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Bespreking Herman De Dijn: “Religie in de 21 ste eeuw. Kleine
handleiding voor voor- en tegenstanders.”
Paul Moyaert*
Religie in de 21ste eeuw, met als ondertitel Kleine handleiding voor voor- en tegenstanders1 is het
nieuwste boek van Herman De Dijn. De ondertitel stelt de studie in een al te neutraal
daglicht. Want De Dijn geeft geen afstandelijk overzicht van mogelijke argumenten pro
en contra godsdienst. In zijn visie is dat een weinig vruchtbare benadering omdat zo
de meest interessante aspecten van godsdienst aan de aandacht ontsnappen. “Het streven naar strikte objectiviteit zonder meer is hier een methodische blunder waardoor
men a priori een interessante analyse onmogelijk maakt” ( p. 11). Moet de lezer tot het
einde van dit essay wachten om te vernemen op basis van welke argumenten De Dijn
zijn eigen positie tegenover religie bepaalt? Ook dat is niet het geval. De Dijn start zijn
studie niet met een intellectueel geforceerde tabula rasa. Zijn analyse is niet gebaseerd
op een kunstmatig opschorten van iedere persoonlijke band met godsdienst. Hij doet
niet alsof zijn houding tegenover godsdienst de conclusie is van een beredeneerd wikken en wegen van de voor- en nadelen van godsdienst. Ook deze werkwijze impliceert
een afstandelijke benadering die niet strookt met zijn filosofische visie op godsdienst.
Wie zonder enige vertrouwdheid met religie en dus uitsluitend vanuit het standpunt van
de buitenstaander religie bekijkt krijgt nooit de sterkste aspecten van godsdienst te
zien. “Bij de lezer wordt een zekere vertrouwdheid met het fenomeen, via min of meer
bekende, particuliere religies, voorondersteld” (p. 8-9). De Dijn bespreekt godsdienst
vanuit zijn liefde voor godsdienst, maar dat neemt niet weg dat hij een filosofische studie over
godsdienst heeft geschreven. Hij legt uit hoe je godsdienst best verstaat. Hij neemt
godsdienst in bescherming en reikt zowel gelovigen als personen die niet geloven maar
toch van de godsdienstige sfeer houden inzichten en argumenten aan waarmee zij godsdienst beter begrijpen en zich kunnen wapenen tegen onbegrip en kritiek.
Opzet van het essay
Er is ooit wel eens een tijd geweest dat een godsdienstig leven zo vanzelfsprekend
was dat het niet nodig was voluit te thematiseren wat godsdienstig geloof was en te
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expliciteren hoe het zich verhoudt tot andere domeinen van het menselijke bestaan.
In die tijd moet godsdienst wellicht zo vergroeid zijn geweest met het leefmilieu dat
een reflectie over godsdienst geen wezenlijk onderdeel was van de godsdienstbeleving
zelf. Voor ons is die tijd hoe dan ook onherroepelijk voorbij. In onze moderne Westerse cultuur zijn godsdienst en geloof ondenkbaar zonder een vorm van reflexiviteit
en afstandelijkheid. Gelovigen kunnen de omstandigheden niet vermijden die hen
dwingen om tegelijk op een afstandelijke manier na te denken over wat geloof en
godsdienst zijn. Godsdienst kan zich niet opsluiten in zichzelf. Bovendien moet godsdienst nu meer dan ooit leven in het gezelschap van rivaliserende niet-godsdienstige
zingevingpraktijken, van andere geloofsvisies en godsdienstvijandige interesses. Het
is niet zo dat de opkomst van de wetenschappelijke rationaliteit in de Moderne Tijd
en haar spectaculaire successen op het vlak van de techniek voor het eerst reflexiviteit in de christelijke godsdienst hebben geïnjecteerd. Neen, reflexiviteit is al veel langer de metgezel van godsdienst. Zodra godsdienst in contact kwam met een voor haar
vreemd milieu en niet spontaan en desnoods met fysiek geweld haar stempel kon
drukken op haar nieuwe omgeving, moest ze nadenken over zichzelf. Zo hebben
Kerkvaders eertijds al godsdienst moeten uitleggen aan verschillende groepen mensen en uitleg is nu eenmaal niet mogelijk zonder enige distantie ten overstaan van de
betekeniswereld waarmee men vergroeid is. Wel is het zo dat een zinvolle uitleg er
in de loop van de geschiedenis anders kon uitzien. Hoe men godsdienst het best uitlegt hangt onlosmakelijk samen met wisselende cultuuromstandigheden. Argumenten
voor en tegen bepaalde betekenispraktijken zijn even tijdsgebonden als de betekenispraktijken zelf. Voor godsdienst is dat niet anders. Zo heeft de theologische metafysica die tot in de late Middeleeuwen een cruciaal onderdeel was van een rechtgelovige verdediging van godsdienst al lang niet meer dezelfde overtuigingskracht. De
vroegere metafysische bouwwerken zijn weliswaar nog steeds zeer indrukwekkend,
maar kunnen nu veel minder overtuigen en hebben vaak zelfs een averechts effect.
Heeft de moderniteit de reflexiviteit niet binnengebracht in de godsdienst, ze heeft
het zelfverstaan van godsdienst wel ingrijpend beïnvloed.2
Sinds de Moderne Tijd werd pas ten volle duidelijk wat de eisen van de wetenschappelijke rede echt inhielden en dat had verstrekkende gevolgen voor de godsdienst. In de premoderne tijd stelde een wijsgerige reflectie op het epistemologische
statuut van een godsdienstig wereldbeeld godsdienst niet radicaal op de proef. Maar
als godsdienst vandaag waarheid pretendeert te verkondigen in ongeveer dezelfde zin
als wetenschappelijke waarheid, moet ze haar godsdienstige kosmologie onderwerpen
aan dezelfde eisen als die waaraan wetenschappelijke theorievorming onderworpen is.
