
Horror relïgiosus 
Hent de Vries 

Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn grote erkentelijkheid voor alle ener
gie die de vier referenten in hun reacties op mijn boek hebben geïnvesteerd. Net als 
elke andere auteur ben ik dankbaar voor oude en nieuwe vragen die mijn boek in le
zers vermag te inspireren dan wel provoceren. Bij alle spraakverwarring, misverstan
den en. onvermogen heeft men als auteur blijkbaar een snaar geraakt - naar sommi
ge reacties te oordelen een. gevoelige bovendien - en derhalve niet slechts in het 
luchtledige gesproken. Tezamen met de twee openbare debatten over mijn. boek aan 
de Universiteit van Amsterdam in. het afgelopen voorjaar1, blijkt ook uit dit Krisis-
dossier dat op z'n minst het door de titel aangeduide thema - filosofie en de wen
ding naar religie - in de roos was. Zelfs al zat ik er verder overal naast, maar dat ge
loof ik, ook. na herlezing van. de hierboven afgedrukte reacties, natuurlijk niet echt. 

D i a g n o s e n van onze t i j d 

Eén ding is duidelijk: geen van de referenten loochent dat religie 'terug' is als maat
schappelijk en. intellectueel fenomeen. Van de vier respondenten lijkt Philipse het 
meest aarzelend daar al te veel gewicht aan toe te kennen, maar zijn verwoede pogin
gen (getuige bijvoorbeeld zijn per manifest beleden atheïsme) de laatste theologische 
resten uit onze cultuur op te ruimen, wijzen erop dat ook hij hier en daar een hard
nekkig probleem ziet. Wat niet wegneemt dat hij in vele toonaarden voorwendt het 
hele probleem waar het mij om gaat niet te zien. Van Harskamp deelt mijn inzicht 
dat het oude schema van. de Verlichting, waarin de religie als "irrationaliteit en hete
ronomie' stond tegenover de gewenste "rationaliteit en autonomie', allang versleten 
is. Religie dan wei "nieuwe religies', zo zegt hij, kunnen niet langer als een "protest te
gen moderniteit' worden, gezien, maar zijn de vorm waarin diezelfde moderniteit 
'met zichzelf strijdt'. Kunneman valt op zijn. manier mijn diagnose eveneens bij. Ook 
voor hem heeft de religie opnieuw 'praktische en existentiële relevantie'. Mijn bear
gumenteerde wending tot religie zou bestaan in de uitwerking van een these die 'nog 
niet zo lang geleden door velen met hoongelach begroet zou zijn'. Nu dus niet meer. 
Tegelijkertijd betwist Kunneman het goed recht van een Variant' van wat hij als mijn 
'centrale these' beschouwt, namelijk de veronderstelling van een filosofisch, ethisch 
en politiek privilege van het religieuze dan wel van religieuze tradities. 

We zullen hieronder moeten zien. of dat inderdaad een variant van mijn these 
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was. Dat hangt immers af van de vraag wat men onder privilege verstaat en mijn ver
wijzing naar de religie is primair van strattgkchi en voorlopige aard... Benadrukken dat 
de religie een immens semantisch en symbolisch, argumentatief en retorisch arse
naal vormt voor het aangaan van hedendaagse ethisch-polirieke vragen, wil nog niet 
zeggen dat zij daarm.ee een ontologisch en axiobgisch primaat heeft. Mede om die reden 
is mijn insteek ook. een andere dan die van Pranger, de respondent die zich nog.het 
minst lijkt te verbazen dat de theologia en pfiiksophia perennis van oudsher om elkaar 
heen. draaien, zonder dat de één ooit de overhand krijgt over de ander. Meer gelaten, 
ziet hij in deze omstandigheid een expressie van het menselijk gemoed dat zich in 
verschillende historische tijdvakken telkens anders weerspiegelt. Een specifiek mo
derne of zelfs modernistische sensibiliteit is aan zijn diagnose weliswaar niet 
vreemd, maar hij schuwt dramatische karakteriseringen in intellectueel-historische 
termen van secularisatie en onttovering, dan wel in sociaal-wetenschappelijke cate
gorieën van modernisering en rationalisering. Ook de rol van de nieuwe media in de 
(re)constitutie van het religieuze beziet hij met terughoudendheid: 'Dasein, Vollzug 
en dood' is waar het in de religie, en in zijn ogen in mijn boek, om gaat. 

