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AANLEIDING 



DIVERSE SPREKERS BRACHTEN HET 

ONDERWERP VRIJE WIL NAAR VOREN 

 Jonas Slaats: einde westerse waarden 

 Mirjam van Reijen: stoïcisme, Seneca, mens 
wordt gedreven door verleden, dat is 
dominant over huidige belangen 

 Ton de Kok: veel wetenschappers en 
kunstenaars geloven in de God van Spinoza, 
God is voortbrengende kracht in hele natuur 
inclusief de mens, mens heeft dus geen vrije 
wil 





WAAROM BELANGRIJK? 

 Vrijheid een van de grote basiswaarden, 

zonder vrije wil geen echte vrijheid 

 Gevolgen voor moraal en wetgeving 

 Zelfontplooiing niet vanzelfsprekend 

 Permanente bron van religieuze strijd 



ACHTERGROND 



IEDERE CULTUUR BEVAT VIER SECTOREN 

politiek 

wetenschap religie 

kunst 



IN DE MIDDELEEUWEN WAS DE R.K KERK ZEER 

DOMINANT 

 Men geloofde in de almacht van God 

 Augustinus noemde al de predestinatie van God 

 Impliciet werd de vrije wil verworpen 

 Kerk stond tussen God en gelovige 

 Zij bepaalde kunst, wetenschap, politiek en 

natuurlijk de religie 

 En ontwikkelde de middelen om dat af te 

dwingen 

 



BIJBEL EN BIECHT 



AFLAAT EN INQUISITIE 



CONCLUSIE 

 Middeleeuwen geen sterk voorbeeld voor het 

niet bestaan van vrije wil en predestinatie 

 Het is opgelegd en afgedwongen door de 

kerk 

 Misbruik van (goed) gelovigheid 

 



MODERNE TIJD 

 Complete aanpassing wereldbeeld 

 Opkomst nieuwe waarden en nieuwe 

vrijheden 

 Einde feodale tijd 

 

 



VRIJHEID IS BASISWAARDE MODERNE TIJD 

 Vrijheid van expressie 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Vrijheid van godsdienst 

 Vrijheid van vereniging en vergadering 

 Vrijheid van onderneming 

 Vrijheid van onderwijs 



REFORMATIE OPSTAND TEGEN R.K. KERK 

 Maarten Luther 

 Mens heeft 
persoonlijke relatie 
met God  

 Johannes Calvijn 

 Mens is al bij geboorte 
voorgestemd 



MODERNE TIJD: VRIJHEID VAN GODSDIENST 

 Opstand tegen de 
kerk 

 Priesters proberen 
de kerk te 
hervormen 

 Luther publiceerde 
in 1517 95 
stellingen 

 Begin van de 
reformatie 

 



VIJF SOLAS 



DISPUUT TIJDENS 12 JARIG BESTAND 

 Jacobus Arminius 

 Mens heeft invloed op 

zijn bestemming  

 Franciscus Gomarus 

 Mens heeft geen invloed 

op zijn bestemming 



PROTESTANTISME IN NEDERLAND 

 Vanaf ca 1550 Doopsgezinden van Menno Simons 

 Vanaf 1619: Remonstrantse Broederschap 

 Afscheiding van 1834 met Hendrik de Cock 

 Vanaf 1869: Christelijke Gereformeerde Kerken 

 Vanaf 1907: Gereformeerde Gemeenten 

 Vanaf 1944: Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 

 Vanaf 1948: Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

 Vanaf 1953: Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

 Vanaf 1968: Nederlands Gereformeerde Kerken 

 Vanaf 1980: Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) 

 Vanaf 2003: Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) 

 Vanaf 2004: Hersteld Hervormde Kerk 

 Vanaf 2004: Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 

 Vanaf 2004: Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 

 Vanaf 2007: Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband 

 Vanaf 2009: Gereformeerde Kerken Nederland. 



FILOSOFEN OVER VRIJE WIL 

Baruch Spinoza 

God is immanent 

Geen vrije wil 

Rene Descartes 

God is transcendent 

Mens heeft vrije wil 

 



ARTHUR SCHOPENHAUER 

 Een mens kan 
doen wat hij wil, 
maar hij kan niet 
willen wat hij wil 

 De mens is de 
slaaf van zijn wil 
om te overleven 

 De vrije wil is een 
illusie 



JEAN PAUL SARTRE 

 Mens creëert 

mogelijkheden 

 Mens is autonoom: 

durf te denken 

 De mens is alleen 

datgene wat hij van 

zichzelf maakt 

 Zijn is zichzelf 

kiezen 



CONCLUSIES 

 Protestantse Kerk speelt geen rol meer in 

discussie over vrije wil 

 Al die kerksplitsingen hebben veel verwarring 

gezaaid en een en ander beslist niet helder 

gemaakt 

 Meeste mensen zijn overtuigd van vrije wil 

 



NIEUWE FEITEN 



DE VRIJE WIL BESTAAT NIET 

 Benjamin Libet: Mind Time 

 Sam Harris: The illusion of free will 

 Dick Swaab: Wij zijn ons brein 

 Victor Lamme: Vrije wil bestaat niet  



COMMENTAAR 



DANIEL DENNETT 

 Mensen zijn vrijer dan 

dieren 

 Mensen kunnen 

nadenken over de 

toekomst 

 Mensen zijn meesterlijk 

‘vermijders’ 

 Vrije wil is een waarde 



REACTIE SNELHEID FEDERER NADAL 

Als Libet gelijk heeft 

moeten zij al weten 

wat te doen voor de 

opslag  

 



TAFELTENNIS IS ONMOGELIJK 



BERT KEIZER 

 Denken en 

beslissen is een 

combinatie van 

brein, lichaam 

en ziel.  

 Het is 

onmogelijk dat 

te reduceren tot 

een van de drie 



EIGEN MENING 



HOE KOMEN HANDELINGEN TOT STAND? 

 Denken en doen is cyclisch 

 Resultaat van interactie 

tussen brein, lichaam en 

omgeving 

 Kapitaalvorming door  

doelhandelen en 

automatismen 

 Evolutie door stapeling 

kapitaalvormen 

 

 



ONTWIKKELING 

VRIJE WIL 

wereldbewust mensen

nationaalbewust mensen

samenlevingbewust mensen

groepsbewust mensen

ZELFBEWUST

zelfvoorziening homoniden

zelfontplooiing primaten

zelfinschatting kuddedieren

zelfherkenning zoogdieren

ZELFKENNEND

zelfbescherming reptielen

zelfbevinding vissen

zelfverwerking primitieve organismen

zelfopname meercelligen

ZELFSTUREND

zelfdeling eencelligen

ZELFDELEND

vrije vorm van organisme

wil zelfregulering



BESTAAT VRIJE WIL? 

 Leven bestaat uit groot aantal automatismen 

 Mens is in staat tot doelhandelen 

 Evolutie geeft kapitaal en doelhandelen door 

 Er is een onoverbrugbare informatie kloof met 
voorouders 

 Lerend vermogen neemt toe naarmate vrije wil 
en zelfbewustzijn groter worden 

 Omgekeerd vergt toepassing vrije wil 
zelfbewustzijn 

 Vrije wil (en toeval) bestaan 