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Als godsdienst inderdaad dezelfde waarheidspretenties heeft als de wetenschappen
dan is de uitkomst van de confrontatie met een wetenschappelijke rationaliteit weinig aantrekkelijk voor godsdienst. De godsdienstvriendelijke presentatie van De Dijn
is doordrongen van het besef dat argumenten gebaseerd op de wetenschappelijke
waarheid van een godsdienstig wereldbeeld geen steek houden.3 De religieuze kosmologie die men uit een godsdienst zou kunnen destilleren kan geen concurrent en
geen aanvulling van een wetenschappelijke verklaring van het universum zijn. Nu
richt De Dijn zich evenwel niet in de eerste plaats tegen kritische buitenstaanders van
godsdienst. Neen, hij richt zich tot insiders van godsdienst en behoedt hen voor verkeerde argumenten ten gunste van godsdienst. De confrontatie met de indrukwekkende prestaties van wetenschap en techniek heeft, zo vat ik de teneur van De Dijn
samen, ook bij veel insiders van godsdienst naast overspannen verwachtingen ten aanzien van technische manipulaties een verkeerd zelfverstaan van godsdienst in de hand
gewerkt. Wie argumenteert dat de objectieve waarheid van het godsdienstige wereldbeeld een voor godsdienst levensnoodzakelijke aangelegenheid is steunt godsdienst
op een verkeerde manier. Want godsdienst is geen levenswijze gebaseerd op een theorie of op de wetenschappelijke juistheid van een doctrine, maar een typisch menselijk antwoord op kwesties die de mens ten diepste aanbelangen en aangrijpen. Juist
omdat godsdienst geen praktische toepassing van theoretische inzichten is, is ze niet
falsifieerbaar en kan ze overleven in een cultuur die te pas en te onpas gedomineerd
wordt door de monotone eisen van de wetenschappelijke rationaliteit. De Dijn begint
zijn studie met de observatie dat religie na de Verlichting helemaal niet dood is (p. 7,
97 en passim). Die vaststelling bevestigt zijn inzicht dat godsdienst andere wortels
heeft dan de drang naar rationeel verantwoorde kennis. Bewijzen de overlevingskracht van traditionele godsdiensten en de locale wildgroei van allerhande spirituele
groeperingen niet dat de wetenschappen mensen niet kunnen bieden wat zij er ten
onrechte toch soms hebben van verwacht? (p. 50-51)
“Wellicht is de tijd rijp voor een nieuwe verdediging van het geloof die aan binnenen buitenstaanders laat zien waarover het in de religie werkelijk gaat. Niet door, tegen
de atheïsten en de sciëntisten in, de rationaliteit van het geloof aan te tonen; maar door
te laten aanvoelen welke rol de religie werkelijk speelt in het leven van de gelovige.
Door de ‘redelijkheid’ van de religieuze begrippen en inzichten te demonstreren naar
analogie met de redelijkheid van andere verwante sferen als ethiek en zingeving, of
andere centrale diepmenselijke praktijken uit de leefwereld of uit het dagelijkse leven“ (p. 55).
Religie, aldus De Dijn wordt in deze studie “in de eerste plaats als een typisch menselijk fenomeen beschouwd, waar ook niets menselijks vreemd aan is. Religie wordt
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gezien als onderdeel van de manier waarop de cultuur via haar symbolische categorieën
en onderscheidingen de menselijke natuur, het menselijke leven en samenleven vorm
geeft” (p. 9). Vanzelfsprekend is deze werkwijze niet mogelijk zonder enige afstandelijkheid ten opzichte van godsdienst. Zo vestigt De Dijn de aandacht op algemeen
menselijke interesses zonder welke religie volstrekt onverstaanbaar en onaantrekkelijk
is. Toch herleidt hij godsdienst daarmee niet tot iets niet-godsdienstigs. Zijn afstandelijke benadering is geen reductionisme want religie valt niet samen met de algemeen
menselijke interesses waarmee ze zich voedt. De Dijn pretendeert niet restloos te verwoorden wat religie voor de gelovige is of moet zijn (p. 10; 94-95). Ik illustreer met een
eigen voorbeeld. In het christendom speelt een notie als openbaring een centrale rol.
Welnu, wat De Dijn argumenteert is dat openbaring in godsdienstige zin geen cruciale rol zou kunnen spelen indien ze niet tegelijk verbonden kan worden met andere
niet-godsdienstige contexten waarin noties ter sprake komen die sterk overeenkomen
met wat in de openbaringsgodsdiensten met openbaring wordt bedoeld. De geboorte
van een kind kan bijvoorbeeld een openbaring zijn. Maar de antropologische vertaling
van godsdienstige noties sluit niet uit dat die noties tegelijk onvertaalbaar en onherleidbaar zijn en dus toch ook rechtstreeks en zonder antropologische omleiding worden
geïntroduceerd. Een indirecte benadering sluit een directe introductie van de geloofstaal niet uit. De niet-reductionistische combinatie van beide perspectieven is typisch
voor een neothomistische benadering van godsdienst. De Dijn is dus neothomist. De
taak van de godsdienstvriendelijke godsdienstfilosoof en de natuurlijke theologie overlappen elkaar gedeeltelijk. Zo herneemt De Dijn op zijn eigen manier de aloude
gedachte dat filosofie de dienstmaagd kan zijn van de theologie. De wijsgerige antropologie, aldus De Dijn die hier Vergote becommentarieert, kan niet zelf toegang bieden tot de beleefde betekenis, maar ze kan wel de openheid voor de onherleidbaar persoonlijke beleving, ook op religieus gebied, bevorderen (p. 37).
Volgens De Dijn – en hierin laat hij zich inspireren door Wittgenstein – is godsdienst het meest gediend met een voortdurende terugkoppeling aan de bredere conditio humana. Godsdienst is de uitdrukking van spontane tendensen in de menselijke
bestaansconditie. Zij voedt zichzelf met betekenisexpressies die ook al buiten een godsdienstig milieu de mens vormen en kenmerken. Via welke aspecten van de conditio
humana kan men godsdienst het best uitleggen? De Dijn ziet twee grote verbindingslijnen: godsdienst sluit aan bij de algemeen menselijke zin voor symbolen en bouwt
voort op onze complexe morele ervaring die zelf al door en door symbolisch is.4 Ik
vat eerst samen hoe De Dijn beide verbindingslijnen bespreekt. Zo wordt meteen duidelijk vanuit welke visie op godsdienst De Dijn de confrontatie van het christendom
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met de Moderne Tijd verstaat.5 Aan het eind van mijn onvolledige presentatie zeg ik
iets over Humanisme en religie, het laatste hoofdstuk uit Religie in de 21ste eeuw.