H i s t o r i s c h e s i t u e r i n g 

Burcht Prangers eervolle vergelijking van de 'ambitie' van mijn boek met een twee
tal klassiekers gaat zeker mank (was het maar waar!), ai moet ik zeggen dat ik bij her
lezing van Barths inleiding bij de tweede editie van zijn commentaar op Pauius' Brief 
aan de Romeinen de gedachte niet kon onderdrukken dat men zoiets voor deze tijd op
nieuw moet proberen: zij het filosofisehet en met verdiscontering van de culturele 
en talige wendingen in de iaat twintigste-eeuwse theorievorming. Het is geen won
der dat, na Heidegger, zovele naoorlogse filosofen zich aan Pauius (en vaak aan juist 
deze brief) gewaagd hebben,2 Over de verwijzing naar Schleiermacher moet ik na
denken. Met een gevoel' voor de absolute afhankelijkheid van het universum, heeft 
de logica van het adieu niet veel te maken; en met een andere bijzondere ervaring - of 
het beroep daarop (ai dan niet in naam van anderen) - al evenmin. Maar dat de meta
fysica, tezamen met de zedenleer (ethiek, sociale en politieke filosofie), de meest nij
pende vragen in de werkelijkheid van vandaag de dag niet adequaat of afdoende be
schrijft, lijkt me wel duidelijk. In zoverre deelt Philosophy and the turn to religion 
Schleiermachers afwijzing van hun beider hegemonie. De filosofisch geïnformeerde 
wending tot religie vormt een andere - derde - toegangsweg. Het a Dieu, adieu, a-dieu, 
tussen theoretische en praktische filosofie, is een medium dan wel mediale functie 
van andere aard: niet een smgemrk (zoals Schleiermacher meende), niet een a-priori 
(zoals de neokantianen dachten), maar een singuliere relatie tot het singuliere, tot 
het andere, dat wil zeggen alles {tout autre est tout autre). 

Duidt de 'passie voor de structuur' waardoor mijn tekst gekenmerkt zou zijn op 
een fascinatie met leegte', onbepaaldheid'? Zijn ontkenning' en 'formaliteit' ~~ bei
de toch de grondtrek van de negatieve theologie - evenzovele blijken van 'rusteloos-
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heid als verstening', zoals Pranger vermoedt? En zo ja, is dat zo erg? Adorno stelde 
ooit dat uit de marxistische verdinglijkingsthese een haat tegenover, de dingen S" 
spreekt en stelde een Lick zu den Dingen voor. Mechanische ritmes doen een mens ook 
goed. Van het volle leven, onherhaalbaar en in louter rust ervaren, werd nog nie
mand beter, laat staan gelukkig. De mystiek van de negatieve theologie is zo gezien 
niet een verzamelnaam voor geprivilegieerde - hum louterende - momenten, maar een 
structurele beweeglijkheid. Kinderen willen herhaling, volwassenen duur. Maar 
'rusteloosheid als verstening duidt op méér van hetzelfde en dat is niet noodzake
lijk hetzelfde (das Srihe) maar ditzelfde anders (en dit, niets anders, is Heideggers de- j= 
finitie van eigenlijke existentie). Er dreigt altijd het gevaar dat dit andere op louter 
hetzelfde {das Gleiche) uitloopt. En dat, zo luidt de boodschap, is niet goed. De angst 
voor ritualisering, automatisering, het artificiële, lege hulzen, just words - en daarmee 
voor idolatrie, blasfemie, inderdaad de leugen - is dus niet helemaal ongegrond 
maar kan nu eenmaal niemand bespaard blijven. 

