Boekbesprekingen

Dirk De Schutter en Remi Peeters, Hannah Arendt. Politiek denker. Zoetermeer/ Kalmthout:
Klement/ Pelckmans, 2015, 208 p. (19,95)
In een vaak aangehaald interview (met Günter Gaus, Duitse televisie van 28 oktober 1964)
doet Hannah Arendt volgende merkwaardige uitspraak: ‘Ik behoor niet tot de kring der filosofen.
Mijn beroep [...] is politieke theorie. Ik voel mij geenszins een filosofe. Ik geloof ook niet dat ik
in de kring der filosofen opgenomen ben [...].’ Die positionering kan begrepen worden vanuit de
inzet van haar werk om een antwoord te vinden op het totalitarisme dat zij als joodse tijdens het
nazisme aan den lijve ervaren heeft. Zij zal telkens benadrukken dat de ervaring zich als joodse
te moeten verdedigen haar van een naïeve filosofe tot een politiek activiste heeft gemaakt. Dat
ging samen met de ervaring dat in het verzet tegen de nazi’s de filosofen, met inbegrip van haar
leermeester Heidegger, het lieten afweten. Daarbij was het de filosofie zelf die hun niet de gepaste
antwoorden verschafte. Arendt doelt daarbij op de wereldvreemdheid van de metafysische traditie die de werkelijkheid probeert te vatten vanuit één funderend principe. En in die lijn neemt ze
ook afstand van de politieke filosofie die begint bij Plato. Daartegenover ontwikkelt ze – vanuit
een fenomenologische benadering – een concept van het politieke gebaseerd op pluraliteit als
fundamenteel gegeven van de menselijke conditie. Op die basis is het politieke een menselijke
activiteit binnen het horizontale netwerk van menselijke relaties waarbij actoren met elkaar in
interactie gaan om een gemeenschappelijke wereld tot stand te brengen, vorm te geven en zo
nodig te veranderen.
De Schutter en Peeters zijn ervan overtuigd dat Arendts benadering heel veel te zeggen heeft
aan ons, mensen van de eenentwintigste eeuw, omdat totaliserende tendensen onze samenleving
voortdurend blijven belagen. Dat bepaalt ook hun keuze om te focussen op haar politieke theorie. Omwille van de breuk met de traditie is Arendt genoodzaakt om een heel eigen vocabularium
te ontwikkelen, wat er grotendeels op neerkomt dat woorden die in eerste instantie tot het
gekende taalgebruik behoren opnieuw geïnterpreteerd worden met pluraliteit als uitgangspunt. In
die zin is het een interessante benadering van voorliggend boek om het politieke denken van
Arendt te presenteren onder de vorm van een vocabularium. Inleidingen die Arendts biografie
en haar hoofdwerken behandelen zijn er immers genoeg. De opbouw vanuit cruciale concepten
laat toe om voor de uitwerking ervan te gaan putten uit het bredere oeuvre van Arendt.
Het is niet zinvol om hier een overzicht van Arendts politieke filosofie nog eens samen te
vatten. Volgend overzicht geeft wel een idee van de inhoud. Het boek is opgebouwd uit tweeëndertig lemma’s die geordend worden in drie grote delen. Het eerste deel ‘Vita activa’ behandelt
centrale thema’s uit Arendts antropologische analyse van de menselijke basisactiviteiten die

Ethische Perspectieven 26 (2), 165-174, doi: 10.2143/EPN.26.2.3159679
© 2016 by Ethische Perspectieven. All rights reserved.

001_99105_EthPersp_2016-2.indb 165

12/07/16 13:14

cruciaal zijn om haar politieke concepten te kunnen plaatsen: nataliteit; arbeiden, werken en
handelen; het kunstwerk; vergeven en beloven; vita activa en vita contemplativa. Het deel ‘Politiek’ over de kernbegrippen van de politieke theorie is het langste, met als thema’s: wereld; privé
en publiek; macht; geweld; macht en duurzaamheid; vrijheid; belofte en wet; soevereiniteit; gezag
of autoriteit; de paradox van de stichting; politiek en mensenrechten; waarheid en vrijheid van
meningsuiting; burgerlijke ongehoorzaamheid; vriendschap. Het derde deel ‘De verwoestijning
van de wereld’ focust dan op de teloorgang van de politiek in de moderne en hedendaagse tijd
via de lemma’s: totalitarisme; de posttotalitaire samenleving; gedachteloosheid en banaliteit van
het kwaad; de consumptiemaatschappij; verwoestijning; het politieke en het sociale; solidariteit,
geen medeleven; Israël.
