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ARIE L. MOLENDIJK  

HET WERELDPARLEMENT VAN RELIGIES TE 

CHICAGO (1893)
1
 

THE WORLD PARLIAMENT OF RELIGIONS IN CHICAGO (1893) 
The aim of this contribution is to give a coherent account of the World Parliament of 

Religions held in Chicago in 1893. The meeting was organised in the context of the 

Columbian World Exhibition, which celebrated 400 years of America. The Parliament 

convened in the main hall of the Chicago Art Institute and attracted 150,000 people, 

according to one of the lengthy reports. Various aspects are addressed: the objectives of 

the organisers, the character of the various reports of this mega-event, the participation 

of women, the relationship between the Christian organisers and the representatives of 

the East, the various – opposing – claims about the superiority of specific forms of reli-

gion and culture (for instance, the juxtaposition of the material West and the spiritual 

East), the tendency to spiritualize religion, and the role of the emerging field of reli-

gious studies versus the ‘interfaith’ character of the Parliament. It is hardly possible to 

draw one final conclusion from this heterogeneous event, but perhaps one can say that 

the participants were convinced of the ultimate meaning of ‘religion’ – however defined 

– as a force against indulging in consumerism and materialism.  

Het wereldparlement van religies dat van 11 tot 27 September 1893 in 

Chicago werd gehouden is een controversieel onderwerp. Het werd door som-

mige tijdgenoten gezien als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de mo-

derne geschiedenis, maar door anderen als het werk van de duivel.
2
 Heden-

daagse wetenschappers analyseren het wereldparlement vanuit verschillende 

gezichtspunten – als een cruciale gebeurtenis in de Amerikaanse religiege-

schiedenis, maar ook als één van de eerste grote internationale ontmoetingen 

_____________ 

1 Charles Carroll Bonney, ‘The World’s Parliament of Religions’, The Monist 5 (1895), 325 (Neely 40; 

Barrows 72). Walter R. Hougton (red.), Neely’s History of The Parliament of Religions and Religious 

Congresses at the World’s Columbian Exposition, Chicago 1893; cf. John Henry Barrows (red.), The 

World’s Parliament of Religions. 2 vols., London 1983. Deze twee rapporten worden afgekort als respectievelijk 

Neely and Barrows, gevolgd door het paginanummer. Dit artikel is een bewerking van een eerder in het 

Engels verschenen stuk: ‘“To Unite all Religion Against Irreligion”: The 1893 World Parliament of 

Religions’, Journal for the History of Modern Theology 18 (2011), 228–250. 
2 Barrows 1557. 
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tussen de verschillende wereldgodsdiensten. Het Parlement wordt beschouwd 

als een bijdrage aan de opkomende godsdienstwetenschap, of juist als een ver-

menging van geloof en wetenschap. Er wordt vaak gewezen op de opmerkelij-

ke deelname van vrouwen en hun nieuwe publieke rol als sprekers tijdens het 

Parlement. Toch is het nodig dit soort uitspraken te nuanceren. Ja inderdaad, 

het Parlement was een stap in de emancipatie van vrouwen, maar hun rol werd 

op stereotype wijze gedefinieerd. Inderdaad, er waren bijdragen aan de weten-

schappelijke studie van religie, maar dat neemt niet weg dat de superioriteit 

van de eigen godsdienst werd geclaimd. De organisatoren zelf waren zich tot 

op zekere hoogte bewust van de lastige relatie tussen christendom en de overi-

ge religies waarvan vertegenwoordigers waren uitgenodigd. Zij trachtten con-

troverses te vermijden door strenge regels vast te stellen die bijvoorbeeld 

polemiek tegen andere standpunten verboden.
3
 

In dit stuk zal ik verschillende achtergronden en aspecten van het World 

Parliament of Religions (WPR) behandelen. Daarbij zal ik speciale aandacht 

besteden aan het discours over religie zoals dat gebruikt werd door de deelne-

mers, met name door de initiatiefnemers Charles Bonney en John Henry 

Barrows. Wat verstonden zij onder ‘religie’ en ‘geloof’ (faith), welke begrip-

pen stonden er tegenover? Wat was de leidende gedachte van dit evenement? 

Hoe reageerden de vertegenwoordigers van de overige religies?  

Het Wereldparlement van 1893
4
 

Het zou een misverstand zijn om wereldtentoonstellingen louter en alleen in 

termen van materiële en economische vooruitgang te beschouwen. Ze hadden 

ook een intellectuele en zelfs spirituele dimensie. Bij de voorbereiding van de 

wereldtentoonstelling te Chicago heeft Charles Carroll Bonney (1831-1903), 

advocaat en adviseur van het Amerikaanse Hoger Gerechtshof, het idee gelan-

ceerd om voor deze gelegenheid ook conferenties te organiseren.
5
 Dit voorstel 

werd goed ontvangen en men vormde een nieuwe commissie – met de naam 

World’s Congress Auxiliary – waarvan Bonney voorzitter werd. Deze com-

missie stelde meer dan 200 werkgroepen in om bijzondere conferenties te or-

ganiseren. Op het gebied van religie was het Wereldparlement veruit de 

grootste gebeurtenis, maar daarnaast waren er andere bijeenkomsten. Het doel 

_____________ 

3 Cf. Bonney, ‘The World’s Parliament of Religions’, 331. 
4 Cf. Hougton (red.), Neely’s History; Barrows (red.), The World’s Parliament; en Richard Hughes Seager 

(red.), The Dawn of Religious Pluralism Voices from the World’s Parliament of Religions, 1893, La Salle 

1993. 
5 Neely 15–16. 
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van de organisatoren was zeer breed: ‘to have a presentation of the faith and 

creeds of every denomination in Christendom as well as expositions of the 

beliefs of peoples and sects outside its pale’.
6
 Daarbij ging het om de zogehe-

ten denominationele congressen, waarvan er 41 plaatsvonden – van 27 augus-

tus tot 15 oktober 1893. De meeste van deze bijeenkomsten werden door 

christelijke of verwante groepen gehouden, zoals de Lutheran General Coun-

cil, het Congress of Colored Catholics, de Universalistic Church, de Disciples 

of Christ, de Friends’ Orthodox Church, de African Episcopal Church, de 

International Board of Women’s Christian Associations, het Sunday-Rest 

Congress en de Evangelical Alliance. Daarnaast waren er bijeenkomsten en 

presentaties van joodse groepen, theosofen en boeddhisten.
7
 

Het evenwicht tussen christelijke en niet-christelijke kerken en groepen 

was ver te zoeken, en ook waren zeker niet alle christelijke groepen van de 

partij. Alhoewel er een relatief grote vertegenwoordiging van (Amerikaanse) 