1. De antropologische toegang tot godsdienst
De zin voor symbolen: het natuurlijke milieu van godsdienst
Uit eerdere wetenschappelijke bijdragen van De Dijn weten we hoe belangrijk geïncarneerde betekenissen zijn in zijn analyse van de menselijke bestaansconditie. In
voorliggende studie herneemt de auteur zijn ideeën hierover maar geeft er nu, zo
komt mij voor, een grotere reikwijdte aan door ze te koppelen aan de algemeen menselijke zin voor symbolen. Want de sterkste symbolen zijn de meest belichaamde
symbolen. Wat verstaat De Dijn onder symbolische zingeving en wat kunnen symbolen voor ons doen? Symbolen, aldus De Dijn, staan niet los van het biologische
of het overleven, maar ‘informeren’ en ‘transformeren’ de natuurlijke kringloop van
biologische gebeurtenissen en geven daardoor aan die gebeurtenissen een meer
gewichtige betekenis of waarde (p. 14). Symbolen creëren een menselijke betekeniswereld. Door de actieve tussenkomst van symbolen krijgen dingen, personen en
gebeurtenissen een extra betekenis, een betekenis waardoor ze uit de kringloop van
ordinaire zaken worden gelicht. Symbolen zijn niet-natuurlijke, cultureel bepaalde
betekenissen die niettemin reële effecten produceren. Zij hebben de kracht om ons
gedrag ten opzichte van anders ordinaire zaken te wijzigen. Ze transformeren onzichtbaar de bestaande werkelijkheid en die transformatie heeft in onze betekeniswereld
verstrekkende gevolgen. Een symbolisch betekeniskader sticht betekenissen door
onderscheidingen zoals huwbaar – niet huwbaar, mannelijk – vrouwelijk, kind – volwassene, taboe – niet taboe vast te leggen en aan deze onderscheidingen een geheel
van passende gedragingen te verbinden zoals de viering van een geboorte, de eerbetuiging voor het dode lichaam, onze houding tegenover de natuur en de dieren, enzovoort. Taboes hebben een symbolische basis (p. 15). Zo moeten we de menselijke seksualiteit niet vanuit de biologie begrijpen, maar de biologie vanuit een symbolisch
betekeniskader. Daarmee keert De Dijn een darwinistische invalshoek om. Volgens
Darwin moeten we menselijke fenomenen begrijpen als het resultaat van complexe
biologische selectiemechanismen. Gedragingen werden door de biologie niet weg
geselecteerd omdat ze de meest gunstige gevolgen hadden voor de menselijke soort.
Volgens De Dijn begrijpen we veel meer van de mens als we dit perspectief omkeren. Wil de biologie haar slag thuis halen dan moet ze voortdurend haar doel, het
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overleven van de soort, aanpassen aan de wederwaardigheden van menselijke betekenissen. Want wat de mens kenmerkt is niet dat hij wil overleven, maar dat hij alleen
overeenkomstig de eisen van een menselijke betekeniswereld wil overleven.
Nu laten presymbolische onderscheidingen zich niet ten volle rationeel rechtvaardigen. In welk opzicht bieden ze weerstand aan het proces van rationele rechtvaardiging? Veel symbolische onderscheidingen zijn al in stippellijn aanwezig in de werkelijkheid, maar dat neemt niet weg dat deze onderscheidingen pas echt significant
worden door een symbolische transformatie. Maar waarom bepaalde onderscheidingen nu zo belangrijk zijn, en waarom scheidingen nu precies hier en niet daar getrokken worden blijft vanuit het standpunt van een verlichtingsmentaliteit altijd enigermate ondoorzichtig. De meest fundamentele taboes hebben iets arbitrairs. Men kan
taboes niet voluit rechtvaardigen door te verwijzen naar zoiets als het algemeen welzijn. Hoe zou een taboe tegenover doden een bijdrage zijn tot het geluk van allen? Het
is niet gemakkelijk om op strikt rationele gronden te rechtvaardigen waarom mensen
meer dan dieren gerespecteerd moeten worden, waarom fysiek geweld tegenover vrouwen en kinderen veel afschuwelijker is dan geweld tegenover een man, enzovoort.
Vanuit dezelfde verlichtingsmentaliteit is men geneigd taboes en symbolische handelingen als illusies te beschouwen in de zin van gebaseerd op verkeerde en rationeel achterhaalde overtuigingen (p. 15). Maar hier kan, aldus De Dijn, geen sprake zijn van illusie. Illusie is een term die hier niet ter zake is. Het gebruik van deze term hangt
namelijk samen met het besef dat men zich zou kunnen vergissen. Maar op het vlak
van symbolische betekenissen kan er ten gronde geen sprake zijn van vergissing. Welke
ontdekking zou bijvoorbeeld het symbolisch cruciaal verschil tussen mens en dier radicaal in het gedrang kunnen brengen? We weten allemaal dat ook dieren pijn gewaarworden en dat hogere diersoorten intelligenter en huisdieren zindelijker zijn dan
demente bejaarden. Volgt daaruit dat dieren en mensen evenwaardig zijn? We voelen
aan dat een ongeboren leven een symbolische meerwaarde heeft. Maar die symbolische meerwaarde is niet gebaseerd op eigenschappen waarvan het belang objectief kan
vastgesteld worden. De term ‘vergissing’ veronderstelt ook dat men los van de symbolische handeling een duidelijk idee heeft van een te bereiken doel. Men verkeert in
de waan dat de handeling een goed middel is om het doel te bereiken. Maar, aldus De
Dijn, deze analyse is niet van toepassing op symbolische handelingen. Deze handelingen hebben nu eenmaal geen instrumentele waarde. Ze worden als intrinsiek waardevol beleefd en niet als een middel voor een verder liggend doel.
Symbolen zijn niet-natuurlijk en cultuurbepaald en fungeren vaak als spontane vindplaatsen voor het transcendente. Symbolische betekenissen kunnen zonder traditie
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niet overleven. Ze zijn nauw verbonden met een “van generatie op generatie overgeleverde manier van doen en denken” waarmee men vertrouwd raakt via opvoeding en
ingewijd via identificatie. Symbolen geven reliëf aan het leven en maken zo het leven
van binnenuit vatbaar voor het transcendente. Door symbolen krijgen plaatsen, tijdstippen, mensen, dieren, objecten een bijzondere betekenis. “Ze worden aan het
gewone alledaagse leven onttrokken, wijzen symbolisch uit boven zichzelf, naar het
‘hogere’, het’ transcendente’ ” (p. 16).
Nu benadrukt De Dijn dat symbolische betekenissen tegelijk embedded meanings zijn,
en hij bedoelt daarmee niet alleen dat ze een breder betekeniskader nodig hebben om
te kunnen gedijen, maar ook dat ze geïncarneerde betekenissen zijn (p. 16). Wat betekenisincarnatie inhoudt legt hij uit onder andere via twee steeds terugkerende fouten in de
praktische omgang met dergelijke betekenissen (p. 19). Ofwel hoopt men dat de betekenis los van de incarnatie te krijgen is. Dat is de fout van diegenen die beweren dat
betekenissen restloos te verinnerlijken zijn in de geest. Ofwel laat men de betekenis
samenvallen met haar geïncarneerd zijn. Dat is betekenisfetisjisme.