Pranger wijst erop dat de goddelijke presentie in. de paulijnse traditie, die on
danks alle binaire retorische opposities alle dualisme afwijst, .fundamenteel ambigu 
is: 'God is er onder het teken van zijn. afwezigheid en vice versa.' Hetzelfde geldt, 
mutatis mutandis, voor de neoplatoons getinte apofatische traditie. Pranger formu
leert het als volgt: 'Het interessante aan de negatieve theologie is (...) uiteindelijk 
niet de ontkenning maar datgene wat men al ontkennend present stelt.' Maar wat is 
de juiste hantering van de negaties' die dit (maar wat precies?) laat zien? Pranger 
veronderstelt terecht dat ik een zeker 'positivisme' a la Barth schuw. Maar ik zou 
niet willen zeggen dat het negatieve zich te allen tijde tegen alle positivering teweer 
kan stellen: het negatieve treedt de wereld van de beelden, metaforen en retorische 
topoi wél binnen en spreekt zich er niet slechts over uit (zoals Pranger suggereert). 
Als voorwaarde voor de mogelijkheid van 'alles' wordt het negatieve door dat 'alles' 
op zijn beurt ook gedragen, mogelijk gemaakt én in zijn beweging geremd. Het ne
gatieve komt om zo te zeggen niet van buiten en is in die zin eindig en historisch. 

K w e s t i e s v a n m e t h o d e 

Anton van Harskamp zegt terecht dat mijn boek op 'niet-religieuze wijze' religie in 
de filosofie tracht te 'introduceren'. Om welke filosofie en welke religie gaat het hier 
echter? Welnu, in eerste instantie gaat het om de filosofie, de filosofen en filosofe-
men die met de nodige uitvoerigheid worden besproken, alsook om de theologie, de 
theologen en theologemen die ik op bijna elke bladzijde noem. Van Harskamp ver
volgt niettemin dat een 'duidelijk antwoord' en dus een definitie van religie 'niet te 
vinden' is. Waar wei? vraagt men zich af. Van Harskamp onderneemt daarna toch 
een faire poging: 

'Uit het boek kunnen we met de nodige moeite opmaken dat er sprake is van re
ligie, wanneer we beseffen dat het hoogste object van religie, zeg maar God (sic, 
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HdV)P in de meest radicale zin anders is dan al wat mogelijk of denkbaar is, vol
strekte alteriteit dus. Zo volstrekt, dat de beste benadering van God juist het af-

S scheid nemen van en. de kritiek, óp elke mogelijke identificatie van God is. Dat 
geldt dus ook binnen de religie zelf Religie is kennelijk bij De Vries niets anders-
dan een beweging van zelfkritiek/ 
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Van. Harsk.am.ps typering is deels juist, al zitten de woorden 'beweging', 'zelf en 'kri
tiek' mij dwars. Het pathos van de dynamiek (de 'dynamiek van de intensiteit') en de 

o flux (het 'fiat flux' dat ik uit de vroege Heidegger distilleer) belemmert het zicht op 
het tegendraadse aspect dat ik voor religie niet minder constitutief acht, namelijk 
affirmatie, de hang naar presentie, aan gene zijde van de totaliteit van alle negaties. 
Van Harskamp constateert: 'Feitelijk houdt De Vries (...) een pleidooi voor een gera
dicaliseerde, want van mystieke ervaring ontdane vorm van negatieve theologie', en 
voegt toe dat 'deze geradicaliseerde theologie aanwezig is in alle vormen van talige 
benadering van onze werkelijkheid, in. het bijzonder van de politiek en de ethiek'. 
Dat is in zekere zin correct, als men even van de privilegiëring van het 'talige' en 
symbolische in onze verhouding tot de werkelijkheid afziet. Maar het is de halve 
waarheid, want deze religieuze verhouding produceert evenzeer haar tegendeel en. 
spiegelbeeld en staat dus niet alleen voor alteriteit maar ook voor identiteit, niet al
leen voor afwezigheid maar ook voor presentie, niet alleen voor openheid maar ook 
voor totaliteit en totalitarismen, niet alleen voor het beste (Dieu) maar ook voor het 
slechtste (a-dku). Religie staat niet alleen voor de mogelijkheid en het niet verwerke
lijkte maar ook voor harde Noodzakelijkheid. 