katholieke organisaties aanwezig was, hadden de American Presbyterian 

General Assembly en de aartsbisschop van Canterbury van de Anglicaanse 

Kerk de uitnodiging om deel te nemen afgewezen. De kritiek van de aartsbis-

schop richtte zich in het bijzonder op de vooronderstelling dat de christelijke 

religie op één lijn met andere religies geplaatst zou worden.
8
 De voorzitter van 

het Parlement, John Henry Barrows, voorganger van de First Presbyterian 

Church van Chicago, had benadrukt dat de uitnodigingen primair aan indivi-

duen en niet aan organisaties gericht waren en dat de bijeenkomst niet onder 

kerkelijke controle stond.
9
 

Niettegenstaande deze kritische stemmen was het WPR een groot succes 

in de ogen van de organisatoren en de bezoekers. Het Parlement kwam bijeen 

in de grote hal (Hall of Columbus) van het Chicago Art Institute bij Lake 

Michigan, waarin plaats was voor 4000 mensen. Deze enorme ruimte was 

soms nog te klein, zodat mensen naar de aangrenzende hal (Hall of 

Washington) moesten uitwijken, waar de lezing dan nog een keer gehouden 

werd.
10

 Op de laatste dag van het WPR publiceerde één van de vooraanstaan-

de plaatselijke kranten een bericht met de titel ‘Crowds besiege managers of 

_____________ 

6 Neely 865. 
7 Cf. Neely 865–970. 
8 Cf. Barrows 20–21.  
9 Barrows 60 en 1560; voor een kort curriculum vitae van Barrows zie Neely 972. 
10 Barrows 110; cf. Eric J. Ziolkowski, ‘Introduction’, in Ziolkowski (red.), A Museum of Faiths: Histories 

and Legacies of the 1893 World’s Parliament of Religions, Atlanta, Georgia 1993, 8. 
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Parliament for tickets’, dat de grote belangstelling voor de slotbijeenkomst als 

volgt beschreef: 

At 9 o’clock it had been announced that tickets for the closing session of the 

parliament to be held this evening would be given out. At that hour 1,500 people 

were packed in Hall 2, and every one of the halls and corridors was equally 

crowded. The demand for seats was apparently greater than for boxes at a grand 

opera opening.
11

 

Barrows claimde dat bijna 150.000 mensen de bijeenkomsten van het 

Parlement bijwoonden en dat de aantrekkingskracht van de wereldtentoonstel-

ling niet groot genoeg was om mensen weg te lokken van het WPR.
12

 

Doelstellingen 

Waar ging het WPR over? Deze ogenschijnlijk simpele vraag is niet zo ge-

makkelijk te beantwoorden. Wat wel gezegd kan worden is dat de bijeen-

komst nauwkeurig was voorbereid door een Amerikaanse commissie, die vele 

christelijke en joodse groepen vertegenwoordigde. In juni 1891 verzonden zij 

zo’n 3000 uitnodigingen naar ‘religieuze leiders’ overal ter wereld.
13

 Deze 

‘preliminaire tekst’ begint met te stellen dat God bestaat en dat degenen die 

God vrezen en rechtvaardig leven door Hem geaccepteerd worden. Als be-

langrijkste doelstelling zag men: 

[W]e affectionately invite the representatives of all faiths to aid us in presenting 

to the world, at the Exposition of 1893, the religious harmonies and unities in 

humanity, and also in showing forth the moral and spiritual agencies which are at 

the root of human progress.
14

 

De uitnodiging laat ook onenigheid zien binnen het organiserende comité. 

Naast de veronderstelde gunstige morele effecten van religie behoorde het ook 

tot de doelstellingen om het belang van de zondagsrust uit te dragen.
15

 Dit 

laatste punt zou echter tijdens het Parlement niet gerealiseerd worden; men 

kwam ook op zondag bijeen. 

_____________ 

11 The Chicago, 27 September 1893, 9, geciteerd in Dorothea Lüddeckens, Das Weltparlament der 

Religionen von 1893: Strukturen interreligiöser Begegnung im 19. Jahrhundert, Berlin – New York 2002, 

182; cf. Barrows 158 over de zwarte markt voor kaartjes. 
12 Barrows 1558 en 110f. 
13 Barrows 11. 
14 Barrows 10. 
15 Barrows 10. 
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De doelstellingen van de commissie worden in precies tien punten gespe-

cificeerd.
16

 De eerste drie waren cruciaal. Allereerst (1) wilde men ‘the 

leading representatives of the great Historic Religions of the world’ bij elkaar 

brengen; ten tweede (2) wilde men aantonen dat deze religies belangrijke 

waarheden delen; en ten derde (3) wilde men de geest van menselijke broeder-

schap stimuleren en verdiepen tussen mensen met een verschillend geloof. 

Grondleggend was het idee dat deze grote, historische religies belangrijke za-

ken met elkaar gemeen hebben, en dat de uitwisseling van ideeën dit verder 

duidelijk zou maken en wederzijds begrip zou bevorderen. Het doel was (4) 

‘to set forth, by those most competent to speak, what are deemed the 

important distinct truths held and taught by each Religion, and by the various 

chief branches of Christendom’. De hele onderneming is uitgesproken elitair. 

Men verwachtte op zijn minst de volgende doelstelling te bereiken: (5) ‘to 

indicate the impregnable foundation of Theism, and the reasons for man’s 

faith in Immortality, and thus to unite and strengthen the forces which are 

adverse to a materialistic philosophy of the universe’. 

Het is evident dat een zeker minimum niveau aan religieuze ontwikkeling 

voorondersteld werd, en dat alleen vertegenwoordigers van ontwikkelde en 

theïstische vormen van religie uitgenodigd werden. Om dit niveau te bereiken 

benaderde men prominente geleerden, die de volgende religies representeren: 

(6) ‘the Brahman, Buddhist, Confucian, Parsee, Mohammedan, Jewish and 

other Faiths’ als ook vertegenwoordigers van ‘the various Churches of 

Christendom’.
17

 In tenminste drie doelstellingen werden gunstige effecten van 

religies genoemd, met name de bijdrage aan het onderwijs en de bestrijding 

van armoede en andere sociale problemen. Het laatste doel was (10) ‘[to] 

bring the nations of the world into a more friendly fellowship, in the hope of 

securing permanent international peace’. Dat waren geen geringe verwachtin-

gen. De wereldvrede bleek wat te hoog gegrepen, maar ondanks enkele mo-

menten van strijd en onenigheid meenden de bezoekers dat het Parlement erin 

slaagde om een sfeer van harmonie en wederzijds begrip te scheppen. 