Deze analyse moet bekend in de oren klinken voor wie vertrouwd is met het ideeëngoed van De Dijn. Maar interessant is nu dat De Dijn via de band met geïncarneerde
betekenissen de aandacht vestigt op een aspect van symbolen dat vaak onderbelicht
blijft en dat van cruciaal belang is om te begrijpen hoe godsdienst kan profiteren van
de menselijke symboolgevoeligheid om de zin voor het transcendente een plaats te
geven in de leefwereld. Want door te beklemtonen dat symbolen geïncarneerde betekenissen zijn zegt De Dijn tegelijk dat symbolen meer zijn dan tekens. Zoals tekens
staan symbolen voor iets anders. Maar een tekenrelatie suggereert dat datgene waarvoor het teken staat buiten het teken zelf ligt. Dat is nu net niet het geval bij symbolen. In een tekenrelatie blijven de termen van de relatie uitwendig aan elkaar, in symbolen of geïncarneerde betekenissen schuiven de termen in elkaar. Het symbool bevat
datgene waarvoor het staat. Dat blijkt uit de vaststelling dat mensen verlangen naar
“contact met welbepaalde betekenissen”, een gegeven dat De Dijn treffend illustreert
met de manier mensen omgaan met de foto van de overleden geliefde en iconen (p. 67).
Hierin komen geïncarneerde betekenissen overeen met poëtische betekenissen (p. 17).
Een ander voorbeeld is het menselijk lichaam. Als we zeggen dat het menselijk lichaam
een symboolwaarde heeft dan bedoelen we daarmee dat het lichaam drager is van een
onaantastbare waarde. De betekenis van een taboe kan je niet uitleggen zonder te verwijzen naar het verbod op lichamelijke aanraking. Maar die waardigheid verwijst niet
naar een werkelijkheid die buiten het lichaam zelf ligt, al valt ze toch niet samen met
het lichaam. Het symbool is de tastbare vereniging van de betekenis en de drager van
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de betekenis. Het symbool verleent aan de transcendente betekenis tegelijk een tastbare aanwezigheid.
Deze wending in de analyse van De Dijn maakt duidelijk waarom in zijn visie
symbolen zeer geschikt zijn voor de sacramentele betekeniskracht van godsdienst.
Symbolen transformeren in sacramenten of in belichamingen van het transcendente, dat is wat
godsdienst voor ons doet (p. 18; zie ook p. 67). In het symbool kan het transcendente
tastbaar nabij komen zonder zich in het contact te verliezen. Godsdienst gebruikt
onze alomtegenwoordige symboolgevoelige houding om natuurlijke transcendentie te
bevruchten met goddelijke transcendentie.
De mens is een symbolisch dier. Door gebeurtenissen, plaatsen en handelingen te
symboliseren en dus in symbolen te transformeren geeft de mens te kennen dat zij
voor hem drager zijn van een betekeniskracht die hen boven het ordinaire doet uitstijgen. Deze betekeniskracht doet de mens ook boven zichzelf uitstijgen. Symbolen
zijn natuurlijke vindplaatsen van het transcendente. Zij brengen het transcendente
daadwerkelijk binnen in ons leven en richten ons op datgene wat ons overstijgt. Wat
De Dijn zegt geldt vanzelfsprekend ook voor riten. Welnu, de zin voor het transcendente is volgens De Dijn ook onlosmakelijk verbonden met het besef van de eigen
kwetsbaarheid en machteloosheid. De ervaring van transcendentie gaat samen met het
besef van eenzijdige afhankelijkheid ten overstaan van wat sterker en grootser en
machtiger is dan de mens. Zo komen wij bij de ethiek, tweede verbindingslijn tussen
de conditio humana en godsdienst.
De brede ethiek en haar band met godsdienst
Het verlangen naar geluk of wat we tegenwoordig een zinvol leven zouden noemen
is altijd een onderdeel geweest van het moreel goede leven. Maar dat verlangen is fundamenteel onduidelijk omdat het anders dan bijvoorbeeld vitale behoeften geen eigen
inhoud heeft. Geen mens die een duidelijk beeld heeft van wat hij nu onder zin en
geluk verstaat. Hieruit volgt dat dit verlangen geen zelfstandig verlangen is (p. 82). Het is
altijd al verbonden met een complexe, particuliere en cultuurgebonden levenswijze
waarin men is opgegroeid en die zelf nooit het voorwerp van een persoonlijke keuze
is geweest. Alleen vanuit bestaande levensvormen kan men zich iets voorstellen bij een
gelukt en zinvol menselijk leven. Daarom kunnen we de levensvorm niet begrijpen
als een middel dat ons dichter bij het geluk brengt. Vanuit dezelfde leefwereld oriënteren we ons in goed en kwaad en deze prereflexieve oriëntatie is op haar beurt onlosmakelijk verbonden met concrete personen, relaties, voorbeeldige figuren, instituties,
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situaties. We laten ons de facto niet leiden door abstracte idealen. De Dijn zit hier zonder meer op de golflengte van Hume. Op zich beschouwd zijn de ficties van de rede
volstrekt krachteloze dingen. Zij kunnen hoogstens enige aantrekkingskracht uitoefenen vanuit een verbondenheid en vertrouwdheid met een in concrete zaken verankerde levenswijze. Een zinvol leven is dus niet een soort bewuste toepassing van een
of ander algemeen menselijk ideaal. En wat men vandaag zo graag de cultuuroverschrijdende menselijke idealen noemt zijn in feite de gewijzigde voortzetting of uitbreiding van een particuliere levenswijze die ons op een vanzelfsprekende manier
draagt. De leefwereld is niet alleen het vertrekpunt, maar ook de basis waarnaar men
steeds opnieuw terugkeert om zichzelf niet te verliezen in ijle levensvreemde bespiegelingen over de zin van het leven. Het is dus niet verwonderlijk dat De Dijn sterk
benadrukt dat ook de morele ervaring niet de rationele transparantie heeft waar
bepaalde verlichtingsfilosofen nochtans van dromen. “Religie en moraal zijn twee
perfect gescheiden domeinen en moeten dat ook zijn. Tegelijk echter klagen deze
[verlichting]filosofen over de zwakke emancipatorische interesse met betrekking tot
ethiek en politiek” (p. 75). Het is de taak van de filosofie de rationaliteit op haar
eigen grenzen te wijzen.
