
Beste ICF leden 
  

Volgende week vrijdag 19 oktober 2017 is er weer een ICF-bijeenkomst, deze keer 

zal de discussie van vorige keer voortgezet worden over 

   

Fjodor Dostojewski's 
  

'De gebroeders Karamazow'  

"De grootinquisiteur van Sevilla"  

     
In de bijlage de  inleiding op “De Grootinquisiteur” en de poging van Miep om de vragen 

te bundelen. 

Voor de mensen die er vrijdag 15 september niet bij konden zijn, zijn ook de vragen van 

Pier en Loes toegevoegd 

 

 Extra informatie: 

      -datum Adventsbijeenkomst, verplaatst naar 

donderdag 14 december 16.00-20.00uur 

 
Besloten is de Keizerskroon als locatie te kiezen.  Echter bleek dat er 15 december, onze 

reguliere datum, geen ruimte is bij de Keizerskroon.  Wel op donderdag 14 december 

van 16.00-20.00uur. 

       -verplaatsen tijdstip ICF bijeenkomst? 

 Er zijn de laatste tijd veel afmeldingen. Mogelijk vanwege het tijdstip. De vraag rijst 

om toch maar weer eens te overwegen het tijdstip te wijzigen . De gedachte gaat uit 

naar de donderdag van 17.00-19.00u.  Dit is  tijdens de bijeenkomst van 15 

september voorgelegd  aan de aanwezige leden. De aanwezige leden  gaan 

akkoord met de optie de reguliere vrijdag bijeenkomst te verhuizen naar de donderdag 

en wensen dit  voorgelegd aan alle 

leden.                                                                                       

Ik nodig jullie gaarne uit voor het bijwonen van de bijeenkomst op 20 oktober, die, 

zoals gebruikelijk, wordt gehouden in De Keizerskroon (aanvang 11.30 uur). 

  

Verhindering gaarne tijdig opgeven aan Wout Kruidenier.  

Met hartelijke groet,  

Wies Remmers, 

secretaris ICF-afdeling Apeldoorn 

  

 

P.S. : De heer Feitsma zal, als landelijk secretaris, deze uitnodiging ook ruimer 

verspreiden. Mocht er belangstellenden zijn onder de leden van andere ICF-

afdelingen voor onze bijeenkomst, dan gaarne uiterlijk woensdag 13 september voor 

12.00 uur a.s. een mailtje aan mij. Ik kan dan de gebruikelijke gang van zaken op 

onze bijeenkomsten uiteenzetten, en hen informeren over de kosten van de lunch 

etc. 

 



 

 

De Grootinquisiteur van Sevilla 
 

Vragen: 
Het verhaal dat Iwan, één van de gebroeders vertelt, geeft een inzicht hoe 
Dostojefski dacht over religie (c.q. wat voor beeld er in Rusland bestond van de 
RKKerk in zijn dagen).  
Ik vind het een nogal wrang verhaal, en kan er weinig chocola van maken. 
Enkele vragen die opkomen bij het lezen van de tekst: 
1. De inquisiteur “is er trots op dat het hem en de zijnen uiteindelijk gelukt is 
de vrijheid (die Jezus predikte) te onderdrukken, en dat voor het geluk der 
mensheid te hebben gedaan.” De kerk heeft de vrijheid van Jezus ingeperkt (door 
dogma’s en het scheppen van een bindende traditie) om ons leken daardoor 
gelukkig te maken. Is dat waar? 
2. Staat of valt het rechtsgevoel van de mensen met het hebben van een 
religie? 
 Zal een samenleving geleidelijk bandelozer worden als de godsdienst 
verdwijnt? (Zie bijv. Kolakowski, die dat beweerde bij zijn analyse van het 
communisme.) 
 Of blijven er altijd normen en waarden, die de mens uittillen boven 
zichzelf? 