De verslagen 

De documentatie van het WPR was van bijzonder belang voor de 
_____________ 

16 Barrows 18. 
17 Cf. James Edward Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meji Japan: Buddhism and its Persecution, 

Princeton 1993, i.h.b. hoofdstuk 4; Judith Snodgrass, Presenting Japanese Buddhism to the West: 

Orientalism, Occidentalism and the Columbian Exposition, Chapel Hill – London 2003; en Anna Sun, 

Confucianism as a World Religion: Contested Histories and Contemporary Realities, Princeton – Oxford 

2013. 
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organisatoren. Een van de doelstellingen was om een blijvend verslag van de 

bijeenkomst te publiceren: ‘an accurate and authoritative account of the 

present condition and outlook of Religion among the leading nations of the 

earth’.
18

 Binnen een jaar na sluiting van het Parlement verschenen meerdere 

verslagen. De meest gezaghebbende en complete editie is die van de hand van 

John Henry Barrows, ‘chairman of the general committee on religious con-

gresses of the world’s congress auxiliary’ (zo op de titelpagina aangeduid), 

welke meer dan 1500 pagina’s besloeg. De volledige titel luidt: The World’s 

Parliament of Religions. An Illustrated and Popular Story of the World’s First 

Parliament of Religions, Held in Chicago in Connection with the Columbian 

Exposition of 1893. De tweede belangrijke verzameling is uitgegeven door 

een groep auteurs met de hoogleraar Walter R. Houghton als hoofdverant-

woordelijke en F.T. Neely als uitgever. Deze uitgave telt ongeveer 1000 pagi-

na’s en heeft als titel: Neely’s History of the Parliament of Religions and 

Religious Congresses at the World’s Columbian Exposition (compiled from 

Original Manuscripts and Stenographic Reports). De meeste studies over het 

Parlement verwijzen primair – of zelfs uitsluitend – naar de uitgave van 

Barrows, die inderdaad de meest zorgvuldige van de twee is, maar desalniette-

min vele typografische fouten telt. Ik gebruik beide edities, die allesbehalve 

identiek zijn, en schenk bijzondere aandacht aan passages die ontbreken in 

Barrows’ uitgave. 

Twee andere – minder bekende en ook minder betrouwbare – uitgaven 

zijn die van de hand van J.W. Hanson en van Jenkin Lloyd Jones, een Unita-

riër die uitvoerend secretaris van het algemene comité voor religieuze con-

gressen en het WPR in het bijzonder was. Deze twee verzamelingen heb ik 

niet onder ogen gehad en derhalve moet ik vertrouwen op het oordeel van 

anderen. Hansons The World’s Congress of Religions. The Addresses and 

Papers Delivered before the Parliament (Chicago: W.B. Conkey, 1894) is 

minder omvattend, en Jones schijnt een nog kortere en selectievere verzame-

ling gepresenteerd te hebben – met de titel A Chorus of Faiths as Heard in the 

Parliament of Religions (Chicago: Unity Publishing, 1893). In zijn boek over 

het Parlement schrijft Richard Hugh Seager dat naar Jones’ mening de uitgave 

van Barrows te christocentrisch was. Als je de inleidende en concluderende 

opmerkingen van Barrows met elkaar vergelijkt, dan krijg je inderdaad de in-

druk dat hij gaandeweg steeds meer nadruk op het unieke karakter van het 

christendom gelegd heeft. Daartegenover beklemtoonde Jones de 

_____________ 

18 Barrows 18.  



 HET WERELDPARLEMENT VAN RELIGIES 7 

 

www.ntt-online.nl  NTT 69/1, 2015, 1–20 

gemeenschappelijke aspiratie van de deelnemers van de verschillende religies. 

‘For him [Jones], the Parliament’s opening day was a revelation of the 

oneness of humanity, the harmony of all the prophets, and “the mysterious in 

the infinite, the thought of God”.’
19

 

Ook de edities van Barrows en Houghton/Neely zijn niet zonder meer te 

vertrouwen, zoals al direct duidelijk wordt uit de soms grote verschillen tus-

sen beide uitgaven. Eric J. Ziolkowski beschreef het probleem een tikkeltje 

dramatisch: 

While embodying invaluable treasure-troves of materials, both those editions 

[Barrows and Houghton/Neely] are an editor’s purgatory and annotator’s inferno, 

filled with such constant torments as typographic errors, misspellings, and spell-

ing inconsistencies; placements of sometimes loose paraphrases within quotation 

marks; omissions of documenting references for quotations; and so forth.
20

 

Voor een algemene bespreking en zelfs voor een globale analyse van de se-

mantiek en de retoriek van het WPR bieden deze volumineuze boeken een 

goed uitgangspunt, maar het is zaak voorzichtig te zijn met het trekken van 

snelle conclusies op grond van sterk bewerkt materiaal. Daarmee wil ik niet 

zeggen dat Barrows en Houghton slecht werk geleverd hebben of dat ze hun 

taak niet gewetensvol volbracht zouden hebben. In tegendeel, ze moesten 

moeilijke beslissingen nemen om het overvloedige materiaal tot een overzich-

telijk en leesbaar geheel terug te brengen. Barrows schreef dat alleen al de re-

acties die hij na de sluiting van het Parlement ontving gemakkelijk meer dan 

4000 pagina’s zouden kunnen vullen.
21

 In een terugblik met de omineuze titel 

‘The Real Significance of the Parliament of Religions’ schreef de beroemde 

godsdienstwetenschapper Max Müller dat hij het zeer betreurde dat hij niet 

aanwezig had kunnen zijn. Hij verwees daarbij naar het grote belang van 

teksten voor de interreligieuze dialoog en vreedzaam wederzijds begrip.
22

 
_____________ 

19 Richard Hughes Seager, The World’s Parliament of Religions: The East/West Encounter, Chicago, 1893, 

Bloomington – Indianapolis 1995, 52; cf. Journal of the American Academy of Religion 64/3 (1996), 662. 

Goodspead’s ‘Summary’ van het WPR is – voorzover ik het zie – geen verslag, maar presenteert een 

selectie van de reacties op het Parlement; cf. Georg S. Goodspead (red.), The World’s First Parliament of 

Religions: Its Christian Spirit, Historic Greatness and Manifold Results. A Brief Summary of Testimonies 

Gathered from Many Lands, Indicating What the World has Said of this Memorable Congress of the 

Creeds, of its Organizer and Chairman, John Henry Barrows, and of the Official Literature of the 

Parliament, Chicago 1895, geciteerd in Ziolkowski. A Museum, xv. 
20 

Ziolkowski, A Museum, xi. 
21 Barrows 135.  
22 Friedrich Max Müller, ‘The Real Significance of the Parliament of Religions’ (1894), in Ziolkowski, A 

Museum, 156; vgl. Peter van der Veer, Imperial Encounters. Religion and Modernity in India and Britain, 

Princeton – Oxford 2001, hoofdstuk 5. 
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De openingsceremonie 