Moraliteit en de zin voor symbolen zijn in elkaar vervlochten (p. 88-90). Morele
onderscheidingen zijn niet alleen verankerd in symbolische onderscheidingen, ze zijn
ook geheel en al doortrokken van symbolische betekenissen (p. 52). Zo komen in de
morele leefwereld noties ter sprake als het gelaat van de ander, menselijke waardigheid,
de ziel of het hart van een mens, enzovoort (p. 63-64). Welnu, deze betekenisvolle
noties hebben een haast spontaan karakter en werken vanuit de moraliteit door tot in
de godsdienst. “ De revelatie van de betekenis van bepaalde fenomenen die zich met
grote kracht aan ons opdringen, is de grond van religieus geloof. Ook hier is de basis
van het spontane vatten van de betekenis meestal het opgegroeid zijn met en in die
betekenissen” (p. 65). Spontaan, niet in de zin dat ze ook zonder morele opvoeding
en zonder een symboolgevoelige traditie vat hebben op het gedrag van mensen, maar
in de zin dat ze niet gebaseerd zijn op hypothetische en dus falsifieerbare theoretische
inzichten. In onze leefwereld zien we de ander als gelaat. We zien de ziel in het gelaat
van mensen. Het ongeboren leven in de moederschoot is voor ons al drager van een
ziel.6 Berust dit moreel inzicht op bepaalde wetenschappelijk onderbouwde inzichten
over het menselijk embryo? Niet echt. Onze houding tegenover het ongeboren leven
heeft een direct karakter. Het ongeboren leven vraagt om zo begrepen te worden,
maar het kan vanzelfsprekend alleen op die manier verstaan worden door symboolgevoelige wezens. Onze houding tegenover het ongeboren leven is vergelijkbaar met
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onze piëteit tegenover relikwieën. In onze door symbolen gevormde morele ervaring
hebben bovengenoemde noties een directe aansprekingskracht. Ze zijn dus niet het
gevolg van theoretisch inzicht, noch zijn ze de uitdrukking van mijn subjectief aanvoelen. Mijn aanvoelen volgt uit het morele inzicht. Noties zoals gelaat, ziel en hart
zijn, zoals de menselijke waardigheid bij Kant, praktische noties die beschrijven hoe we
in onze morele ervaring de wereld verstaan. Praktische termen fungeren als nooit volledig te expliciteren gedragsregels. Ze zijn de onoverzichtelijke synthese van typisch
menselijke, contextgebonden betekenisreacties. De menselijke waardigheid in ere houden is onlosmakelijk verbonden met handelingen geïnspireerd door het inzicht dat
mensen geen genotmachines zijn. Men kan slechts uitleggen wat de eer van de mens
inhoudt door te verwijzen naar het soort handelingen dat mensen stellen met het oog
op het respecteren van de menselijke waardigheid. Respect is meer dan altruïsme. Respect voor de waardigheid van de ander veronderstelt dat men tegelijk weet wat eigenwaarde betekent. Dit zelfrespect, deze fierheid zijn gebaseerd op een identificatie met
wat in de symbolische orde die ons vormt als intrinsiek waardevol wordt beleefd.
Waardigheid is een symbolische werkelijkheid (p. 79-80).
Uit mijn korte presentatie zou moeten blijken waarom moraliteit bij De Dijn iets
helemaal anders is dan wat men vandaag vaak onder ethiek verstaat. De meeste
hedendaagse morele theorieën zijn volgens De Dijn het resultaat van een verwrongen versmalling en een dramatische vereenvoudiging van onze morele leefwereld.
Hijzelf is een vertegenwoordiger van wat men in de literatuur de brede moraal noemt.
Een smalle moraal reconstrueert onze morele ervaring vanuit één of ander algemeen
inzicht of reduceert onze morele interesses tot één alles overkoepelende morele
interesse. De smalle moraal waartegen De Dijn zich afzet heeft vele gezichten.
Zijn geliefkoosd doelwit is, dat is genoegzaam bekend, het utilitarisme en de simpele vormen van hedonisme (passim). Maar ook de stelling dat ethiek alleen maar
een zaak is van altruïsme is in zijn ogen een symptoom van een scheefgetrokken
versmalling van onze morele ervaring. Geen zinvol leven zonder zelfachting. En
ethiek is ook niet alleen een zaak van gerechtigheid (p. 76), of van een op medelijden gebaseerd sentimentalisme (p. 79), of van rechten en plichten. Wat is ethiek
dan wel? (p. 68-71) Ethiek is wat we doen als we mensen opvoeden en hen inwijden in de complexe wereld van symbolisch gedifferentieerde persoonsgebonden
reacties, handelingen en attitudes. Moraliteit houdt meer in dan de interesse in het
geluk, is meer dan hulpvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, naastenliefde, plichtbewustzijn, enzovoort. In de ethiek gaat het om de gepaste vormgeving van onze
emotionele betekenisreacties en het stellen van de gepaste handelingen. Maar de
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natuur leert ons niet waaruit gepast handelen bestaat en de rede is hierin evenmin
een betrouwbare gids. Wat gepaste reacties, attitudes en handelingen inhouden kan
ons alleen geleerd worden binnen een door particuliere symbolen gevormde cultuur (p. 89).
Zoals in de explicitering of in de beschrijving van onze feitelijke morele ervaring haast spontaan noties als ziel, hart en gelaat ter sprake komen, zo kunnen daar
ook noties als mysterie, gelukkig toeval en genade, mirakel in oplichten (p. 85).
Laatstgenoemde noties worden niet allereerst vanuit de religie geïmporteerd. Neen,
een hermeneutische bezinning op de typisch menselijke betekenisreacties reikt zelf
al noties aan die tegelijk het kloppende hart van de godsdienst uitmaken (p. 85). En
ook deze noties zijn in wezen praktische noties. Waarom? Het bewustzijn van mysterie bestaat niet buiten de reactie erop. Genade verstaan is reageren op het contingente karakter van wat je te beurt valt. Iets als een mirakel verstaan gaat samen
met een houding van ontzag, van dankbaarheid enzovoort…. De ethiek verwijst zelf
al naar het transcendente. De ethiek vraagt zelf naar een verruiming die wellicht pas
in de godsdienst ten volle tot ontplooiing komt. Juist daarom vindt godsdienst in
de brede moraal een vruchtbare voedingsbodem. Deze visie impliceert, denk ik,
dat een ethiek die de morele ervaring uitsluitend begrijpt vanuit het plichtsbesef en
vanuit de gehoorzaamheid aan de morele wet hoogstens een povere natuurlijke basis
kan bieden voor een uiteindelijk tamelijk armtierige godsdienstigheid. In de visie van De Dijn
moet de religie de ethiek niet redden. Ethiek heeft religie niet nodig. Wel “impliceert de ethiek zelf concepten, attitudes en handelingen die niet vreemd zijn aan het
religieuze gezichtspunt, maar die in het religieuze domein als het ware verder
zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld het concept van menselijke persoon en de speciale
reacties op menselijke personen of zielen) (p. 90). Religie is geen verrijking van
de morele ervaring, ze heeft zelf nood aan het perspectief van een brede morele
ervaring.
