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Vervuld van afschuw over de t alloze bloedige godsdienst oorlogen die Europa t eist erden,
hield Hugo Grot ius (1583-1645) zich int ensief  bezig met  de vraag of  wapengeweld
omwille van het  geloof gerecht vaardigd was. Hij maakt e een onderscheid t ussen een
gering aant al wezenlijke geloofsart ikelen die voor iedereen inzicht elijk en aanvaardbaar
waren (bijvoorbeeld het  best aan van een Opperwezen), en de vele secundaire dogma’s
waarover de discussie vrij moest  zijn omdat  zij niet  rat ioneel bewijsbaar waren
(bijvoorbeeld het  leerst uk van de Drie-eenheid). Grot ius kwam t ot  de conclusie dat  over
de t weede cat egorie wel discussie, maar geen oorlog mocht  worden gevoerd. Hij
ont wikkelde zo het  idee dat  t olerant ie onvermijdelijk was. De dogmat ische f inesses
waarover de christ elijke t heologen elkaar in de haren vlogen, waren immers niet  zó zeker
dat  de overheid die aan haar burgers mocht  opleggen. Het  Nieuwe Test ament  bevat t e
een waarheidsget rouw verslag van Christ us’ openbare leven, maar het  bleef een
hist orisch feit enrelaas dat  de zevent iende-eeuwer alleen via get uigen had bereikt .
Volst rekt e zekerheid was er niet , zoals ook kinderen nooit  volst rekt e zekerheid over de
ident it eit  van hun ouders konden verkrijgen. Op deze manier, door middel van een
gemat igd scept ische aanpak, heeft  Grot ius een wezenlijke bijdrage geleverd t ot  het
proces van secularisat ie, de t erugdringing van de godsdienst beleving naar de
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persoonlijke leefsfeer van de gelovige.
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