Beide auteurs zijn kenners van Arendts werk, maar bovendien gewaardeerde vertalers van een
aantal van haar belangrijke werken en teksten. Dat maakt dat zij zeer vertrouwd zijn met Arendts
taal, wat duidelijk merkbaar is in de kwaliteit van de teksten van het boek. Dat laat zich op meerdere manieren lezen of gebruiken. De auteurs hebben de lemma’s zo geordend dat het boek een
opbouw kent waardoor het gewoon van voor naar achter gelezen kan worden, wat ze zelf ook
aanbevelen. Anderzijds kunnen de lemma’s op zich gelezen worden, waarbij het boek voor een
lezer van Arendt een instrument wordt om meer precisie in het begrip van haar denken te verkrijgen. Dat is in eerste instantie bruikbaar voor de geïnteresseerde leek wiens kennis van Arendt
zich bijvoorbeeld beperkt tot de lectuur van The Human Condition of enkele andere werken. De
bondige teksten kunnen daarbij zowel geraadpleegd worden om bij de les te blijven tussen
Arendts uitweidingen, als om een breder inzicht te krijgen door de referentie naar andere teksten
van Arendt. Maar ook als meer ervaren Arendt-lezer heb ik nieuwe inzichten opgedaan. Daarom
wil ik het boek ook van harte aanbevelen.
De uitwerking van de lemma’s blijft grotendeels beperkt tot Arendts uiteenzetting. Niettemin
worden op een aantal plaatsen verwijzingen aangebracht naar latere filosofen die een met Arendt
verwante opvatting delen. Zo wordt in verband met de onvoorspelbaarheid die het handelen
kenmerkt verwezen naar het begrip ‘disseminatie’ bij Derrida. In het derde deel komen de auteurs
evenwel ook explicieter zelf aan het woord wanneer ze het belang van Arendts denken voor
vandaag willen illustreren. Maar actualisering vraagt ook om met Arendt voorbij Arendt te denken, waar het format van dit boek niet de ruimte toe biedt, wat mijns inziens tot enkele tekortkomingen leidt.
Zo gaan de auteurs onder ‘posttotalitaire samenleving’ in op het overschrijden van de grenzen
van het maken dat tot uiting komt in de hedendaagse milieuproblematiek. Technologische ingrepen
hebben een proces op gang gebracht dat niet (meer) vanuit het maken, maar vanuit de onvoorspelbaarheid en onomkeerbaarheid van het handelen geduid moet worden. Arendt spreekt van ‘act into
nature’, een categorie die ontegensprekelijk de gevaren van heel wat technologische ingrepen kan
duiden alsook mogelijke totalitaire tendensen die ermee verbonden kunnen zijn. Het is echter feitelijk onjuist om daartegenover de traditionele techniek alleen vanuit maken te begrijpen. Techniek
is zolang de mensheid bestaat een hybride vorm van interveniëren in de natuur. In de mythe van
Prometheus staat overigens het hanteren van het vuur, een voorbeeld bij uitstek van handelen in
de natuur, symbool voor de gevaren die met techniek samengaan. De problematiek van de technologie is dan niet alleen een kwestie van grenzen aan de maakbaarheid, maar eveneens – en minstens
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even belangrijk – een vraag naar het begrenzen van het handelen in de natuur. Het hedendaagse
voorzorgsprincipe gaat daar bijvoorbeeld over. En in dezelfde zin zijn ook de almaar voortschrijdende medische ingrepen een complexer gegeven dan het aanvaarden van de menselijke existentie
als een gegevenheid. Herleiden transgenderoperaties een ‘gegeven geslachtelijkheid’ slechts ‘tot een
oplosbaar technisch probleem’ (p. 154)? Net vanuit Arendt kunnen we dat ook begrijpen als een
voorbeeld van ‘nataliteit’, de mogelijkheid van een nieuw begin.
De Schutter en Peeters hangen hun slotbeschouwing, Coda ‘Politiek en ethiek’, op aan een
citaat uit een tekst van Arendt uit 1968 over ‘Collectieve verantwoordelijkheid’ (Verantwoordelijkheid
en oordeel, 2004, 151-159): ‘In het centrum van morele beschouwingen over het menselijk gedrag
staat het zelf, in het centrum van politieke beschouwingen over het gedrag staat de wereld.’