Het WPR is wel aangeduid – en dit is geen onaardige kenschets – als de 

‘uitnodiging van het christendom aan alle historische religies’.
23

 De opening 

van elke parlementaire dag werd aangekondigd door tien slagen van de 

nieuwe Liberty Bell, met daarop gegraveerd: ‘A new commandment I give 

unto you that ye love one another’.
24

 Volgens de verslagen stonden de tien 

klokslagen voor de tien belangrijkste wereldgodsdiensten.
25

 Het is niet volle-

dig duidelijk welke religies precies bedoeld waren. Tot op zekere hoogte is 

het een symbolisch getal. In een verslag staat dat op 11 september om tien uur 

de vertegenwoordigers van twaalf wereldreligies de Hall of Columbus binnen-

marcheerden, ‘beneath the waving flags of many nations, and amid the 

enthusiastic cheering of the vast audience’.
26

 De organisatoren dachten ook 

sterk in nationale termen, in representanten van landen, wat mede zou kunnen 

verklaren waarom zij de vergadering een ‘parlement’ noemden. In zijn ope-

ningsspeech noemde Bonney eerst de betrokken landen en daarna de religies: 

The program of this general Parliament of Religions directly represents England, 

Scotland, Sweden, Switzerland, France, Germany, Russia, Turkey, Greece, 

Egypt, Syria, India, Japan, China, Ceylon, New Zealand, Brazil, Canada, and the 

American States, and indirectly includes many other countries. This remarkable 

program presents, among other great themes to be considered in this Congress, 

Theism, Judaism, Mohammedanism, Hinduism, Buddhism, Taoism, Confu-

cianism, Shintoism, Zoroastrianism, Catholicism, the Greek Church, Protestant-

ism in many forms, and also refers to the nature and influence of other religious 

systems.
27

 

De eerste uitnodiging van het organiserend comité noemde verscheidene 

christelijke kerken en de ‘Brahman, Buddhist, Confucian, Parsee, Moham-

medan, Jewish and other Faiths’.
28

 Richard Hughes Seager noemde ook het 

jainisme als één van de tien religies. Afhankelijk van hoe men telt en of men 

al dan niet verschillende christelijke groepen als aparte religies opvoert, telde 

het Parlement ongeveer tien grote, theïstisch genoemde, religies. 

_____________ 

23 Neely 24: ‘invitation of Christianity to all historic faiths’.  
24 Neely 33 verwijst alleen naar deze tekst, Joh. 13: 34 (KJV), terwijl nog twee Bijbelteksten op de klok 

gegraveerd waren: Lev. 25:10 en Luc. 2:14.  
25 Neely 33: ‘chief religions of the world’; cf. Barrows 58. 
26 Barrows 62. 
27 Barrows 70; Neely 39 (met identieke formuleringen). 
28 Geciteerd in Bonney, ‘The World’s Parliament of Religions’, 330.  
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Zo werden vele religies en denominaties buitengesloten. Mormonen bij-

voorbeeld waren niet uitgenodigd.
29

 Barrows ging ook in op de negatieve 

reacties van zijn eigen episcopaalse synode en van de sultan van Turkije. 

Volgens Max Müller verklaarde de weigering van de sultan (in zijn hoedanig-

heid van Kalif) om gedelegeerden te sturen het feit dat er zo weinig moslims 

deelnamen.
30

 In Müllers optiek was het des te opmerkelijker hoe veel verte-

genwoordigers – met name uit het verre oosten – de reis naar Chicago wel ge-

maakt hadden. 

Een in het oog springend verband was dat tussen nationaliteit en in het bij-

zonder religie enerzijds en klederdracht anderzijds. ‘There were strange robes, 

turbans and tunics, crosses and crescents, flowing hair and tonsured heads’. In 

het midden van het podium van de centrale hal zetelde kardinaal James 

Gibbons, ‘magnificent in his robes of red’, ‘Buddhist monks were attired in 

garments of white and yellow; an orange turban and robe made the Brahman 

conspicuous’, et cetera.
31

 ‘Pitoresk’ was een veelgebruikt woord in dit ver-

band. Barrows’ verslag (‘an illustrated story’) geeft hiervan een indruk, door 

zowel zwart-wit foto’s van de deelnemers als ook van offerplaatsen en 

tempels op te nemen. ‘These volumes are enriched with views of Eastern 

Temples, painted and tiled Pagodas, superb and stately Mosques, humble 

meeting-houses and all the beautiful forms of Christian architecture in Europe 

and America’.
32

 Opvallend genoeg zijn er ook illustraties van ‘heidense’ vor-

men van religie opgenomen, terwijl deze expliciet buiten de doelstellingen 

van het Parlement vielen.
33

 

‘Religie’ 

In zijn openingsrede definieerde Charles Bonney ‘religie’ als ‘the love and 

worship of God and the love and service of man’.
34

 Deze omschrijving – vaak 

samengevat in de meer catchy frase ‘the fatherhood of God and the 

brotherhood of men’ – resoneerde door het hele congres. Het theïstische idee 

van God en het ideaal van religieuze harmonie en zelfs eenheid bepaalden het 

hele gebeuren. Bonney verwees ook naar een eerdere programmatische uit-

spraak, dat het doel van het Parlement was ‘to unite all Religion against all 

_____________ 

29 Barrows 153 vermeldt dat er toch verhandelingen over de Mormoonse godsdienst gehouden werden.  
30 Müller, ‘The Significance’, 155. 
31 Neely 34. 
32 Barrows vii. 
33 Barrows 553, 559, 615; zie Barrows 1358–1362 voor drie bijdragen over natuurreligie, lagere religies en 

bijgeloof, die allemaal zijn opgenomen in de wetenschappelijke afdeling van het rapport. 
34 Barrows 68 (opnieuw afgedrukt in Seager, Dawn, 17–22, hier 17). 
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irreligion; to make the golden rule the basis of this union; and to present to the 

world the substantial unity of many religions in the good deeds of the 

religious life’.
35

 Al valt de nadruk op de nagestreefde religieuze eenheid en 

het wederzijds begrip tussen de verschillende godsdiensten, toch stond het 

voor Bonney vast dat dit niet in het minst betekent dat ‘we’ iets zouden moe-

ten opgeven van onze eigen overtuigingen.
36

 Het unieke en superieure karak-

ter van de christelijke leer en ethiek stond niet op het spel, zo claimden de or-

ganisatoren keer op keer, zo tegemoet komend aan degenen die het eens wa-

ren met de kritiek dat het Parlement stilzwijgend de gelijkheidwaardigheid 

van religieuze wereldbeschouwingen veronderstelde.
37

 De christelijke superi-

oriteit werd ritueel verder bevestigd door het gezamenlijk bidden van het 

Onze Vader bij de opening van de dagelijkse vergadering.
38

 