Is democratisch afgesproken wetgeving daarvoor voldoende? 
In de 17e eeuw: wetenschap geseculariseerd; in 18e eeuw: staat geseculariseerd 
(scheiding kerk en staat); in 19e eeuw: kunst geseculariseerd; in 20e eeuw: moraal 
geseculariseerd (D66). Waar gaat dit naar toe?, aldus Rabbijn Jonathan Sacks. 
3. De inquisiteur sprak: “Er zijn drie machten, de enige drie machten op de 
wereld die in staat zijn voorgoed het geweten van de zwakke opstandigen te 
overwinnen. Die machten zijn: het wonder, het geheim, de autoriteit. Alle drie 
heb jij (Jezus) afgewezen.” Even verder: “Wij (de kerk) hebben jouw daad aan de 
menselijke natuur aangepast en we hebben haar gegrondvest op het wonder, het 
geheim en de autoriteit. En de mensen zijn tevreden dat ze weer worden geleid als 
een kudde en dat eindelijk van hun harten dat vreselijke gevaar (de vrijheid), dat 
hen zo heeft gemarteld, is afgenomen.”  

Kan de mens daadwerkelijk niet met vrijheid (van geweten) omgaan?  
Is er geen plaats meer voor het wonder?   
Moet ieder raadsel tot een oplossing worden gebracht? 
Kan de mens niet met het geheim overweg? 

Er zijn nog vele vragen te stellen aan Dostojefski, maar ik wil het nu even bij deze 
drie laten.  
 
Apeldoorn, augustus 2017.       
 Pier Slump.  
 
 
 

 

  



Inleiding bij behandeling van “De Grootinquisiteur” van Dostojewski. ICF 15 september 

2017. 

 

Uit: De Gebroeders Karamasow vijfde boek, hoofdstuk 5 

 

Beste mensen, 

 

Wij hebben onszelf een flinke kluif voorgeschoteld met de bestudering van dit verhaal. 

Ik hoop dat iedereen het heeft gelezen. Het wordt anders moeilijk om hier met zijn allen 

over te praten. Niet iedereen heeft vragen geformuleerd. Er zijn discussievragen 

gekomen van Pier en Loes en ik heb zelf ook mijn vragen. Dit is waarschijnlijk genoeg om 

ons over te buigen. 

 

Ik heb zelf nog nooit iets gelezen van Dostojewski en ben begonnen iets meer over de 

man te weten te komen. Zo kwam ik in een bijlage van de weekend krant van de 

Volkskrant (V zomermagazine boeken 12 augustus 2017) onverwacht een artikel van 

Joris van Casteren tegen waarin hij beschrijft dat Dostojewski in 1849 wordt opgepakt 

als vermeende samenzweerder. Hij had al wat boeken doen verschijnen zoals Arme 

mensen. D. was de zoon van een armendokter uit Moskou en studeerde aan de 

Petersburgse school voor genie-officieren. D. was een vrome en romantische jongeman 

die onder invloed kwam van ene Belinski die hem inwijdde in het atheïstische en 

socialistische gedachtengoed van Fourier en Saint Simon (Franse naturalisten). Ze 

werden vrienden en radicaliseerden. Beiden werden opgepakt. Tsaar Nicolaas 1 zag niet 

graag in zijn rijk van die subversieve denkers. Na een half jaar voorarrest werden D. en 

zijn trawanten naar het schavot gebracht en hoorden de eis, dood door fusillade. Ze 

kregen lijkwaden aan en sommigen werden aan palen vastgebonden. Op het laatste 

moment kwam het bericht dat de tsaar het vonnis had omgezet tot 8 jaar dwangarbeid. 

Uiteindelijk werd het nog 4 jaar strafkamp in Siberië.  

D. had een problematische relatie met zijn vader. D. verweet hem dat hij geen geld 

stuurde als hij het nodig had en toen werd zijn vader ook nog vermoord. De Gebroeders 

Karamasow werd in de periode na deze traumatische ervaringen geschreven. 

Volgens Joris van Casteren is het na dit alles nooit meer goed gekomen met D. 

 

Met deze kennis ben ik het hoofdstuk “De Grootinquisiteur” nog eens gaan lezen.  

De mening van Sjaak Stolker dat het een “mooie en interessante raamvertelling is 

vanwege de geweldige stilistische en verhaaltechnische hoogstandjes”  wil ik graag 

aannemen. Verder vind ik het een vreemd verhaal. 

Ik heb soms medelijden met D. Wat moet die man hebben geleden tussen al die 

tegenstrijdigheden die in hem rondwaarden. De twee figuren Iwan en Aljosja zijn, 

volgens mij, die twee kanten in D. 