Bekommernis om het gedrag van het zelf te rechtvaardigen – in religieuze termen de bekommernis om het eigen zielenheil – volstaat volgens Arendt niet om de pluraliteit van de wereld te vrijwaren van misdadige excessen. Tussen het morele en het politieke zou dus een onophefbare
spanning bestaan. In ieder geval is duidelijk dat Arendt, zoals ze de traditionele metafysica en
daarop gebaseerde politieke filosofie verwerpt, ook de ethiek onder kritiek stelt als gericht op het
singuliere. Dat neemt niet weg dat we bij het lezen van Arendt op uitspraken stoten die we ‘ethisch’
zouden noemen, terwijl ze die zelf expliciet ‘politiek’ noemt omdat ze vanuit het perspectief van
de pluraliteit van de menselijke aangelegenheden gedaan worden. De auteurs hernemen vooral
Arendts standpunt. We kunnen ons echter afvragen of het landschap van het denken over ethiek
ondertussen niet grondig gewijzigd is. Er is immers een hele stroming – minstens sedert Levinas
– die het ethische niet vanuit de bekommernis om het zelf duidt maar vanuit ‘alteriteit’. En dat
lijkt voldoende reden om de verhouding tussen ethiek en politiek opnieuw te overdenken, zoals
bijvoorbeeld recent door Anya Topolski in haar boek Arendt, Levinas and a Politics of Relationality.
Maar dergelijke oefening overschrijdt de contouren van dit overigens voortreffelijke boek.
Jef Peeters
Jan Blommaert & Karim Zahidi, De paradox van Hayek. Vrijheid als privilege. Berchem: Epo, 2014,
158 pp. (17,50)
Bent u ook iemand die af en toe een nieuw boek op de laatste bladzijde openslaat? Wat kun
je verwachten van een boek dat strijdvaardig als volgt besluit: ‘Sociale strijd vertrekt van ideeën.
Het is de hoogste tijd dat het idee van vrijheid uit handen van de neoliberale kaste wordt gehaald,
want zij heeft zich het copyright op het begrip wederrechtelijk toegeëigend. Vrijheid – de vrijheid
van iedereen en niet enkel van een elite – is een te belangrijk goed om in handen van Hayeks
volgelingen te laten. Zij zijn daar, in de realiteit, tegenstanders van.’ (p. 146)? De paradox van Hayek
lijkt hiermee eerder een pamflet te zijn.
Het uitgangspunt van het boek is de bekende spanning tussen de waarden vrijheid en gelijkheid, waarden die sinds de Franse Revolutie hoog in het vaandel van westerse democratieën
worden gedragen. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw moest de samenleving echter zoveel
mogelijk worden vrijgemaakt: de energiemarkt, de financiële markten, het openbaar vervoer, de
arbeidsmarkt. Deregulering zou voor meer welvaart en meer arbeidsplaatsen zorgen omdat niets
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het vrije ondernemerschap en de concurrentie in de weg zou staan. Overheidsinmenging was
daarbij uit den boze. Daarmee volgt men de Oostenrijkse econoom Friedrich Hayek die zich
opwierp als voorvechter van de vrijheid. Voor Hayek is vrijheid steeds individuele negatieve
vrijheid. Alles wat het individu in een keurslijf vat of hem beperkt, wordt streng veroordeeld;
slechts een minimale dwang van een overheid is aanvaardbaar. Die vrijheid veronderstelt enkel
de rule of law, de formele gelijkheid voor de wet. Een democratie is daarvoor niet eens vereist.
Individuele vrijheid wordt vooral toegespitst op economische vrijheid, met name het recht op
privébezit en het recht om daarover vrij te beschikken. In deze visie zijn er slechts twee sferen:
een private en een publieke.
Na dertig jaar deregulering in neoliberale trant zijn de beloftes van dit model niet nagekomen,
aldus Blommaert en Zahidi. Integendeel, jobs zijn schaars en vaak onzeker geworden, de sociale
bescherming wordt afgebouwd, energiearmoede neemt toe. In arme landen wordt een deel van de
bevolking genadeloos uitgebuit. De paradox van Hayek is dus de volgende: de toename van individuele negatieve vrijheid van enkelen brengt in de praktijk de vermindering van de positieve vrijheid van velen met zich mee. Theoretisch geniet iedereen van dezelfde vrijheid en kan niemand een
ander dwingen om bijvoorbeeld onder een bepaald minimumloon te werken. Dat deze vrijheid in
de praktijk neerkomt op het recht om te verhongeren is voor Hayek geen bezwaar. Elke beperking
van de vrijheid is immers een stap ‘on the road to serfdom’.