In de bewogen laatste woorden van zijn verslag, waar Barrows stil stond 

bij de dood van zijn dertien jaar oude zoon, die opgebaard lag in zijn huis, 

kwam hij op dit punt terug en vroeg zijn lezers om nog eens het gebed uit te 

spreken van Hem die de mensheid bijeenbrengt.
39

 Zo wordt het WPR een bij-

na eschatologisch karakter toegedicht. Neely’s rapportage ziet het gezamen-

lijk uitspreken van het Onze Vader als het moment suprême van de negentien-

de eeuw. ‘This harmonious use of the Lord’s Prayer by Jews, Mohammedans, 

Buddhists, Brahmans, and all the divisions of Christians, seemed a rainbow of 

promise pointing to the time when the will of God will “be done on earth as it 

is done in heaven”.’
40

 Het Parlement werd vergeleken met de gebeurtenissen 

in Jeruzalem op Pinksteren, al droeg dit laatste – zo voegde Barrows toe – een 

provinciaals karakter vergeleken met Chicago. Men sprak van een ‘holy 

intoxication’ die sprekers en publiek in haar greep hield. Een aanwezige riep 

de emoties in herinnering die hij had ervaren bij de opwekkingsbijeenkomsten 

van Charles Finney en Dwight Moody.
41

 

Het WPR werd dus beschreven als een gebeurtenis die mensen met elkaar 

verbond – fysiek, intellectueel en emotioneel. Het interpretatiekader van de 

christelijke rapporteurs is – ondanks hun respect voor de vertegenwoordigers 

van de andere godsdiensten – dat van de uiteindelijke triomf van hun eigen 

universele God. Deze discursieve strategie (het realiseren van eenheid door de 
_____________ 

35 Barrows 72. 
36 Barrows 68. 
37 Barrows 22.  
38 Neely 73. 
39 Barrows 1582: ‘join once more in the prayer of Him who is the unifier of humanity’.  
40 Neely 35f. 
41 Barrows 1566. 
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ander binnen te sluiten) was uiteraard niet acceptabel voor de meeste buiten-

staanders. Op deze wijze werden zij namelijk gereduceerd tot (potentiële) in-

siders, waardoor hun eigen bijzondere religieuze identiteit feitelijk ontkend 

werd. Het is relatief gemakkelijk dit punt te kritiseren. Inderdaad worden de 

niet-christelijke gasten niet in hun eigenheid erkend, maar gezien als poten-

tieel aufgehoben in de inclusieve (en daarmee hogere) christelijke religie. Ve-

le hedendaagse wetenschappers die over het Parlement schrijven zijn hier zeer 

kritisch over, en in principe hebben ze gelijk.
42

 Maar men kan zich afvragen 

inhoeverre het nu helpt om de organisatoren beter te begrijpen, wanneer zij 

feitelijk afgeschilderd worden als intellectueel en moreel verwerpelijke sujet-

ten, die de vertegenwoordigers van buiten hebben uitgenodigd om hun superi-

oriteit te onderstrepen. Neen, inderdaad ze waren niet geïnteresseerd in 

vreemde religies op dezelfde manier als religiewetenschappers dat vandaag de 

dag verondersteld worden te zijn, maar impliceert dat een totale disinteresse? 

Waarom zouden ze dan überhaupt de moeite genomen hebben om het wereld-

parlement te organiseren? 

Eén van de uitdrukkelijke doelstellingen was ‘to unite all religion against 

all irreligion’. De positieve connotatie van deze zinsnede is duidelijker dan de 

negatieve. Zoals eerder vermeld is, wilden de organisatoren vertegenwoordi-

gers van de grote historische religies bij elkaar brengen. Daarin slaagden ze 

tot op grote hoogte. Alleen de islam was mager vertegenwoordigd. Maar wat 

bedoelden ze met ‘all irreligion’? In de tekst van het programma wordt dit niet 

echt helder. Maar wel staat buiten kijf dat men religieus geloof wilde bevorde-

ren – tegenover onverschilligheid, agnosticisme en zelfs atheïsme.
43

 Ook was 

het theïstische karakter van religie voor de organisatoren van groot belang. De 

vertegenwoordigde grote godsdiensten werden alle verondersteld theïstisch 

van aard te zijn en zo werden niet-theïstische en polytheïstische religies bui-

tengesloten.
44

 

Omstreden claims 

Niet alle deelnemers waren bereid het ‘grote optimistische verhaal’ van het 

Wereldparlement te slikken. Sommigen leverden serieuze kritiek, die zowel 

negatief als positief ontvangen werd. Het ernstigste incident was vermoedelijk 
_____________ 

42 Ketelaar, Of Heretics, 153; Lüddeckens, Das Weltparlament der Religionen, 175f.; Snodgrass, 

Presenting Japanese Buddhism to the West, 1 & 47, passim, benadrukt het aggressieve karakter vanuit het 

westen en de ongelijke machtsverhoudingen binnen het WPR; cf. Norman J. Girardot, The Victorian 

Translation of China. James Legge’s Oriental Pilgrimage, Berkeley etc. 2002, 486-490. 
43 Barrows 1577. 
44 Barrows 1578. 
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toen Mohammed Webb, een Amerikaan die tot de islam bekeerd was, de prak-

tijk van polygamie verdedigde en zelfs claimde dat een oprechte man zowel 

polygaam als een perfecte en ware christen kan zijn.
45

 Het gesis en de kreten 

van ‘schande’ waren daarop volgens het verslag zo sterk dat de spreker van 

slag leek.
46

 Bij een andere gelegenheid, toen Kinza Riuge M. Hirai, een Ja-

panse boeddhist, zware kritiek had geuit op de manier waarop christenen 

Japanners hadden behandeld, volgde een luid applaus.
47

 

Er was een substantiële vertegenwoordiging uit het Verre Oosten. Het feit 

dat sommigen vloeiend Engels spraken maakte bijzonder veel indruk. Engels 

was de enige conferentietaal. Veel bijdragen moesten echter toch vertaald 

worden en werden voorgelezen door Barrows als voorzitter van het Parle-

ment. Kinza Riuge M. Hirai
48

 was echter heel goed in staat zijn speech ‘The 

real position of Japan toward Christianity’ zelf te houden. Het was één van de 

meer kritische papers en veroorzaakte een kleine sensatie. Het doel van het 

congres was zijns inziens om eindelijk de verwantschap tussen religies overal 

ter wereld te laten zien. Er was echter één belangrijk iets dat dit nobele doel in 

de weg stond.
49

 Dat waren de onrechtvaardige verdragen tussen het Westen en 

Japan en de grove discrimatie van Japanners. Hij noemde een aantal voorbeel-

den, zoals borden met ‘verboden voor Japanners’, die ons ‘domme heidenen’ 

doen aarzelen ‘to swallow the sweet and warm liquid of the heaven of Christi-

anity’.
50

 Als dit de christelijke ethiek moet voorstellen, ‘dan zijn wij meer dan 

tevreden om heiden te zijn’. 