Een cruciaal aspect van een diepmenselijke ervaring van zin is asymmetrie. Het
verstaan van zin is wezenlijk verbonden met de erkenning van passiviteit, ontvankelijkheid en toewijding. Zaken die je ten gronde tekenen zijn niet het voorwerp van
een persoonlijke keuze. Een gelukt leven is verbonden met roeping en met toewijding aan zaken waarvoor je niet gekozen hebt en die bovendien geen rekening houden met wat goed is voor jou. Welnu, mensen vervreemden van zichzelf als ze een
leven moeten lijden dat met dit soort existentiële inzichten geen rekening houdt. Het
utilisme is een ethiek die de zelfvervreemding van de mens in de hand werkt. Het
moreel ideaal van het utilisme is gebaseerd op een leugen. Mensen zijn in meer
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geïnteresseerd dan in geluk (p. 82). Godsdienst die zich voedt met de existentiële
inzichten uit de brede moraal houdt voeling met het wezen van de mens, omdat zij
oog heeft voor de contingente lotgevallen van het menselijke bestaan, de onbeheersbare interacties tussen onderling onverenigbare betekeniscombinaties en de
grillige en onoplosbare wendingen van het leven. Spontaan begrijpen we allemaal
dat betekenissen ten dele onbeheersbaar zijn en verplichtingen met zich meebrengen die innerlijk tegenstrijdig kunnen zijn en dus niet te beantwoorden (p. 90-91).
De ethiek kan ons vaak geen antwoord geven op de eisen en de vragen die zij ons
stelt. Dat kan tragisch zijn. Maar al even tragisch is zelfvervreemding ten gevolge
van het feit dat wij in een cultuur moeten leven die deze tragiek niet erkent, een cultuur die niet meer weet dat de ethiek zelf niet alle oplossingen kan aanreiken. Is religie
geen verrijking van de ethiek, ze kan er wel toe bijdragen dat de mens een voeling
bewaart met het inzicht dat zijn leven in het teken staat van wat zich niet laat beheersen. Godsdienst staat dan ten dienste van de waarheid van het leven (p. 92). Liturgische feestvieringen waar we kunnen zingen, dansen, knielen en bidden naar aanleiding van gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, voor- en tegenspoed zijn
een redding omdat ze de mens terugschenken aan wat hem niet toebehoort. Is religie
dan toch belangrijk voor een authentieke moraal? “We wilden aantonen dat als een
brede ethiek wil overleven, ze dan binnen de context van de levenswijze van de
mens grosso modo een nauwe band zal moeten bewaren met een of andere vorm van
religie of religiositeit als het domein waarin mensen zich min of meer authentiek
verhouden tot de onontkoombare contingentie van het leven” (p. 91).
2. Het christendom en de moderniteit
De moderniteit heeft het christendom onder druk gezet. Nu is de confrontatie met
de Verlichting en haar verre uitlopers vanzelfsprekend een bijzonder ingewikkeld proces dat niet tot een aantal eenvoudige krachtlijnen te reduceren is. De spanning tussen geloof en wetenschap is slechts één discussiepunt. De cultuurschok heeft veel diepere wortels. Bovendien heeft de Moderne Tijd effecten geproduceerd die men niet
onmiddellijk kan afleiden uit een directe confrontatie met de metafysische dominantie van een nieuw verklaringsmodel, het sciëntisme. De kritiek op godsdienst is niet
allereerst afkomstig van de wetenschap zelf. Wetenschappen zijn alleen geïnteresseerd in theorievorming en wetenschappelijke verklaring. De kritiek is afkomstig van
bepaalde filosofen en wetenschapsmensen en is geen onderdeel van de wetenschap maar een
filosofische of ideologische opvatting ervan (p. 51).
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Aanzet tot een discussie met de theologie
Geen enkele godsdienst is een volstrekt homogeen betekenisgeheel en iedere godsdienst staat voor de moeilijke en pijnlijke taak om met de interne verdeeldheid om
te gaan. Dat is voor het christendom zeker niet anders. Het christendom bestaat uit
verschillende tendensen en stromingen die elk op een enigszins andere manier reageren op het zich steeds wijzigende cultuurklimaat. Maar de interne verdeeldheid van
het christendom is niet het thema dat De Dijn echt bezighoudt. Meer dan in andere
godsdiensten speelt de theologie een belangrijke rol in het zelfverstaan van het christendom. Vanzelfsprekend wordt godsdienst beïnvloed door de wisselende tijdsgeest.
Maar De Dijn ziet weinig heil in de bereidheid van verlichte theologen om het christendom aan te passen aan de tijdsgeest. Godsdienst moet in de eerste plaats voeling
houden met wat ze is en niet luisteren naar wat de cultuur van haar verlangt. Zo
berust de neiging van verlichte theologen om de Bijbel te ontmythologiseren op een
verkeerd begrip van godsdienst. Deze theologen willen de Bijbel aannemelijker maken
voor het verstand en beseffen niet dat hun vertaling niet meer tot onze religieuze verbeelding kan spreken en alle zielsverheffende kracht verliest. Moraaltheologen die
naastenliefde tot een louter menselijke aangelegenheid herleiden, miskennen de spirituele zin van barmhartigheid. Godsdienst moet zichzelf niet hervertalen, maar haar
godsdienstige symbolen die voortbouwen op een spontane zin voor transcendentie
steeds opnieuw indrukken op de tijdsgeest. Symbolen “informeren” ons bestaan en
de godsdienst moet dat werk voortzetten.
Vanuit deze visie discussieert De Dijn met twee Leuvense theologen, Antoon Vergote en Lieven Boeve. De reden waarom hij met deze theologen discussieert is dat ook
zij wat het christendom betreft geen heil meer zien in de constructie van een nieuwe
metafysica die geloof en wetenschap met elkaar theoretisch zou verzoenen. Het toeval
wil dat beide theologen recent een uitvoerige studie hebben geschreven waarin zij hun
eigen visie op het christendom verder hebben ontwikkeld.7 Daarom kunnen de opmerkingen van De Dijn alleen maar een aanzet zijn voor een verdere discussie. Voor beide
theologen staat de gedachte centraal dat het christendom volstrekt uniek is. Voor Vergote en Boeve houdt die stelling in dat “de christelijke traditie geen cultuursociologisch, maar een zuiver theologisch begrip is” (p. 36). Maar wat is dan het unieke van
het christendom? Wat het antwoord op deze vraag betreft lopen de meningen al snel
uiteen. Voor Vergote is het christendom de doorbraak van een echte gebeurtenis (p. 36),
van een “unieke historische revelatie van de Transcendentie, Christus, die ons tegelijk
om navolging vraagt” (p. 38). Daarom is er volgens Vergote ook geen metafysische
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verzoening mogelijk tussen het christendom en de moderniteit. Het christendom is
immers “modern tegenover de traditie” en “onmodern tegenover de moderniteit”
(p. 38). Het christelijke geloof is precies de paradoxale relatie van de autonome mens
die zich op een intieme persoonlijke manier toevertrouwt aan de openbaring van de
gans Andere in de mensengestalte van Jezus Christus. De christelijke geloofsact is volstrekt uniek in de geschiedenis van de godsdienst en die uniciteit heeft alles te maken
met de figuur van Jezus (p. 36-37). De discussie die De Dijn met Vergote wil voeren
verbaasde me en begrijp ik niet goed. Want had ook Vergote al niet geleerd hoe belangrijk een antropologische invalshoek was? De antropologie moest bij Vergote de rol van
de metafysica overnemen. Daarin zag Vergote trouwens het grote verschil tussen de
Roomse en de gereformeerde versies van het christendom. Voor gereformeerde theologen werd het geloof in Christus werkelijk door niets voorbereid in de natuur van de
mens. Vergote was in Leuven de voorloper van de godsdienstfilosofische visie van De
Dijn. De Dijn suggereert dat hij het niet eens is met Vergote, terwijl beide minstens op
het punt dat De Dijn wil verdedigen het wel eens zijn. De Dijn erkent trouwens ook
zelf dat zijn benadering sterke gelijkenissen vertoont met die van Vergote (p. 37). Wel
pretendeert Vergote anders dan De Dijn ook te zeggen wat geloven in de strikt christelijke zin inhoudt. Daar kan De Dijn toch niets op tegen hebben. Hij erkent toch zelf,
zo hebben we gezien, dat zijn eigen antropologische benadering een niet-reductionistische benadering is. Op welk punt is De Dijn het nu precies oneens met Vergote?