Om uit het bipolaire conflict tussen de individuele en de publieke sfeer te geraken concentreren
Blommaert en Zahidi zich op een derde sfeer, die zij de ‘sociale sfeer’ noemen, de sfeer van het
zogenaamde ‘middenveld’. Naast eigenbelang onderkennen we immers ook sociale belangen. Hieruit volgt een drieledige politieke relatie. Vele dingen behoren immers noch tot de zuiver individuele
sfeer, noch tot die van de staat, maar zijn eerder collectieve zaken: denk aan klimaat en milieu,
onderwijs, gezondheid, economie, enzovoort. In de sociale sfeer zijn we niet enkel onderworpen
aan de rule of law, maar houden we ook rekening met conventies, tradities, afspraken, waarden en
normen. Dankzij die sociale sfeer krijgt vrijheid volgens de auteurs een andere betekenis, met name
die van bevrijding. Deze vorm van vrijheid is compatibel met gelijkheid en gaat niet ten koste van
anderen. Om te verhelderen hoe dit mogelijk is, doen Blommaert en Zahidi beroep op de capability
approach van Amartya Sen, waarin vrijheid wordt gezien als datgene wat mensen in staat stelt hun
leven in te richten op de manier die ze zelf zinvol vinden, maar hen ook de mogelijkheid geeft de
nodige handelingen te stellen. Vrijheid wordt hier immaterieel gedefinieerd.
Bij momenten klinkt het betoog van Blommaert en Zahidi wat naïef of zelfs simplistisch. Na
de schets van Sens capability-benadering komen zij even terug op de rol van de staat als corrector
van wat individuen en gemeenschappen zelf niet gecorrigeerd krijgen: ‘De goede staat is fair,
rechtvaardig, correct, genereus en herverdelend. In die zin is de staat een bondgenoot in de
bevrijding van de burgers, en niet de vijand en dwingeland die Hayek en zijn volgelingen ervan
hebben gemaakt.’ (p. 112). De politieke strijd en het moeizame zoeken naar compromissen dat
eventueel kan leiden tot een rechtvaardige staat, verdwijnt naar de achtergrond. De auteurs lijken
te suggereren dat er een wereldwijde strijd aan de gang is tussen een piepkleine, neoliberale elite
en alle anderen die verbonden zijn door een consensus over herverdeling, rechtvaardigheid en de
politieke lijn die gevolgd moeten worden. De pluraliteit van meningen en maatschappijvisies die
in een democratie naar voor komen, verdwijnt buiten beeld. Op dezelfde manier lijkt het
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 ptimisme over de mogelijkheden van burgers op het vlak van kennis- en informatieverwerving
o
via internet overdreven.
In deze tijd waarin het middenveld zwaar onder druk staat, brengen Blommaert en Zahidi
echter een krachtig pleidooi voor de sociale sfeer in het algemeen en de vakbonden in het bijzonder. Zij verwijzen daarbij terecht naar actuele discussies over de minimale dienstverlening bij
stakingen van het openbaar vervoer en die over de rechtspersoonlijkheid van vakbonden als
aanvallen op dat middenveld. De analyse van Hayeks negatieve vrijheidsbegrip en de klemtoon
op een alternatief, positief vrijheidsbegrip in de lijn van Amartya Sen waarbij rechtvaardig samenleven een mondiaal karakter krijgt, is interessant. En precies hier wordt het pamfletachtige overstegen en de lectuur van De paradox van Hayek de moeite waard.
Stef Leemen
Guido Dierickx, Religie als Sociale Constructie. Een menswetenschappelijke rondleiding. Apeldoorn,
Antwerpen: Garant, 2015, 411 p. (39,00)
Religie is een sociale constructie als ze gepaard gaat met gemeenschaps- en cultuurvorming.
Religie heeft behoefte gehad aan de steun van een gemeenschap en van haar cultuur. De vraag
is dus niet of de religie een sociaal en cultureel draagvlak nodig heeft, maar welk draagvlak zij
nodig heeft. Via de meer ‘koele’ empirische menswetenschappen probeert Guido Dierickx (emeritus godsdienstsocioloog van de Universiteit van Antwerpen en Jezuïet) inzicht te geven op deze
vraag. Door het vermijden van de heetgebakerde discussies in theologie of filosofie over religie
en het verder toepassen van een sociologisch inzicht zouden we tot meer vruchtbare antwoorden
moeten komen. Vragen die onder andere aan de orde komen in dit boek zijn: ‘Wat heeft de
religie aan een democratie te bieden?’ en ‘Wat kan een democratie met een scheiding van Kerk
en Staat de religie bieden?’ Na een omzwerving langs de kritische verlichting en klassiek sociologen, zo als Weber, Durkheim en wellicht minder klassieke socioloog De Tocqueville, bespreekt
Dierickx de drie grote graadmeters van religie, te weten de spirituele, rituele en culturele participatie van een gemeenschap en haar leden in een religie. Verder bespreekt hij ook het nieuwe
westerse fenomeen van de secularisatie. In de twee afsluitende hoofdstukken wordt een hedendaags sociologisch inzicht gegeven in de rol die religie vandaag de dag nog kan spelen in de
westerse ‘geseculariseerde’ gemeenschap.