In een retorisch briljante wending merkt Hirai dan verder op dat hij niet 

hypocriet wil zijn (daarmee al hintend op zijn uiteindelijke punt dat christenen 

dat soms wel zijn) en dat hij niet wil verzwijgen dat hij één van de eersten in 

Japan was die het christendom aangevallen heeft. In een verdere poging zijn 

gehoor voor zich te winnen, stelt hij dat zijn kritiek een vals christendom be-

trof, dat één ding zegt en het andere doet. Tot slot citeert hij uitgebreid de 

Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, alvorens tot de conclusie te ko-

men: 

_____________ 

45 Webb, ‘The Spirit of Islam’, in Neely 459–464, hier 460; deze opmerking is niet te vinden in Barrows’ 

weergave (989–996). 
46 Barrows 127. 
47 

Barrows 115; cf. Ketelaar, Of Heretics, 169f. 
48 Voor het gemak neem ik de transcriptie van Barrows over. 
49 Kinza Riuge M. Hirai, ‘The Real Position of Japan toward Christianity’, in Barrows 444-450, 444. 

Dezelfde tekst is ook opgenomen in Neely 157–161; cf. Ketelaar, Of Heretics, 169f. 
50 Barrows 449. 
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If any religion urges the injustice of humanity, I will oppose it … with my blood 

and soul. I will be the bitterest dissenter from Christianity or I will be the warmest 

admirer of its gospels. To [those] who are assembled here, I pronounce that your 

aim is the realization of religious union, not nominally, but practically. We, the 

forty million souls of Japan, standing firmly and persistently upon the basis of 

international justice, await still further manifestations as to the morality of 

Christianity. 

De Chicago Daily Times noemde de speech ‘a voice out of darkness, a cry of 

oppression from a strange land. It came … as a thunder blast, and when [he] 

had finished, the peoples rose again to their feet and gave him three mighty 

cheers’. Op deze manier slaagde hij erin – zoals een latere auteur het noemde 

– om christelijker te zijn dan de christenen en Amerikaanser dan de Amerika-

nen.
51

 

Swami Vivekananda, die een herziene vorm van hindoe spiritualiteit pro-

pageerde en de zogenaamde Ramakrishna Zending in het leven riep, werd ge-

zien als de meest populaire en invloedrijke man in het Wereldparlement.
52

 

Kranten wezen op zijn sterke physiognomie, zijn ‘oosterse’ kledij, zijn uitste-

kende beheersing van het Engels en, last but not least, zijn aantrekkingskracht 

op vrouwen: 

Ladies, ladies everywhere, filled the great auditorium. They gave no outward sign 

of impatience through the delivery of three classic essays which separated them 

from Vivekananda’s eloquence, but it was evident from the applause which 

greeted the Oriental about 5 o’clock, as in his orange garb he arose to speak, that 

had he spoken first instead of last some of the great audience might not have been 

present at the close of the session.
53

 

Vivekananda was een leerling van Ramakrishna. De ideeën van zijn leermees-

ter zuiverde hij van aspecten zoals een zeer expliciete erotiek waarmee hij zijn 

hoorders van zich vervreemd zou hebben. Vivekananda’s hindoe spiritualiteit 

ontbeert elke specifieke inhoud die theologische voorstellingen of rituele han-

delingen zou impliceren.
54

 

_____________ 

51 Ketelaar in Ziolkowski, A Museum, 299 en 300. Voor Hirai’s opvatting – opnieuw heel mooi 

geconstrueerd – van de eenheid van religie zie zijn tweede grote redevoering ‘Synthetic Religion’ (Neely 

798–803 en Barrows 1286–1288). 
52 Seager, The Dawn of Religious Pluralism, 111; Van der Veer, Imperial Encounters, 46–48, 72–74. 
53 Daily Inter Ocean, 20 September 1893, geciteerd in Seager, The Dawn of Religious Pluralism, 337f.  
54 Van der Veer, Imperial Encounters, 73; cf. ook Vivekananda’s voornaamste speech ‘Hinduism [as a 

religion]’, in Barrows 968–978, Neely 438–445; herdrukt in Seager, The Dawn of Religious Pluralism, 

421–432. 
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Op deze manier wist Vivekananda zijn voornamelijk christelijke publiek 

te bereiken, hen toesprekend als ‘broeders en zusters van Amerika’, waarop 

een minuten durend applaus volgde.
55

 Hij presenteerde het hindoeïsme als de 

bakermat van tolerantie en inclusiviteit en stond vervolgens uitgebreid stil bij 

de deugden van zijn religie: 

I am proud to tell you that I belong to a religion into whose sacred language, the 

Sanskrit, the word exclusion is untranslatable. I am proud to belong to a nation 

which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations 

of the earth.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte stelde Vivekananda het Parlement voor als de belichaming van het 

prachtige idee uit de Gita ‘Whosoever comes to me, through whatsoever form 

I reach him, they are all struggling through paths that in the end always lead to 

me’. Hij bracht zijn hoop tot uitdrukking dat het congres het einde van secta-

risme, bigoterie en fanatisme mag markeren – alles zaken die naar hij stelde 

absoluut tegengesteld zijn aan zijn eigen traditie. 

Spiritualisering 

De organisatoren van de wereldtentoonstelling te Chicago wilden niet alleen 

‘materiële triomfen, industriële verworvenheden en de mechanische triomfen’ 

van de mensheid laten zien. Al in de herfst van 1889 schreef Charles Bonney, 

de latere president van de World’s Congress Auxiliary, dat de progressieve 

_____________ 

55 Barrows 101 = Neely 64. 
56 Barrows 102 = Neely 64 (bijna identiek). 
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geest van de tijd iets hogers verlangde.
57

 Het motto van de Auxiliary was ‘not 

matter, but mind’. Het Wereldparlement was zo mogelijk de culminatie van 

de tegenstelling tussen het materiële en het spirituele. Al direct in zijn ope-

ningswoord verwees Barrows naar de twee belangrijkste motivaties voor het 

WPR. Ten eerste stelde hij dat er een ‘spirituele basis is van alle menselijke 

vooruitgang’.
58

 Ten tweede verwoordde hij de hoop dat het Parlement meer 

spiritueel en moreel dan theologisch zou zijn, daarmee hintend op één belang-

rijke tendens van de bijeenkomst, de spiritualisering van religie.
59

 

De tegenstelling tussen materie en geest (vaak verbonden met die tussen 

het westen en het oosten) werd door vele sprekers opgeroepen en werd ook 

vaak gebruikt om het (westerse) materialisme te kritiseren. Zo werd er gewe-

zen op de gevaren van het westerse werkethos en de onderwerping van de na-

tuur: 