Dadelijk iets meer over de theologische invalshoek van Vergote.
In de visie van Boeve ziet het volstrekt unieke van het christendom er helemaal
anders uit. Het einde van de metafysica betekent voor Boeve iets anders dan het einde
van het project dat geloof en rede met elkaar verzoent. Het is het einde van het geloof
in het ene alles overkoepelende verhaal. In de plaats daarvan is een veelheid van particuliere verhalen gekomen die zich bovendien bewust zijn van hun eigen particulariteit. Die vele verhalen hebben veel gezichten: het verhaal van de vooruitgang, van de
emancipatie, de Marxistische bevrijding, het geluk voor allen op aarde, enzovoort. Nu
is ook het christendom een verhaal, maar dan wel een door en door particulier verhaal dat niet in staat is andere particuliere verhalen in zich op te nemen. Toch neemt
het een volstrekt unieke plaats in tussen de zovele andere verhalen. Het toont zijn uniciteit hierin dat het de gelovige aanspoort zijn eigen geloof steeds opnieuw te laten
onderbreken in de confrontatie met de ander en zijn verhaal (p. 43-45). Niet de integratie, maar de onderbreking is het waarmerk van het christendom. De afstand tussen De Dijn en Boeve lijkt mij veel dieper dan die met Vergote. Want bij Boeve kan
De Dijn nauwelijks iets terugvinden van de sacramentele betekenisincarnatie die het
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hart is van het dogma van de Triniteit (p. 43). Is onderbreking niet tegengesteld aan
symbolische verankering? En, zo vraagt De Dijn zich af, wat maakt dat alleen de figuur
van Christus tot die onderbreking in staat is? Kan een notie als onderbreking het specifieke van het christendom wel vatten?
Voor beide theologen staat de vraag wat er uniek is aan het christendom centraal.
Dat De Dijn het niet eens is met de antwoorden van beide theologen is één zaak. Maar
het probleem zit dieper omdat De Dijn niet echt geïnteresseerd lijkt in deze vraag, een
vraag die ook een theoloog als Karl Barth heeft beziggehouden en die eveneens opduikt
in de godsdienstfilosofische beschouwingen van onder andere Girard, Gauchet, Zizek
en Vattimo. Is die uitgangsvraag verkeerd? De Dijn lijkt dat te suggereren in zover hij
argumenteert dat het christendom volstrekt onbegrijpelijk zou zijn indien deze godsdienst inderdaad volkomen uniek zou zijn. De zoektocht naar een volstrekt unieke
geloofskern kan alleen maar uitmonden in een dramatische uitzuivering van alles wat
traditioneel is aan het christendom. En de traditie is de substantie van elke godsdienst.
Hoe meer de christelijke theologie in haar opzet slaagt, hoe meer haar kernwaarheid
volstrekt zielloos en onaantrekkelijk wordt. Maar hoe De Dijn over deze kwestie precies denkt weet ik niet omdat hij de vraag eigenlijk terzijde schuift (p. 39-40).
Het unieke karakter van het christendom is voor hem niet de meest prangende vraag.
De hamvraag is ook niet of het christendom compatibel is met de moderniteit, maar hoe
de religieuze ervaring zich verhoudt tot een betekeniskader dat zich autonoom gedraagt
tegenover de ervaring. Maar ook deze vraag is een uitloper van de moderniteit.
De beeldenstorm en de heilloze fictie van het autonome subject
Volgens De Dijn is de meest ingrijpende revolutie van de moderniteit de beeldenstorm
(p. 24). Onder iconoclasme verstaat hij de drang om betekenissen te ontdoen van hun
particuliere en arbitraire incarnatie en van hun feitelijke afhankelijkheid van een traditie of inbedding in een culturele overlevering. Iconoclasme kan zich op godsdienstig
vlak op verschillende manieren uitdrukken: in het verlangen naar een universele godsdienst, in de neiging om godsdienst te zuiveren van mythologisch taalgebruik, in de
reductie van godsdienst tot een vage algemene morele boodschap, in het verlangen naar
een godsdienst zonder typische symbolen en uitwendige rituelen en in de spirituele
neiging geïncarneerde betekenissen te laten vervluchtigen in een puur geestelijke werkelijkheid, in de eenzijdige beklemtoning van de persoonlijke godbeleving, enzovoort.
Het verlangen naar een van symbolen gezuiverde godsdienst is de keerzijde van de
meest heilloze fictie van de moderniteit, het geloof in het autonome subject (passim).
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Voor De Dijn is het postmodernisme het voorlopige hoogtepunt van de onophoudelijke narcisering van het subject (p. 29-30, 40 en passim). Uit zijn ontelbare publicaties over het postmodernisme krijgt men soms de indruk dat dit cultuurfenomeen
voor De Dijn de trekken heeft van een al maar opdringeriger religieus visioen van de
Apocalyps, of misschien zelfs de verschijning van de duivel, of een profetische aankondiging van een afschuwwekkende ondergang van alles wat deze wereld heeft
gemaakt tot een echt menselijke wereld. Een visioen van Satan of de wereldondergang is vreselijk schrikwekkend. Het visioen lijkt in de denkwereld van De Dijn trouwens zo overweldigend te zijn dat het hem soms de intellectuele rust ontneemt om
andere aspecten van de hedendaagse cultuur anders te belichten.