De stijl van het boek is academisch. Dierickx bezit echter het talent om op zeer toegankelijke
en structurele wijze de lezer mee te nemen in zijn behandeling van de godsdienstsociologie. Wanneer er achtergrondkennis van de lezer wordt gevraagd, is dit veelal kort, maar genuanceerd,
beschreven in een voetnoot. Dit maakt de studie van Dierickx begrijpelijk en leesbaar voor een
ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Eén kanttekening wil ik wel maken: in de behandeling
van mogelijke kritische tegenargumenten ontbreken de genuanceerde voetnoten of nodige uiteenzettingen wel eens. Wanneer het boek spreekt over de klassieke sociologen Weber en D
 urkheim,
mist bijvoorbeeld een grote naam: Marx. Enige aandacht had het verdiend om te vermelden waarom
hij niet behandeld wordt. Ondanks dat het boek vele verrassende nieuwe inzichten geeft op historische godsdienstsociologie blijkt geregeld dat D
 ierickx zelf niet geheel objectief is.
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Door een anthologie van klassieke sociologen introduceert Dierickx een typologie van religies
met behulp van een tweetal onderscheidingen: ascetische – of eschatologisch – en mystieke religies; binnen- en buitenwereldse religies. Het eerste onderscheid betreft de chronologische dimensie van het religieuze wereldbeeld: eschatologische religies hebben vertrouwen in de toekomst
van de menselijke samenleving en willen zich hiervoor inzetten tegenover mystieke religies die
stellen dat de geschiedenis van het menselijke samenleven geen belang heeft en dus geen inzet
verdient. Het tweede onderscheid betreft de menselijke ruimte die in een binnenwereldse religie
als zinvol wordt beschouwd en in een buitenwereldse religie als niet-zinvol (p. 62). Het is snel te
merken dat de aandacht van Dierickx voornamelijk uitgaat naar een binnenwereldse eschatologische religie: hieronder valt het Christendom, en dan met name de Rooms-Katholieke Kerk.
Andere typologieën die benoemd worden zijn: functionele en substantiële onderscheidingen,
religie als ‘levensbeschouwing’ en religie als ‘ideologie’ en horizontale en verticale oorsprongsbenadering van religie. In het onderscheid religie als ‘levensbeschouwing’ en ‘ideologie’ wordt religie als levensbeschouwing opgedeeld in drie categorieën: gods-, mens- en wereldbeeld. Het godsbeeld maakt een onderscheid tussen de dagelijkse en ultieme realiteit, deze ultieme realiteit
verwijst in religieuze levensbeschouwing naar het godsbeeld; het mensbeeld gaat vaak samen met
een bijpassend godsbeeld en verwijst naar de onherleidbare tekorten die verbonden zijn met het
menselijke bestaan; het wereldbeeld verzoent de ultieme en dagelijkse realiteit waardoor de dagelijkse realiteit getransformeerd kan worden, het verwijst naar een te verwachten heil.
Een bedenking bij deze opsomming is of dit alle mogelijke sociologische typologieën zijn om
religie te definiëren. Het is begrijpelijk dat het onmogelijk is voor Dierickx om alle kleine religies
te bespreken wanneer hij het heeft over religie. Dit erkent hij zelf ook in hoofdstuk drie. Desondanks lijken de definities, op de functionele en substantiële definitie van religie na, enigszins
arbitrair. Is het niet mogelijk om een sociologische typologie van religie te maken op basis van
de universaliteit van haar claims? Zijn haar waarheidsclaims universeel, op consensuele basis of
subjectief gericht. Het Tibetaanse boeddhisme bijvoorbeeld laat de ruimte voor andere dogmatische religies. We zouden kunnen spreken dat de waarheidsclaims van het boeddhisme op zijn
hoogst van consensuele basis zijn, desalniettemin zijn er stromingen binnen deze religie die niet
verder gaan dan subjectieve claims. Daarnaast zorgt dit onderscheid ervoor dat enkele religies,
die Dierickx in het algemeen niet vindt behoren tot de ‘ontwikkelde’ religies, wel behandeld
kunnen worden.