The ceaseless demand on your time and energy, the constant worry and hurry of 

your business activity and the artificial conditions of your western civilization are 

all calculated to make you forgetful of the personal presence of God.
60

 

Daartegenover zag men ook kansen om deze westerse tendensen tegen te gaan 

en zelfs te overwinnen.
61

 De Indiase theosoof C.N. Chakravarti meende onder 

de dikke laag van materiële luxe ‘a secret and mystic aspiration to something 

spiritual’ te ontdekken. Deze overtuiging bracht hij als volgt onder woorden: 

I can see that even you are getting tired of your steam, of your electricity, and the 

thousand different material comforts that follow these two great powers. I can see 

that there is a feeling of despondency coming even here – that matter, pursued 

however vigorously, can be only to the death of all, and it is only through the 

clear atmosphere of spirituality that you can mount up to the regions of peace and 

harmony. In the West, therefore, you have developed this material tendency. In 

the East we have developed a great deal of the spiritual tendency; [but even in the 

West] … I have observed an ever increasing readiness of people to assimilate 

spiritual ideas, regardless of the source from which they emanate.
62

 

_____________ 

57 Neely 15f. 
58 Barrows 42. Vgl. ook Linda Woodhead, ‘The World’s Parliament of Religion and the Rise of Alternative 

Spirituality’, in Woodhead (red.), Reinventing Christianity:Nineteenth-century Contexts, Aldershot etc. 

2001, 81–96.  
59 Vgl. ook de voorlaatste alinea van zijn openingsrede: Neely 44. 
60 Barrows 1227, geciteerd in Lüddeckens, Das Weltparlament der Religionen, 217. 
61 Neely 848. 
62 

Barrows 100 = Neely 63f. 
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Aan het einde van zijn speech riep Chakravarti het visioen van de eenheid van 

oost en west op, ‘the West supplying the vigor, the youth, the power of 

organization, and the East opening up its inestimable treasures of a spiritual 

law’.
63

 Het licht van Azië wordt hier naar voren gebracht als de redding voor 

de westerse mens die zwelgt in materiële voorspoed. 

Ook westerse deelnemers benadrukten het belang van een gedeelde spiri-

tualiteit die zijn grond vindt in God.
64

 Zo claimde de Britse Laura Ormiston 

Chant dat religie het principe van spirituele groei is en dat God wars is van el-

ke geloofsbelijdenis. Zij ontwaarde religiositeit zowel binnen als buiten de 

kerken en verkondigde de boodschap van een goed leven als kinderen van 

God.
65

 Door het spiritualiseren van religie probeerde men religieuze eenheid 

te bewerkstelligen. 

De vergelijkende studie van religie 

In zijn openingsspeech zei John Barrows dat ‘we’ hier bijeenkomen ‘in een 

school van vergelijkende theologie’
66

 en in zijn slotwoorden aan het einde van 

het congres prees hij de betekenis van het Parlement voor de studie van ‘com-

parative religion’.
67

 Naast verschillende bijdragen aan de vergelijkende bestu-

dering van religie in het hoofdprogramma, werd er een speciale bijeenkomst 

met meer ‘wetenschappelijke’ lezingen georganiseerd in een andere hal van 

het Art Institute.
68

 Het rapport van Barrows bevat een lijst met de hier gege-

ven papers.
69

 Vandaag de dag is de kritiek hierop tweeledig: ten eerste dat de 

focus wel heel sterk op oude, tribale of niet-westerse onderwerpen lag, en ten 

tweede dat deze religies voornamelijk door hun eigen beoefenaars werden be-

handeld.
70

 

Het is duidelijk dat de organisatoren een duidelijk beeld hadden van de 

stand van zaken op het gebied van de godsdienstwetenschap. Prominente ge-

leerden zoals Max Müller, C.P. Tiele, Jean en Albert Réville en J. Estlin 

Carpenter waren uitgenodigd, en ook al hadden sommigen afgezegd, velen 

hadden toch een paper ingezonden. Misschien vreesden sommigen dat het 

Parlement te sterk het karakter van een religieuze – wat we nu zouden noemen 
_____________ 

63 Alleen in Neely 64. 
64 Barrows 180. 
65 Barrows 591–593. De titel van haar speech was ‘The Real Religion of To-day’. Deze is in Neely 250–

252 opgenomen onder de titel ‘Duty of God to Man Inquired’.  
66 Barrows 75. 
67 Barrows 1571. 
68 Neely 227 & Barrows 152.  
69 Barrows 150–152; cf. Barrows 1317–1383 (met een selectie van de papers van de ‘scientific section’).  
70 Ziolkowski, A Museum, 38f. 
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‘inter-faith’ – bijeenkomst zou dragen. Tiele’s bijdrage over de stand van za-

ken in de godsdienstwetenschap werd in de hoofdbijeenkomst voorgelezen. 

Allereerst excuseerde Tiele zich voor het feit dat hij niet aanwezig kon zijn 

vanwege zijn drukke werk, gaf vervolgens een kort overzicht van het vak en 

bracht tot slot zijn vreugde tot uitdrukking dat er zo veel belangstelling voor 

de studie van religie in de Verenigde Staten bestond.
71

 De volgende spreker 

Laura Ormiston Chant, die met groot enthousiasme verwelkomd werd,
72

 was 

niet zo positief over de godsdienstwetenschap. Zij begon met te zeggen:  

Dear Friends, — After listening long enough to the science of religion, probably, 

as this is the last word this morning, it may be a little relief to run off, or leave the 

science of religion to take care of itself for a while and take a few thoughts on 

religion independent of its science. … We have learned that religion, whatever 

the science of it may be, is the principle of spiritual growth.
73

  

Andere deelnemers waren misschien iets minder skeptisch, maar als we de ba-

lans opmaken, dan zien we dat – voorzover te onderscheiden – religieuze be-

langen prevaleerden boven wetenschappelijke. 

Conclusie 

Barrows’ beschrijving van het Parlement als een een school of comparative 

religion die meer spiritueel en ethisch dan theologisch van aard was mag dan 

vandaag de dag misschien wat paradoxaal klinken,
74

 maar aan het einde van 

de negentiende eeuw was de hoop nog wijdverspreid dat wetenschappelijke en 

geestelijke doelen gecombineerd zouden kunnen worden. Voor hedendaagse 

religiewetenschappers blijkt het lastig om tot een beoordeling van het Parle-

ment te komen. Het is opmerkelijk wat Eric J. Sharpe in zijn nog altijd in-

vloedrijke geschiedenis van het veld erover te melden heeft: 

The parliament was an encouragement, and a danger, to the emerging science of 

religion. An encouragement, because it showed the extent to which earlier impa-

tience and intolerance was being overcome. A danger, because it tended to associ-

ate at least some comparative religionists (those who dared to associate them-

selves with it) with an idealistic programme of world peace and understanding. 