Alle pogingen tot 'demarcatie' van een dergelijke optiek ten spijt, denk ik dat de 
voorgestelde interpretatie van het religieuze ook relevant is voor andere contexten. 
Dat kan niet meer dan een hypothese zijn, een extrapolatie tot ver voorbij het in Philoso
phy and the turn to religion bestudeerde materiaal Om de algemene strekking van mijn 
titel en thesen waar te maken, zou men inderdaad terug moeten lezen in de diepte in. 
de traditie en verder nog in de breedte, in andere filosofische contreien (analytische 
enzovoort). Bovendien zijn andere categorieën dan. de theologische nodig om de ex
plosieve actualiteit van het religieuze te begrijpen. Echter op z'n minst in het Westen 
werpt de theologie een schaduw over alle begrippen, om te beginnen op het begrip 
van het religieuze zelf De antropologische en sociaal-wetenschappelijke wending in 
de religiestudies (en, naar men denkt, weg van de theologie) is dan ook deels naïef, ze
ker waar het de meer genealogisch getinte, begripsmatige en. analytische vragen vers
maadt. Dit inzicht markeert het verschil tussen culturele analyse (over 'schoolvor-
ming* gesproken) en het hele spectrum van de meer empirisch - materialistisch dan 
wei culturalistisch, psychoanalytisch dan wel gendertheoretisch - georiënteerde cul
turele studies. Hun waarde ligt in de verbreding van het blikveld (weg van high culture 
en, in. postkoloniale studies, weg van de westerse hegemonie) én in de introductie 
van nieuwe of verwaarloosde 'subjectposities', maar meestal niet in een nieuwe con
ceptuele rigueur. De door mij voorgestelde analyse daarentegen formaliseert, genera-
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liseert, trivialiseert en structureert, wat niet betekent dat deze systematische optiek 
noodzakelijk 'structuralistisch* (Pranger) dan wel neo- of poststructuralistisch is. 

Van Harskamp meent nu dat ik enerzijds te diep inzet: door mijn neiging 'reli
gie' (de wijsgerig-theoretische wending tot religie) van. alle gangbare opvattingen te 
onderscheiden vervluchtig ik religie tot iets efemeers. Mijn benadering van die 'on
bepaaldheid' verwordt tot een louter perfbrmatieve 'geste'. Ondanks het feit dat ik 
filosofisch over religie wil spreken en wel 'in wisselwerking met analyses van. concre
te religies', komen deze laatste in het boek nergens werkelijk, in beeld. Klopt dat? Ik 
ben. inderdaad niet met de microfoon rondgegaan, maar wanneer de brieven van 
Pauius niet tot de 'concrete' religie behoren, wat dan. wel? Religie als een 'chiffre van 
het ongrijpbare' wordt volgens Van Harskamp zo toch weer tot een 'aparte sfeer' of 
een 'apart object' verklaard, ofschoon dat niet mijn bedoeling was. Hieruit blijkt an
derzijds volgens Van Harskamp dat ik niet ver genoeg ga. Mijn 'tot een onbepaald
heid vervaagde religie' is slechts 'keurig bijgeknipt' en 'aan. academisch gebruik 
dienstbaar' gemaakt. Geen enkele orthodoxe of vrijzinnige, geen enkele theïst dan 
wel atheïst of agnost zal hier nog voor 'warmlopen', laat staan zich 'emotioneel op
winden'. Een niet te onderschatten voordeel van mijn voorstel, lijkt me, maar de kri
tiek overtuigt me niet. Dat een geformaliseerd begrip van religie van andere niet 
minder onbepaalde begrippen alsmede van een 'algemene tendens' niet langer on
derscheidbaar is, betekent toch niet dat het alsnog als een 'aparte sfeer', laat staan als 
een 'apart object', geportretteerd wordt? Integendeel, religie wordt aldus geduid als 
een singulier fenomeen waarvan men de contouren en locatie niet zonder meer kan 
vastpinnen. 

