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Religie in de 21ste eeuw.
Wat een rijkdom kan een korte en schijnbaar simpele tekst bevatten! ‘Religie in de 21ste eeuw’
van Herman de Dijn presenteert zich bescheiden als ‘een kleine handleiding voor voor- en
tegenstanders’, zoals de ondertitel luidt. Het leest als de spreekwoordelijke trein, waarin ik, in
het echt dit keer, het ook tot mij heb genomen. Je hebt er namelijk geen boekenkasten met
zwaar filosofisch geschut waar De Dijn uitvoerig mee in debat zou gaan, bij nodig; geen
‘Atheïstisch manifest’ van Philipse als rationele weerlegging van de godsdienst, geen ‘De
betovering van het geloof’ van Daniël Dennett met zijn naturalistische verklaring van religie.
Nee, De Dijn vertrekt van ‘common sense’ achtige opvattingen in de leefwereld, die hij
wijsgerig-antropologisch uitdiept en systematiseert. Op bijna achteloze wijze sleept hij de
lezer zo mee in zijn betoog.
Hoe rijk en veelomvattend dit betoog in werkelijkheid is, bleek mij pas bij herlezing,
inderdaad in mijn studeerkamer dit keer. Aanvankelijk dacht ik dat ik in ‘Religie in de 21ste
eeuw’ veel gemist had, bijvoorbeeld een discussie met de posities van Philipse en Dennett of
een uitwerking van de relatie tussen religie en geweld, een onderwerp waarmee ik mij de
laatste tijd zelf heb beziggehouden. Bij herlezing bleek het er toch allemaal in te staan,
meestal impliciet, maar steeds bondig en helder verwoord. Door zijn eigen positie scherp te
formuleren en af te grenzen van andere visies op religie, brengt De Dijn in deze ‘kleine
handleiding’ tevens het hele, brede terrein van de actuele wijsgerige reflectie over godsdienst
in kaart.
Waaruit bestaat die eigen positie? Godsdienst is voor hem een specifiek domein in de conditio
humana, dat onderscheiden dient te worden van wetenschap, ethiek en politiek. Tegelijkertijd
heeft het wel betrekking op het geheel van het menselijk leven, voor zover dat onontkoombaar
gekenmerkt wordt door contingentie en lotsbestemming. Wat dit laatste betreft, maakt De
Dijn ook onderscheid tussen wereldbeschouwing en religie. Belangrijker dan de
wereldbeschouwelijke antwoorden op het kwaad en de eindigheid in ons bestaan, acht hij de
praktische, religieuze omgang ermee. In lijn met Wittgenstein beschrijft hij religie in de eerste
plaats als “een manier van leven waarin men bekwaam en bereid is zich tenminste af en toe op
een bepaalde wijze te confronteren met de beperktheid of eindigheid van zichzelf, van zijn
geliefden en van alles wat we de moeite waard vinden. Die confrontatie gebeurt door middel
van overgeleverde ‘goddelijke’ verhalen, praktijken, riten, gebeden, meditaties en inzichten
die ook voor anderen in hetzelfde opzicht van grote waarde zijn geweest”. De praktijk van de
religie staat dus voorop. De Dijn zegt het Pascal na: de oorsprong van het gebed ligt niet in
allerlei denkbeelden over een Opperwezen aan wie we iets zouden kunnen vragen. Het is
eerder andersom: bidden leidt tot geloof.

Vanuit deze door Wittgenstein geïnspireerde visie kan de Dijn in de drie centrale
hoofdstukken de godsdienst afgrenzen van respectievelijk wetenschap, ethiek en politiek.
Daarbij komen, weer op bijna terloopse wijze, alle grote vragen die de huidige discussies over
de godsdienst beheersen, aan bod. Kunnen wetenschappelijke waarheden de eigen waarheid
van de religie aantasten en ontmaskeren? Heeft de moraal de steun van de religie nodig of kan
zij op eigen, deels evolutionair geschoeide, benen staan? Hoe moeten we, mede vanuit de
steeds nadrukkelijker aanwezigheid van de Islam, de scheiding tussen kerk en staat vandaag
aan de dag vormgeven?