Observers were right when they pointed out that this meeting could only have 

been held in brash, sentimental, pluralistic America.
75

 

_____________ 

71 Tiele, ‘On the Study of Comparative Theology’, in Barrows 583-590 en Neely 245-250. 
72 Neely 250.  
73 Barrows 591 = Neely 250.  
74 Barrows 75.  
75 Eric J. Sharpe, Comparative Religion. A History , London 1984, 139. 
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Afgezien van het anti-Amerikaanse sentiment dat hieruit spreekt lijkt Sharpe 

enigszins in verwarring. Aan de ene kant waardeert hij het Parlement als een 

stap naar verdere tolerantie, maar aan de andere kant is hij benauwd om de 

nieuwe godsdienstwetenschap te sterk te associeren met pogingen om weder-

zijds begrip en vrede naderbij te brengen. Waarom deze verbinding onwense-

lijk is wordt niet gemotiveerd. 

Ondanks dergelijke reserves wordt het Wereldparlement van Religies door 

religiewetenschappers nog altijd in ere gehouden. Rond het honderdjarig jubi-

leum in 1993 zijn verschillende (wetenschappelijke) bijdragen opnieuw uitge-

geven en zijn er studies over het wetenschappelijk belang van deze bijeen-

komst verschenen. Vanuit een tamelijk ‘presentistisch’ standpunt, waarbij het 

verleden beoordeeld wordt op grond van onze huidige standaards, was de toon 

veelal kritisch. Dat is ook wel te begrijpen. Het is meer dan 120 jaar geleden 

dat het WPR plaats vond en in deze periode zijn religiewetenschap enerzijds 

en confessionele theologie en interreligieuze dialoog anderzijds uit elkaar ge-

groeid. Het Wereldparlement dat honderd jaar later in 1993 te Chicago bij-

eenkwam was niet gericht op de wetenschappelijke bestudering van religie, 

maar had als doel ‘to celebrate diversity and harmony and to explore religious 

and spiritual responses to critical issues that confront us all’.
76

 

Bij wijze van conclusie wijs ik nog kort op de presentatie van Julia Ward 

Howe (1819-1910) op het Parlement. Zij was een sociaal activist, verklaard 

voorstander van de afschaffing van de slavernij en auteur van de bekende 

patriottische ‘Battle Hymn of the Republic’.
77

 De titel van haar speech was 

‘What is Religion?’.
78

 Zij benadrukte het feit dat zij een vrouw was en sprak 

de hoop uit dat de menigte haar zou kunnen verstaan. Verwijzend naar vorige 

speeches (door mannen) zei Howe dat zij ‘als vrouw’ niet wilde ingaan op za-

ken die mensen uitsloten. Die benadering, zo suggereerde zij, behoort tot een 

vroegere fase van de geschiedenis. Daarentegen claimde zij terug te keren tot 

_____________ 

76 http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=1&sn=4. Over de ontwikkeling hoe de vroege 

godsdienstwetenschappers zich steeds meer definieerden als wetenschappers tegenover degenen die 

geïnteresseerd waren in religieuze dialoog en theologie, zie Arie L. Molendijk, ‘Les premiers congrès 

d’histoire des religions, ou comment faire de la religion un objet de science?’, Revue Germanique 

Internationale 12 (2010), 91-103. 
77 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_Hymn_of_the_Republic.  

http://www.cyberhymnal.org/htm/b/h/bhymnotr.htm. Het eerste couplet luidt als volgt: 

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord; 

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored; 

He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword; 

His truth is marching on. 
78 Barrows 1250–1251; Neely 764–766. 

http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=1&sn=4
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_Hymn_of_the_Republic
http://www.cyberhymnal.org/htm/b/h/bhymnotr.htm


 HET WERELDPARLEMENT VAN RELIGIES 19 

 

www.ntt-online.nl  NTT 69/1, 2015, 1–20 

‘that great Spirit which contemplated a sacrifice for the whole of humanity’.
79

 

Dat was geen daad van uitsluiting, maar één van ‘an infinite and endless and 

joyous inclusion’. 

Vanuit dit inclusieve gezichtspunt komt Howe op de positie van vrouwen 

te spreken. Al hield ze geen uitdrukkelijk pleidooi voor de gelijkwaardigheid 

van man en vrouw, toch ging ze een heel eind in die richting: 

I think nothing is religion which puts one individual absolutely above others, and 

surely nothing is religion which puts one sex above another. Religion is primarily 

our relation to the Supreme, to God himself. […] And any religion which will 

sacrifice a certain set of human beings for the enjoyment or aggrandizement or 

advantage of another is no religion. It is a thing which may be allowed, but it is 

against true religion. Any religion which sacrifices women to the brutality of men 

is no religion.
80

 

Terwijl Howe de zaak van de slavernij niet direct noemde, hintte zij er zeker 

op, en werd deze praktijk impliciet veroordeeld door de vergelijking met de 

(brute) onderdrukking van vrouwen. Retorisch moet het een slimme move zijn 

geweest, omdat men zo trots was op het feit dat er vrouwen spraken tijdens dit 

congres. Al zijn er in de verslagen zeker neerbuigende opmerkingen over 

vrouwen te vinden en ook al mocht Howe maar een korte rede van niet meer 

dan tien minuten houden,
81

 toch was de deelname van vrouwen opmerkelijk 

en zeker meer dan alleen een ornament van het Parlement. 

Het is onmogelijk om één slotconclusie te trekken met betrekking tot het 

Wereldparlement van Religies in Chicago in 1893. Wel is duidelijk dat de 

aanwezigen overtuigd waren van de ultieme betekenis van ‘religie’ – hoe ook 

opgevat – als een belangrijke kracht tegen consumentisme en materialisme. 

Dat impliceert niet dat het Wereldparlement geen attractieve of zelfs fascine-

rende – spirituele en ook materiële – aspecten had. Zoals Julia Ward Howe het 

formuleerde: ‘I have turned my back to-day upon the great show [of the 

Columbian Exposition] in order to see a greater spectacle [at the World 

Parliament of Religions]’.
82

 Het beeld van een bijeenkomst van mensen van 

verschillend ras, nationaliteit en religie, gecombineerd met een retoriek van 

respect, wederzijds begrip en zelfs religieuze eenheid en wereldvrede fasci-

neerde de menigte die bijeenkwam in het Art Institute van Chicago. Het idee 

_____________ 
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dat de wereld een betere plek zou kunnen worden was sterk aanwezig, net als 

115 jaar later toen Barack Obama zijn aanvaardingsrede als de eerste zwarte 

president van de Verenigde Staten hield, op een heldere en warme avond in 

het begin van november 2008, waar hetzelfde gevoel de mensen in Grant Park 

in Chicago in z’n greep hield. 
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