Het subject stelt zijn eigen godsdienst samen in functie van zijn eigen behoeften
en zijn religieuze stemmingen. De gedachte dat symbolen een stabiele vorm geven
aan betekenisreacties en ze juist daardoor mogelijk maken moet de plaats inruimen
voor godsdienst als expressie van de eigen beleving. Die omkering tast de objectieve
symboolkracht van godsdienst helemaal aan. Maar waarom is de fictie van een autonoom subject werkelijk heilloos? Voor De Dijn is ze een verraad aan het leven omdat
ze gebaseerd is op een miskenning van wat contingent en onbeheersbaar is in het
leven (p. 84). Bovendien berooft dat subject zichzelf van de mogelijkheid om een
gepaste houding te vinden ten overstaan van wat hoe dan ook aan technische ingrepen ontsnapt. Het individu stort zich steeds sneller in de stroom van wisselende betekenissen die de markt hem aanreikt in een poging zichzelf te verdoven en aan de contingentie van het leven te ontsnappen. Godsdienstige symbolen, daarentegen, helpen
de mens de contingentie en de waarheid te verdragen. De Dijn gebruikt hier graag
de geslaagde formule van Lübbe ikonische Substanz (p. 87). Godsdienstige symbolen
houden de grillige wendingen van onbeheersbare betekenissen samen door er hun
eigen stempel op te drukken en deze iconisering van het wisselvallige maakt de betekenisbeleving van de contingentie pas mogelijk. Dat is geen zelfverdoving, maar leven
in de waarheid. Wat je onder heil ook mag verstaan, het werd traditioneel steeds verbonden met zoiets als een bevrijding van het eigen zelf. Het zelf is een gevang. Welnu,
godsdienst is heilzaam omdat het individuen opneemt in een ordening die hen doet
wegkijken van zichzelf. Maar hoe moet het postmoderne individu zichzelf zien kwijt
te raken in de godsdienst als nu zelfs godsdienst de uitdrukking van zijn persoonlijke
beleving moet zijn?
Zeker, als symbolen niet aanspreken zijn ze betekenisloos. Dat is het terechte uitgangspunt van diegenen die het belevingsaspect van symbolen benadrukken. Maar uit
dit inzicht volgt evenwel niet wat het expressief individualisme (p. 39) eruit afleidt.
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Symbolen in leven houden door ze te transformeren in en aan te passen aan de noden
van het subject heeft een averechts effect en berust op een verkeerde fenomenologie van wat ontroert in een betekenisvolle ervaring. Ontroering heeft eerder te maken
met een contrast tussen de verheven onverschilligheid van wat ons omgeeft en de vergankelijke kleinheid van wat ons dierbaar is. Juist door niet rechtstreeks in te spelen
op ons sentiment kunnen symbolen die spanning cultiveren.
Religie en wetenschap zijn radicaal verschillend
De moderniteit heeft niet alleen wetenschap en godsdienst uit elkaar gedreven, ze
heeft bij velen het verlangen gewekt beide opnieuw te integreren. De Dijn ziet geen
enkel heil in het ontwerp van een nieuwe metafysica die de “inzichten” van beiden,
wetenschap en geloof, op elkaar zou afstemmen en met elkaar zou moeten verzoenen. Want dat project houdt in dat godsdienst zou fungeren als een soort rivaliserende
theorie, als een kritiek op wetenschappelijke inzichten of als een discipline die zich
bezighoudt met allerhande esoterische domeinen en verdiept in zaken die de wetenschap nog niet kan verklaren. “Aldus opgevat is religie onvermijdelijk een concurrent
voor wetenschap en techniek, een concurrent die ofwel het onderspit moet delven
of zich gaat bezighouden met esoterische zaken of met bestaande hiaten in het wetenschappelijke denken” (p. 54). De idee van verzoening is verkeerd voor zover daarmee
gesuggereerd wordt dat beide, godsdienst en wetenschap, zich op dezelfde manier met
hetzelfde bezighouden. Er bestaat tussen beide geen conflict althans niet in de zin dat
we hier met twee onverzoenlijke alternatieve verklaringsmodellen te doen hebben. Ze
hebben niets gemeenschappelijk. De Dijn verduidelijkt zijn visie op een zeer overtuigende manier door te analyseren hoe feiten in de wetenschap en de godsdienst een
totaal andere rol spelen (p. 57-63). Wetenschap leert ons niet hoe we met menselijke
betekenissen moeten omgaan, godsdienst wel. “Religie op haar best helpt de mens
zich enigszins te verzoenen met het onbeheersbare in het leven” (p. 72). Uit de visie
van De Dijn volgt dat de aanwezigheid van wetenschap in onze cultuur eigenlijk niet
zo dramatisch hoeft te zijn als vaak wordt voorgesteld. Wel dramatisch is het als men
de moraliteit wil herformuleren in termen van een wetenschappelijke objectiviteit.
Maar voor betekenispraktijken hoeft wetenschap niet nefast te zijn. De praktische
noties in de leefwereld en in de godsdienst hebben iets spontaan en zijn juist daardoor betrekkelijk onkwetsbaar voor wetenschappelijke kritiek. Zeker, wetenschappelijke inzichten kunnen ons tijdelijk verbluffen. Maar doorgaans zijn menselijke betekenissen voldoende veerkrachtig om op een spontane manier onze leefwereld te
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blijven organiseren. Het sciëntisme dat betekenisvolle noties als de ziel, het gelaat,
God, enzovoort bekritiseert heeft niet door hoe deze betekenissen fungeren. En
indien de sciëntist beweert dat hij niet weet waarover deze noties gaan dan moeten
wij zeggen dat zijn betekeniswereld er beangstigend arm uitziet.
In het laatste hoofdstuk Humanisme en religie geeft De Dijn een analyse van het humanisme. Hij stelt het humanisme voor als een mengelmoes van verschillende tendensen die vaak lijken op de krachtlijnen die ook in de godsdienst aanwezig zijn. De
Dijn lijkt zich kostelijk te amuseren met de ontrafeling van deze krachtlijnen. Want
wat stelt hij vast? Het humanisme dat aanvankelijk een atheïstisch humanisme was is
geëvolueerd naar een humanisme dat zichzelf transcendeert in een transhumanisme
dat nu eens de trekken aanneemt van een religieus geïnspireerde ecofilosofie waarin
alles en nog wat intrinsiek waardevol blijkt te zijn en dan weer de mens appelleert
zich over te geven aan een heroïsch transhumanistisch ‘humanisme’ dat zich vermengt met een fascinatie voor de nieuwe biotechnologieën…. In die metamorfosen
van het humanisme ziet De Dijn een bevestiging van zijn grondintuïties. Het verlangen naar transcendentie en de drang om zich over te geven aan wat grootser is maken
deel uit van de menselijke natuur. In het humanisme komt alles terug waartegen het
humanisme zich wou verzetten. Maar tegelijk is het humanisme een bleek afkooksel
van de traditie die godsdienst groot heeft gemaakt. En die grootsheid heeft De Dijn
opnieuw op de voorgrond gebracht.
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