Het wordt al snel duidelijk dat het bij Dierickx niet gaat om het behandelen van religie in het
algemeen als sociologisch fenomeen. Het gaat veeleer om het christendom, en dan voornamelijk
het katholicisme, als algemeen sociologisch fenomeen. Of het nu gaat om een vergelijking tussen
religies (hoofdstuk vier), het verklaren van de West-Europese secularisatie (hoofdstuk vijf) spirituele participatie (hoofdstuk zes), rituele participatie (hoofdstuk zeven) of culturele participatie
(hoofdstuk acht) het christendom is het hoofdonderwerp. Vooral binnen het hoofdstuk van
culturele participatie is de gerichtheid van Dierickx op het christendom duidelijk zichtbaar. ‘Desondanks zijn er in het Westen nog altijd vele mensen die aan het joods-christelijke culturele
erfgoed vasthouden. […] De nieuwe wereldlijke cultuur wordt vooreerst gekenmerkt door een
geringe graad van consistentie.’ – dit lijkt zich niet te richten op religie in een algemene wereldlijke
samenleving, maar op de samenleving van (West-)Europa. Landen als Turkije en Rusland lijken
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in hun religieuze cultuur juist consistenter te worden. Niet alleen politiseert de religie in deze
landen, maar ook wordt de reikwijdte vergroot van de orthodoxie zelf door middel van moderne
media. Daarmee lijkt de analyse van Dierickx over secularisering, spirituele participatie en rituele
participatie eveneens gericht op West-Europa. Dit maakt de inzet van Dierickx om religie in het
algemeen als sociale constructie te begrijpen wellicht minder groot dan vooraf bedoeld was. Toch
blijft de poging om het christendom sociologische te analyseren interessant.
Nu we deze onevenwichtigheid in het boek vernoemd hebben, kunnen we ingaan op de kracht
van Dierickx zijn studie: de verrassende en plausibele inzichten van hem. Op een heldere wijze
legt hij het verschil uit tussen een religie van het type ‘binnenwereldse-mystiek’ en het type
‘buitenwereldse-eschatologisch, respectievelijk de islam en bepaalde stromingen in het christendom. Een voorbeeld van een vergelijking: ‘In tegenstelling tot de joodse en de christelijke opvattingen onderkent de islam in de openbaring niet de vrucht van een heilsgeschiedenis. […] Maar
de openbaringen via Abraham en latere profeten […] zijn sinds de openbaring van de Koran
overbodig.’ Het is niet wonderbaarlijk dat de regels in de islam als een stuk duidelijker worden
beschouwd, dan de religieuze leefregels van het christendom. In de grote stromingen van de islam
zijn er minder grote verschillen in interpretaties van openbaringen, dan in het centraal aangestuurde katholicisme. Hieruit concludeert Dierickx dat er minder ambiguïteit voor gelovigen in
het jodendom of islam in hun dagelijkse leefwereld is, dan in het christendom. Vervolgens concludeert hij omgekeerd evenredig dat tot het christendom bekeerde moslims een vrijheid en
tegelijkertijd leegte ervaren wanneer zij aan de rituelen van het christendom deelnemen. Meer van
deze inzichten worden genuanceerd uiteengezet en nemen de lezer mee naar verbazingwekkende
en scherpe analyses over de sociologische wereld van religie en hoe religieuze gemeenschappen
deze wereld beleven, leven en definiëren. Hierin laat Dierickx precies zien wat de kracht is van
een ‘koele’ empirische sociologische benadering van religie in plaats van een vaak overtrokken
filosofische of theologische reactie op de functies van religie.
De laatste twee hoofdstukken van het boek lezen wat minder als een academisch werk. De
toon van het boek wordt betogend. Dit betoog lijkt een bijzonder rooskleurig beeld te willen
schetsen van religieuze organisaties en hun rol in de politiek. Een voorbeeld: gezagsdragers in de
katholieke kerk hebben, ondanks de sterk gejuridiseerde gezagsstructuur, het niet alleen voor het
zeggen. De relatie tussen het gezag en ‘het gelovige volk’ is meer wederkerig dan men vaak wilt
toegeven. Daarnaast zou het gezag van de kerkelijke leiders onderhevig zijn aan een leerproces dat
mede steunt op de ervaring van de gemeenschap en niet louter op het theoretische denken van
de elite (p. 303). Als katholiek durft ondergetekende niet dermate progressief te denken over de
machtsaanspraken van de kerkelijke vaders. ‘Experientia docet’ is voornamelijk in de katholieke
kerk van bijzondere trage aard. Was het niet tot 1967 dat de anti-modernisteneed nog werd afgelegd door alle priesters, diaken, pastoors en allen werkzaam in een curie? Wellicht is het beeld van
de organisaties achter de katholieke kerk wat te rooskleurig geschetst, maar Dierickx geeft duidelijk zijn redenen hiervoor. Daardoor lezen de laatste twee hoofdstukken als een scherp betoog van
voorstanders voor religieuze invloeden in de politiek zonder onrecht te doen aan een seculier
politiek bestel. U hoeft het niet met Dierickx eens te zijn, maar een verhelderend beeld over de
mogelijke waarde van religie in een samenleving of politiek bestel biedt het toch.