Dat de klassieke godgeleerde en moderne godsdienstwetenschappelijke benade
ringen dit niet (kunnen) registreren, had ik elders betoogd.3 In Philosophy and the mm m 
religion concentreer ik mij op de hoofdzaak: de formulering van een alternatieve weg,, 
die eerder ingeslagen paden niet overbodig maakt, maar laat zien waarom ze dood-
dan wel in cirkels lopen. Een dergelijk voorstel sluit inderdaad aan bij het meer re
cente werk van Niklas Luhmann. En dat het onwillekeurig inhaakt op de 'reiimarkt' 
pleit er toch niet tegen, dacht ik. Ik zie ook geen reden daar zo neerbuigend over te 
doen. Het getuigt van 'nostalgie' dat men enkel intacte religieuze tradities en voile 
geloofsvormen serieus wil nemen. Ten slotte ontgaat mij wat er nu eigenlijk mis is 
met een 'altijd gematigde politieke houding' of waarom het wantrouwen in alle 'gro
te idealen en. politieke ontwerpen' - 'ook binnen de politiek van "de academie1" - als 
een cliché moet worden afgedaan. Dat het boek 'beschaafd' en 'vriendelijk' om een 
'niche' vraagt, lijkt me toch één van de sterkere punten. Deed iedereen dat maar. 

De e t h i e k van de d i s c u s s i e 

Dat gezegd zijnde verbaast het me dat mijn tekst, die juist naar een zekere soberheid 
streefde en. zich bewust opende naar andere discussies, steevast wordt vastgepind op 
een sjabloon: deconstructie, wijsgerig postmodernisme, gedesillusioneerd neo-

x 

I 
X 

. o 

92. 
o" 

45 



""O 

X 

o 

o 

marxisme, enzovoort. Dergelijke typeringen zijn zelden behulpzaam en zelden een 
compliment. Een enkel voorbeeld: wanneer Van Harskamp Derrida ais cultfiguur 

S beschrijft - of sterker nog, uitdrukkelijk suggereert dat Derrida dat voor mij is -
moet ik tegenwerpen dat niets in de tekst daarvoor spreekt. Who cares dat Derrida een 
grote - en hier en daar onfortuinlijke - culturele roem. heeft en, laten we wel wezen, 

ö niet in limary studies alleen? Dat we met meer dan een modeverschijnsel te doen heb
ben, kan. een kind zien. De deconstructieve filosofie is te subtiel om modieus te zijn. 

De gemakzucht waarmee met name. Philipse meent al met deze zaak klaar te 
o zijn, is verbluffend en het beroep waarmee hij zich op 'autoriteiten' laat voorstaan 
£ eveneens. Immers, als men al een zekere hermeneutische respectabiliteit aan een be-
'z. roep op grote namen wil toekennen, dan laat zich dit procédé ook altijd omkeren. 

