Bespreking verschenen in het tijdschrift Streven april 2007 van
Herman DE DIJN, Religie in de 21ste eeuw. Kleine handleiding voor voor- en
tegenstanders.
In het grote, lopende debat over ‘religie, samenleving en cultuur’ laat Herman De
Dijn een eigen, intellectueel robuuste stem weerklinken. Zijn nieuwe boek is – zoals
voorgaande – een bewerking van artikelen die eerder in tijdschriften verschenen. Na
een hoofdstuk (1) over religie als traditie dat zijn uitgangspunten verheldert, gaat het
(2) over de illusies van de moderniteit (leven zonder tradities) en de postmoderniteit
(leven met louter zelfgekozen tradities).
In hoofdstuk 3 blijken religie en wetenschap niet onverzoenlijk, maar radicaal
verschillend. De ene moet dus niet naar de maatstaven van de andere gemeten
worden. Religie en ethiek onderhouden daarentegen een nauwere relatie (4). Zo
bewaakt religie primaire morele reacties zoals eerbied voor de doden, – reacties die al
te
gemakkelijk
weggerationaliseerd
of
(zo
het
woord
bestond)
weggesentimentaliseerd worden. In hoofdstuk 5 ziet De Dijn de publieke ruimte
evolueren van de plaats waar belangengroepen zich manifesteren naar een ruimte
waarin identiteiten om erkenning roepen. Religie dreigt daarin op een kunstmatige en
instrumentele manier ingeschakeld te worden. Het laatste hoofdstuk (6) biedt een
genuanceerde bespreking van het (vrijzinnig) humanisme dat voor de auteur niet
monolitisch is. Ook dit humanisme wordt uitgedaagd door de postmoderne conditie
waarbij een bondgenootschap met de religie niet uitgesloten is.
Om zijn specifieke stellingen te onderbouwen brengt De Dijn allerlei
interessante, meer algemene beschouwingen te berde over traditie en rite, tekens en
symbolen, zingeving en transcendentie. Tegelijk legt het boek getuigenis af van de
intellectuele gedrevenheid om aan te tonen dat in religie(s) iets bewaard en
doorgegeven wordt dat nergens anders los of separaat te krijgen is. Vanuit die
gedrevenheid formuleert hij scherpe kritieken aan het adres van fundamentalisten,
activisten, sentimentalisten, bricoleurs, rationalisten, enzovoort. Voorlopig bestaat
zijn eigen ‘old way forward’ in ‘koppig verder doen vanuit de liefde voor datgene
waardoor men is wat men is’ (p. 141). Voor velen is hij ongetwijfeld een horzel.
Gelukkig is dat in filosofische kringen een compliment.
Walter Van Herck
Een uitvoeriger bespreking van de hand van Peter Vande Vyvere is verschenen in het
nummer van Tertio dd. 30 mei 2007.
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