhankelijk is van de specifieke historische 
omstandigheden.
De rechtse denker sneed volgens mij iets belang-
rijks aan. Ik vind het idee van de voorkeursop-
tie van de armen relevant. Het lijkt er echter vaak 
op dat wie er de kern van het sociale denken van 
maken, er in de praktijk maar één doel aan ver-
binden: het verbeteren van het leven van de ar-
men. Voor hen lijkt solidariteit toch vooral vaak 
een linkse politieke agenda te zijn van het open-
stellen van de grenzen, het opbouwen van de 
verzorgingsstaat voor burgers en niet-burgers en 
het verhogen van de ontwikkelingshulp.
Het probleem van deze benadering is dat het ‘de 
armen’ heel specifiek definieert: het zijn werke-
lozen, immigranten en armen in het buitenland. 
Deze vernauwing leidt tot polarisatie. Want een 
ouder die zo goed mogelijk voor zijn kinderen 
probeert te zorgen, kiest toch ook voor de armen? 
Kinderen hebben niks als ze geboren worden. Ze 
moeten gevoed, gekleed en geschoold worden, 
en dat kost geld. Ze moeten leren fatsoenlijke 
mensen en nuttige burgers te worden, en dat kost 
moeite.
De morele leer draait om wat het echt goede is, 
en wat de gewoontes zijn die iedereen moet cul-
tiveren om als mens tot volle bloei te komen. Om 
de menselijke waardigheid recht te doen, hebben 
we een wereld nodig die een morele levenssfeer 
mogelijk maakt waarin het gezinnen goed kan 
gaan. Een wereld waarin een goede rechtstaat de 
orde, de goede zeden en de gewetensvrijheid van 
ieder individu garandeert, en waarin een gezon-
de economie en een terughoudende overheid alle 
mensen dienen. Als de sociale leer wordt begre-
pen als onderdeel van de morele leer en wordt 
gebruikt als inzet voor verstandige discussies 
over tijdelijke zaken, dan zou ze wel eens kun-
nen bijdragen aan het inperken van de polarisa-
tie in Kerk en samenleving.

Kees Heesters, Baltimore

Polarisatie
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