Als filosofen van wereldnaam (en daartoe behoren, de huidige équipe uit het College de 
France, kat staan de mediagenieke Bernard-Henri Lévy en ook Searle, om een paar 
namen te noemen waarmee Philipse pleegt uit te pakken, nu eenmaal niet) Derrida 
een serieus te nemen filosoof vinden, dan geeft dat te denken, Wanneer denkers als 
Richard Rorty en Stanley Cavell, maar ook Hilary Putnam en Jürgen Habermas, zich 
steeds meer in Derrida verdiepen en hem meer gaan waarderen als serieus filosoof, 
dan doet de wijsneuzigheid uit de Nederlandse filosofische provincie die het tegen
deel beweert gewoon koddig aan. Maar het zijn niet zulke 'argumenten' die mij 
werkelijk bevredigen. Zij kunnen hoogstens dienen om een spiegel voor te houden 
aan degenen die menen dat karikaturale reductie gevolgd door ontmaskering ook 
maar iets met denken, kritiek, laat staan filosofie en intellectuele verantwoordelijk
heid te maken hebben. 

Misschien mag ik er hier aan herinneren dat ruim driekwart van mijn boek (van 
meer dan vierhonderd bladzijden) bestaat uit een gedetailleerde lezing en interpre
tatie van teksten. En niet alleen die van Derrida. En ook ai word ik er door Philipse 
(niet door de andere referenten) van beschuldigd er in Philosophy and the turn to religion 
maar op los te praten ('De Vries heeft geen academische studie (...) geschreven. Van 
de beproefde methoden van filologisch-historische tekstbehandeling vindt men bij 
De Vries weinig terug'), hij vindt, nadat hij het hele boek gelezen heeft, blijkbaar 
geen aanleiding of gegronde reden aan ook maar een enkele voorgestelde interpreta
tie te morrelen. Er was toch genoeg geweest om de tanden in te zetten: Kant, Witt
genstein, Kripke, Heidegger. Ja, er is één plek waar hij mij een alternatieve 'hypothe
se' voorhoudt, namelijk om Sein midZeit toch vooral te zien als een 'wezenlijk (sic, 
HdV) christelijk boek dat probeert op consequent seculiere wijze het bestaan-van-
de-mens-in-de-wereld-zonder-God als dusdanig miserabel te schetsen dat de lezer 
gemotiveerd wordt de "sprong in het niets" te wagen die een. voorwaarde is voor het 
ontvangen van de goddelijke genade', enzovoorts. Over klare taal gesproken. Hoe 
Philipse van een boek kan zeggen dat het 'wezenlijk' dit of dat is, ontgaat niij ten 
enenmale. En ook hoe het tegelijk 'wezenlijk christelijk' kan zijn en 'consequent secu
lier' te werk kan gaan. Het minste dat men kan zeggen is dat paradoxen en tegen
spraken, al dan niet performatief, er blijkbaar ook voor Philipse toe doen. In ieder 
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geval vermag hij ze niet te vermijden (en blijkbaar zelfs niet eens op te merken). 
Wat in de filosofie telt is niets anders dan de kwaliteit van de gevoerde argumen- S" 

tatie, de raakheid van. de gekozen formulering en de vruchtbaarheid van destilleer-
bare hypothesen. Philipses herhaalde roep om atheïsme behoort daar niet toe. Ze
ker, het betrekken van deze positie getuigde ooit van grote intellectuele en politieke 
moed, een eeuw of meer geleden. Maar in de maatschappelijke en culturele context 
van het hedendaagse en toenemend mulri-etnische Europa is de^e oproep pathe
tisch en van alle relevantie gespeend. Het kan enkel een publiek bekoren dat in het 
wekelijkse supplement nog wel wat vertier wil en het enig vindt als vervolgens enke- j= 
Ie theologen, beteuterd, reageren. Maar een serieuze bijdrage aan het maatschappelij
ke, laat staan het filosofische of academische debat is dit natuurlijk niet. God was al
lang dood en het was ooit echt nodig dat breed uit te meten. Heden ten dage is de 
vraag die van de presentie van 'God' post-mortem, en in het licht van de omstandig
heid dat het goddelijke zichzelf overleefd heeft - vanwege het eigen intrinsieke ni
hilisme, nietzscheaans gedacht - hebben zowel het theïsme als het atheïsme hun 
langste tijd gehad. 