De antwoorden van De Dijn op dit soort vragen kenmerken zich door flexibiliteit en een
zekere conservatieve gematigdheid. Om de laatste vraag kort aan te stippen, de scheiding
tussen kerk en staat, die we aan de Verlichting danken, wordt door De Dijn als een
vanzelfsprekend uitgangspunt aanvaard. Maar hij wijst er met recht op dat dit niet hetzelfde is
als de scheiding tussen godsdienst en politiek, “laat staan godsdienst en publieke ruimte”.
Waarom zou er voor bepaalde godsdienstige symbolen – hier komt het vermaledijde
hoofddoekje weer om de hoek kijken – geen plaats zijn in de publieke ruimte? Aan de andere
kant weigert De Dijn mee te gaan in het fanatisme van sommige aanhangers van “de politiek
van de erkenning”, die de godsdienst mobiliseren voor de bevestiging van hun identiteit.
Naast de drie genoemde middenhoofdstukken bevat ‘Religie in de 21ste eeuw’ twee inleidende
hoofdstukken over traditie, moderniteit en postmoderniteit. Vooral de culturele en
antropologische betekenis van (religieuze) tradities wordt hier benadrukt. Zij verschaffen ons
het symbolische kader waarbinnen wij ons leven en ons handelen zin kunnen geven. Het gaat
om “geïncarneerde betekenissen” die wij niet autonoom en individueel kunnen creëren, maar
die wij van ons voorgeslacht aangereikt krijgen. Het zal duidelijk zijn dat religieuze tradities
het in de moderniteit, waarin zelfstandig en universalistisch denken wordt gepropageerd, het
moeilijk krijgen. De hardnekkigheid waarmee ze zich ondanks alle voorspellingen over het
einde van de religie, handhaven, laat echter zien dat de puur wetenschappelijke rationaliteit
onvoldoende biedt om de mens als “zinbehoevend wezen” te bevredigen. Dat laatste wordt
volgens De Dijn wel ingezien door de postmoderniteit. Voor de individualistische manier
waarop de postmoderne mens op de rommelzolder van de traditie zijn eigen materiaal voor
spirituele belevingen bij elkaar zoekt, heeft hij echter geen goed woord over. Religie is
gebaseerd op gemeenschapsvorming, ze kent een geheel aan in sacramenten en rituelen
geïncarneerde betekenissen en ze berust uiteindelijk op een hiërarchisch gezag. Het individu
dat helemaal zelf zijn soloreligie vorm wil geven, acht De Dijn een groter gevaar voor de
overgeleverde godsdienst dan het al dan niet atheïstische humanisme.
Aan het laatste is het slothoofdstuk gewijd. De recente openheid van humanisten voor
transcendentie, zoals die bijvoorbeeld door Luc Ferry wordt verwoord, komt hier op positiefkritische wijze aan bod. Het transhumanisme, dat afscheid wil nemen van de huidige
gebrekkige menselijke vorm in ruil voor een briotechnologisch beter gemaakt exemplaar, acht
De Dijn daarentegen een utopische miskenning van de kwetsbaarheid van de menselijke
conditie.

Ik wees erop dat De Dijn tegen de innerlijkheid en de universaliteit van de moderniteit met
kracht wijst op de particulariteit en contingentie van tradities, die altijd in het meervoud
bestaan. Precies vanwege dit gegeven, blijf ik een zekere afstand ervaren tot ‘Religie in de
21ste eeuw’. De Dijn praat duidelijk vanuit de achtergrond van ‘Het rijke Roomse leven’,
terwijl ik van origine eerder een protestantse ‘mannenbroeder’ ben. Gelijktijdig met ‘Religie
in de 21ste eeuw’ las ik een interessante sociologische studie over de huidige maatschappelijke
situatie van de religie: ’Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’ van Herman Vuijsje. Vuijsje
vertrekt vooral vanuit de calvinistische geloofsbeleving, waarin de innerlijke relatie tot God
en een morele levenshouding centraal staan. Hij staat dan ook duidelijk meer open voor een
moreel-politieke emancipatie van het geloof en voor individuele uitvindingen van rituelen dan
De Dijn. Hij heeft het zelfs over “cascorituelen”, waar elk mens zijn eigen invulling en
uitbreiding aan moet kunnen geven. Zo liep Vuijsje zelf als atheïst de pelgrimsweg naar
Santiago de Compostella in omgekeerde richting. Waarom niet, denk ik als ex-protestant,
terwijl ik tegelijkertijd goed besef dat De Dijn dit een ongehoorde “bricolage” van de
christelijke traditie zal vinden.
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