Wido Weidema
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Herman De Dijn, Hoe overleven we de vrijheid? 20 jaar later. Kalmthout: Pelckmans, 2014, 176 p.
(15,00)
Hoe bespreekt men een tekst die ongeveer zo oud is als jezelf? Het boek Hoe overleven we de
vrijheid? van Herman De Dijn werd oorspronkelijk in 1994 gepubliceerd, maar is nu heruitgegeven
naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek van De Dijn, namelijk Vloeibare waarden
(2014). Het is aangevuld met een nieuw voorwoord en nabeschouwing, waarin de auteur vooral
reflecteert op hoe de situatie sindsdien geëvolueerd is en enkele extra reflecties over het transhumanisme (bij auteurs als Houllebecq of Hottois) toevoegt. Toch voelt het boek niet zo oud en
kon het evengoed vandaag geschreven zijn. Dat het jongere lezers nog kan aanspreken alsof het
pas verschenen is, geeft aan dat het niets van zijn actualiteit verloren heeft.
Het centrale onderwerp is de veralgemening van de postmoderne mentaliteit. Hoewel de
auteur dit begrip een specifieke invulling geeft, is het niet incompatibel met andere lezingen van
onze postmoderne conditie. Het legt slechts andere accenten, die echter hoogst relevant zijn om
onze huidige maatschappij te begrijpen. Postmodern denken komt voor De Dijn neer op een
individualistisch denken, vertrekkend vanuit de maakbaarheid van de mens en waarbij tradities
en waarden slechts verworden tot middelen van deze bewuste, individuele zelfontplooiing. In het
boek analyseert hij hoe deze verschuivende mentaliteit zich toonbaar maakt in allerlei fenomenen,
zoals de jongerencultuur (hoofdstuk 2), het ethisch denken (hoofdstuk 3), het politieke probleem
van tolerantie en relativisme (hoofdstuk 4) en ten slotte de rol van gezag en vertrouwen (hoofdstuk 5 en 6).
De inzet van het boek is echter geen neutrale beschrijving, maar met name een bezorgdheid
dat dit postmodern hoogtij een bedreiging vormt. Door haar specifieke individualistisch vertrekpunt, ziet het postmodern denken iets over het hoofd dat nu dreigt verloren te gaan. Dit duidt
De Dijn aan als het ‘mystiek lichaam’, wat verwijst naar een ‘speciaal soort verbondenheid die
mensen niet eigenmachtig kunnen smeden’ (p. 11). Het gaat om een specifiek type van relaties
tussen mensen en wat zij belangrijk vinden dat ontsnapt aan de postmoderne focus op individualisme, maakbaarheid en instrumentalistisme. Familiebanden zijn bijvoorbeeld geen resultaat van
een bewuste overweging en lijken niet noodzakelijk het geschikte middel tot individuele zelfontplooiing. In die zin komen zulke relaties, en gelinkte waarden zoals vertrouwen of autoriteit,
onder druk te staan. Volgens de auteur zien we echter niet in dat we niet zonder dit type relaties
kunnen en dat ze in de praktijk nog steeds aanwezig zijn, hoewel de postmoderne mindset ons het
onmogelijk maakt deze nog denken. Dit verklaart ook de titel van het boek: wat moeten we doen
nu we een vrijheid hebben verworven, die we niet willen opgeven, maar die wel resulteert in het
vernietigen van andere noodzakelijke voorwaarden van onze maatschappij?