Het is waar, ik heb vooral een boek over Derrida geschreven, niet mijn leermees
ter (want ik heb nooit bij hem gestudeerd), maar wel een auteur voor wie ik groot 
respect heb. Ik schrijf geen boeken vanuit het puberale verlangen alles en iedereen te 
debunken en al evenmin vanuit de aanmatigende pretentie de dwaasheden van de an
deren tegen het licht van mijn rede te kunnen houden. Voor mij was Derrida in de eer
ste plaats de meest formidabele interpreet van het werk van Levinas en degene die in 
mijn ogen in één klap een einde maakte aan de moraliserende, sentimentele en 
theologiserende toon die de receptie van diens werk in Nederland en daarbuiten tot 
op de dag van vandaag kenmerkt. Violence et métaphysique was voor mij de terminus a quo 
voor elke respectabele discussie van deze auteur wiens werk repercussies heeft die de 
ethiek in belangrijke mate te buiten gaan. 

Hoe dat ook zij, met Pranger en Van Harskamp constateert Philipse met een ze
ker recht dat ik dicht bij Derrida blijf. Wat betekent dat precies? Pranger duidt mijn 
procédé als een. 'meditatieve parafrase' en spreekt van de opvattingen van 'Derrida-
De Vries' (een formulering die we ook bij Van Harskamp vinden). Philipse waagt 
zich aan een neologisme en. doopt de auteursinstanrie van Philosophy and the turn to reli
gion om tot 'Derdevriesrida'. Hij blijkt er zelf erg om gelachen te hebben. Postmo
dernisme betekent anything goes, zal-ie wel gedacht hebben. En dat is zijn goed recht. 
Ik zal het hem niet verbieden, en ja het klopt dat Derrick zich in een grijs verleden 
ook aan dat soort knutselwerk, bezondigd heeft in wat niet bepaald mijn favoriete 
passages of teksten zijn. Maar met argumentatie, laat staan met de ethiek van. dis
cussie heeft dit natuurlijk weinig te maken, en een. zeker venijn ligt dus niet zo diep 
onder de oppervlakte van degenen die wel een 'academische studie' schrijven, 'op al
gemeen begrijpelijke wijze' uitleggen en verhelderen en. bij wie men de 'beproefde 
methoden van filologisch-historische tekstinterpretatie' blijkbaar wel terugvindt. 
Qx.d., denk ik dan maar. 
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Waar gaat het echter om? Ik beoog zo dicht op de huid van de besproken auteurs 
te zitten dat het resultaat parafrase lijkt. Tegelijkertijd probeer ik hen 'iets te laten 
zeggen' wat ze wellicht niet direct zo geïntendeerd hadden. Herhaling en verschui
ving, immanente kritiek, kritische allegorie, dat is wat ik beoog, Als dat een medita
tieve parafrase is, mij best. Als dat betekent dat het onderscheid tussen interpreet en 

^ interpretandum allengs verdwijnt, des te beter. Ik ga er vanuit dat elke kritiek die ik 
zou kunnen aanvoeren altijd nog een kritische mogelijkheid van de bekritiseerde 
tekst zelf is. Was dat niet wat men ooit het hermeneutisch recht noemde (Gadamer)? 

o Dat neemt niet weg dat de allegorie er ook altijd naast zit. Respect en verraad gaan 
^ hand en hand. 
-z Is mijn positie een vorm van 'irritant radicalisme'? Best mogelijk, maar van brave 

praat en. het opnieuw opdissen van. gemeenplaatsen (het atheïsme voorop) is nog 
nooit iemand wijzer geworden. Is het, omgekeerd, eerder de blijk van een wending 
tot 'archaïsche' vormen van 'rite', 'liturgie', 'litanie', opnieuw op het gevaar af van 
'rusteloosheid als verstening', zoals Pranger het met een subtielere formulering sug
gereert? Ik weet het niet. Interessant is natuurlijk wel dat mijn betoog tot zulke uit
eenlopende - en. ogenschijnlijk tegengestelde - interpretaties aanleiding geeft. Dat 
geeft mij te denken, al ben ik geneigd dit als teken van geslaagdheid te zien, en niet 
per se als een manco. Het bewijst precies wat ik. wilde laten zien, namelijk dat men 
van de religie tegelijkertijd het meest radicaal verwijderd - en zo 'van God los' - zijn 
kan als er het meest hardnekkig in verstrikt. 