 

Waarom situeert D. De Grootinquisiteur in 1500? Zie de inleiding. 

  



Een viertal vragen. 
1. Het is mij niet duidelijk geworden waarom na de rondgang door de hel van de 

Moeder Gods zij om barmhartigheid vraagt en niet om genade? 

2. Het is mij evenmin helder geworden hoe het “geweten” ontstaan kan worden? 

3. Tot slot, deze vraag is ingewikkelder. Ik wil daar geen lang verhaal over maken, 

wellicht ben ik te cryptisch. 

De inquisiteur zegt herhaaldelijk, dat Jezus aan de mensen “vrijheid” heeft 

willen geven, maar er wordt bemerkt, dat zij deze “beloofde vrijheid” niet 

aankunnen. Derhalve wordt het geloof dusdanig vorm gegeven, dat slechts 

enkelen het juk van de vrijheid mogen kennen – lees paus, bisschoppen e.d. - . 

Mijn vraag is: Wat is precies “vrijheid”? Gedachtes zijn tolvrij, handelingen en 

hetgeen je zegt niet.   

En dan denk ik aan vogels, zij vliegen vrij in de lucht, maar zij moeten altijd 

beducht zijn op vijanden, die of hen zelf willen verorberen, hun eieren, dan wel 

hun jongeren. Ofwel zij vliegen vrij, maar altijd met een angst in hun lijf. Hieruit 

kun je de conclusie trekken, dat “vrij rondvliegen” en “angst” met elkaar samen 

gaan. 

4. Mijn vierde vraag is: In hoeverre kunnen mensen “angst” aan. Mijn Moeder zei 

altijd “angst” is een slechte raadgever.  

 

Laten we eens naar de vragen van onze ICF’ers kijken. 

1. Vraag 1 van Pier en vraag 3 van Loes draaien om de vrijheid die Jezus predikte of 

anders gezegd die Jezus de mensen heeft willen geven. Pier vraagt of het 

beperken van de vrijheid zoals D. die beschrijft, ons mensen gelukkiger maakt. 

Loes vraagt zich af wat vrijheid is. 

2. In de tweede vraag van Pier komt naar voren met de vraag of het hebben van 

een religie, het rechtsgevoel vormt bij de individuele mens en de samenleving. Is 

wetgeving voldoende om mensen boven zichzelf uit te tillen in een 

geseculariseerde samenleving? 

De uitspraak van De Grootinquisiteur tegen de gevangengenomen Jezus: wij 

hebben het van je overgenomen. Bemoei je er niet meer mee en ga weg en kom 

nooit meer terug, lijkt hiervan een exponent.  

3. In vraag 3 van Pier wordt de vraag gesteld of mensen daadwerkelijk niet met 

vrijheid(van geweten) kunnen omgaan. Daaraan voorafgaande stelt Loes de 

vraag hoe geweten ontstaan kan worden. De uitspraak van Iwan “alles is 

geoorloofd…” bij het afscheid van Aljosja klinkt toch wel dreigend. 

4. Loes stelt dat er sprake is van angst. De mensen zijn blij dat het vreselijke gevaar 

(de vrijheid), dat hen zo heeft gemarteld, is afgenomen. Zij illustreert het met 

het verhaal uit de natuur waarin vrijheid en angst met elkaar samengaan. 

( Dit doet me denken aan de zienswijze van Kierkegaard die ook stelt dat het 

menselijk handelen gebeurt vanuit angst) 

5. De eerste vraag van Loesstelt mij voor een andere vraag. In de Inleiding op De 

Grootinquisiteur stelt Iwan dat de Onze Lieve Vrouw wel degelijk om genade 

vroeg voor de mensen in de hel. Toen de wonderen werden ontkend, baden de 

mensen steeds vuriger om de  terugkeer van Jezus, zij vroegen Hem in zijn 

oneindige barmhartigheid neer te dalen tot zijn dienaren. Hij kwam niet, alleen 

Onze Lieve Vrouw is de helper. 

6. Is er geen plaats meer voor het wonder vraagt Pier zich af. Is dat zo in onze 

wereld? 

 

 

Gespreksleider Miep Giezeman-Hendriks 