Op het eerste gezicht lijkt dit boek dus neer te komen op het beklag van een doorsnee conservatisme, dat met opgeheven vinger de jeugd verwijt in haar enthousiasme de maatschappij te
ondergraven. Dit is echter maar één mogelijke, oppervlakkige lezing. Om te beseffen wat er
werkelijk op het spel staat voor De Dijn moet men dit boek kaderen binnen zijn bredere filosofie. De auteur is in de eerste plaats geïnspireerd door een specifieke problematiek rond symbolen
en zingeving, die bij een hele generatie van Leuvense professoren meespeelt (zoals Arnold Burms,
Paul Moyaert of Paul Cortois). Wat het onderscheidt van het doorsnee conservatisme is dat het
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geen ontologie van de menselijke natuur impliceert, maar eerder vertrekt van een reeks alledaagse
antropologische feiten. Het is een filosofie die vanuit bepaalde vertrouwde ervaringen en fenomenen bredere filosofische kaders wil problematiseren. De Dijn vertrekt bijvoorbeeld van het
fenomeen van het geschenk. Als alles wat een individu doet in functie staat van hetzij objectief
nuttige of evolutionaire opbrengsten, dan wel een surplus in emotionele tevredenheid, dan valt
het geven van een geschenk niet geheel te begrijpen. Een geslaagd geschenk heeft niet per definitie een nuttig effect en steunt op meer dan louter gevoelens. Het concrete geschenk is geen
inwisselbaar middel om een doel te bereiken noch een representatie van gevoelens die men wil
uitdrukken. ‘Waarom het bestaan van die gevoelens niet gewoon meedelen, zodat beiden daar in
de toekomst rekening mee kunnen houden?’ (p. 12)
Wat men voornamelijk wil uitdrukken is een symbolische betekenis, een zinvol verband, maar
dit gaat antropologisch niet zonder een specifieke incarnatie van die betekenis in een object. Om
de waardering voor je vriend uit te spreken heb je het concrete geschenk nodig en het gewoon
meedelen is vaak niet genoeg. Dit is wat Arnold Burms in een vroege en vergeten tekst nog de
‘causale theorie van het verlangen’ noemde (naar analogie met Kripkes theorie over eigennamen):
het object van het verlangen valt niet samen met een beschrijving van eigenschappen van dat
object. Het gaat daarentegen om een materiële incarnatie van de zingeving in een concreet voorwerp. In die zin is dit soort filosofie eerder te typeren als een filosofie van het voorbeeld. Denk aan
het speeltje van het kind dat onvervangbaar is, het kapotte horloge van een overleden grootvader
dat er toch toe doet, de liefde voor een persoon die niet samenvalt met de appreciatie voor zijn
of haar eigenschappen, enzovoort.
Het etiket van conservatisme is dan op z’n minst misleidend voor de insteek van De Dijn.
Het conservatisme is eerder een effect, dan de grond van zijn filosofie. Het is een resultaat van het
antropologisch vertrekpunt dat eender welk menselijk bestaan bepaalde betekenisstructuren impliceert waarzonder een zinvol leven niet mogelijk is. Daarnaast zijn deze structuren niet zo maar
te kiezen noch simpel te veranderen, zeker niet op rationele manier, maar vormen ze juist de
fundamentele waarden van het individu. De auteur geeft geen concrete inhoud aan deze structuren en deze waarden. Ze blijven opvallend vaag. Dat is echter geen zwakte, maar juist de sterkte
van zijn analyse. Het gaat voor De Dijn niet om het verdedigen van een reeks concrete waarden,
hoewel hij daar soms toe neigt, maar eerst en vooral om het creëren van aandacht voor het
functioneren van deze zingevende waarden. De waarden zijn niet ontologisch gegrond noch voor
eeuwig vastgelegd. Dat zou resulteren in een ‘naturalisatie van het symbolische’ (p. 115). Zulke
symbolische betekenissen zijn juist altijd vatbaar voor zinverlies en verandering.
Het is deze zingevende dimensie van het leven die volledig ondenkbaar wordt in de postmoderne samenleving die lijkt te vertrekken vanuit het idee dat men alles rationeel zelf kan kiezen.
Men denkt zichzelf te kunnen ontplooien door de waarden te kiezen die men wil, maar eindigt
in een oppervlakkig en leeg bestaan want ‘waarden spreken ons niet aan omdat wij dat beslissen’
(p. 21). De Dijn presenteert zich dan ook niet als een verdediger van orthodoxie, vertrouwen en
autoriteit omdat hij een concrete traditie wil beschermen, maar in de eerste plaats omdat ze een
concrete zingevende dimensie belichamen die in elke maatschappij broodnodig is.
De boodschap van De Dijn is niet noodzakelijk een stopzetting van verandering of een terugkeer naar een verloren maatschappij, enkel een herbezinning op hoe maatschappelijke verandering
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gedacht moet worden. Men kan een waardensysteem niet simpelweg argumentatief herbouwen,
maar men wordt steeds geconfronteerd met deze symbolische inertie. Verandering is dus zeker
nog denkbaar en niet uitgesloten voor De Dijn. In die zin is dit boek evengoed een gereedschapskist voor revolutionairen, tenminste voor een revolutie die deze zingevende dimensie serieus
neemt. In die zin valt zijn insteek beter te typeren als een noodzakelijk conservatisme, een formeel
conservatisme of een metaconservatisme. Of je progressief of conservatief bent, voor of tegen de
postmoderne conditie, zingevende symbolen zijn er nu eenmaal en men dient er rekening mee
te houden. In die zin baart de actualiteit van dit boek geen opzien.
Massimiliano Simons
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