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 Blaise Pascal ( 1623 - 1662) 

Pascal, wiskundige, zieke en begaafd schrijver, deed 
iets wat nog nooit iemand had gedaan: het bestaan 
van God en de bewijzen daarvan in twijfel trekken. 
Men kan Zijn bestaan niet bewijzen, zei hij, maar Zijn 
niet-bestaan evenmin. Dus is geloof een persoonlijke 
keuze, een gok die men waagt, die men durft te 
ervaren - of niet.  

Na zijn dood werd in de voering van zijn jas een 
document aangetroffen waarin pascal zijn eigen 
godservaring in 1654 beschrijft. Het geloof als 
persoonlijke zaak: de eerste moderne mens.  

"De mens is een riet - maar een denkend riet." 

 

Pascal is de uitvinder van o.a. de rekenmachine, de luchtdruk, het vacuüm, de barometer en 
hoogtemeter, de kansrekening, van het binaire rekensysteem waar onze computers nu op draaien, van 
het openbaar vervoer en in zekere zin van het onbewuste.  

Mooi wiskundig werk, maar, zei hij, de echte levensvragen kun je daarmee niet beantwoorden. 
Daarvoor moet men het hart openzetten voor intuïtie, voor God en voor de naaste. Dit is wat er toe 

doet.  

Frank Ankersmit vertelt van een brief die Pascal schreef in 1661, een jaar voor zijn dood, over precies dit 
probleem. Het is een korte brief van minder dan vier pagina's, maar die desondanks gerekend wordt tot 
het allerbeste dat ooit geschreven werd over het probleem hoe met elkaar samen te leven in een 
maatschappij die religieus en cultureel tot op het bot verdeeld is.  

Kern van Pascal’s redenatie is dat in die omstandigheden niet waarheid maar gedrag beslissend is. 
Gewoonlijk is waarheid de arbiter in onze conflicten en meningsverschillen met anderen. We zijn het 
met elkaar oneens - en beslissen dan over ons meningsverschil op basis van wat we allebei voor waar 
houden. 

Maar, zo zegt Pascal, als je geen gemeenschappelijke waarheid hebt, dan werkt dit niet. Met meningen 
en waarheid kom je er dan niet uit. Het enige alternatief is dat je dan de `diepte' van waarheid en opinie 
verruilt voor de `oppervlakte' van het gedrag. Waar de alledaagse omgang met elkaar probleemloos 
verloopt, is dat dan de enige basis waarop je terug kan vallen. Van daaruit kun je proberen hoever je 
kunt komen op het terrein van opinie en van waarheid. Dat zal niet makkelijk zijn en zal zeker op korte 
termijn weinig resultaat opleveren. 
Helaas, het is niet anders. Maar het is in ieder geval veel beter dan met de waarheid te beginnen. Want 
dat maakt de kloof dieper, en het misverstand erger. 

                                                                                                                                              

 