Maar de rede wordt in mijn boek, zoals Philipse het doet voorkomen, nergens 
gediffameerd. Op dit punt gekomen neemt Philipses tekst een voorname - en toe
nemend schrille - toon aan: ik word beschuldigd van. 'destructie', 'bezoedeling' van 
de 'ratio' en 'pervertering van het vakgebied'. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt 
ook nog eens fijntjes geïnsinueerd dat ik in feite afstand neem van alle 'redelijke dis
cussie' en dus, zo de implicatie, van een 'democratische wijze' van toetsing van mijn 
opvattingen aan. die van. anderen. Nu zal. men. van mij niet, omgekeerd, horen dat de 
eisen en de rigueur van rede totalitair zijn. (dat is niet mijn positie) en ik zal dus ook 
niet op mijn beurt het innuendo verbreiden dat Herman Philipse weinig democra
tisch denkt (dat vind ik ook niet). Zijn woorden en toonzetting getuigen hooguit 
van een. gebrek aan. civiliteit in het debat. Ik zeg toch ook niet dat hij talent verspilt 
met polemieken die niet zozeer een Voltaire (of Sartre) waardig zijn maar eerder de 
eeuwig kinderlijke Bam Bam (mijn held uit de Flintston.es). Al heb ik het nu toch ge
zegd en en passant nog eens aangetoond dat performatieve tegenspraken minder 
zeldzaam, zijn dan men denkt. Ze liggen blijkbaar voor het grijpen en we kunnen, ze 
maar beter niet negeren, hoogstens er prudent mee omgaan. Ik trek het beweerde, 
namelijk ... et cetera, dus terug (voila, nog één), 

Mij beschuldigen van een bezoedeling van de rede om me vervolgens 'a priori' 
als filosoof te diskwalificeren is dus misschien wel wat kort door de bocht. Mis
schien meende Philipse het niet, chargeerde wat, en sprak, dus niet geheel de waar
heid? Hoe dat ook zij, is de herhaalde verwijzing naar paradoxen, aporieën en. per-
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formatieve tegenspraken werkelijk zo irrationeel en onhelder? Ik dacht van niet. In 
ieder geval heb ik ervoor gekozen complexe zaken recht te doen. Het lange slot- S 
hoofdstuk van Philosophy and the mm to religion, gewijd aan. Kant, illustreert het tegen
deel van wat Philipse beweert. Daar betoog ik namelijk dat men niet lang genoeg i 
naar redenen kan vragen en toch vroeger of later onvermijdelijk een punt bereikt o 
waar men zonder verdere redenen ter beschikking oordelen dan wel handelen moet; 3 
waar men bij het singuliere 'geval.' de algemene regel eerst nog vinden - of uitvinden jL 
- moet. Voor wat betreft de ethiek, de politiek, en het recht betekent dit dat er een ^ 
probleem van. een zeker 'rcstdccisionismc' en juridische onbepaaldheid blijft waar- 5 
van de vraag is hoe het te denken en hoe het te leven, 

Men kan er natuurlijk ook voor kiezen op heldere wijze de ene banaliteit na de 
andere te verkopen en dat als filosofie aanprijzen. Een betoog wordt niet 'rationeel' 
of'verantwoordelijk' door deze termen om de andere zin met veel tromgeroffel (en 
slaan op de eigen borst: Bam Bam) te laten vallen, of door ze op de meest conventio
nele en. minst problematische wijze te interpreteren. Phiiipses pedante schoolmees-
terij doet niet anders. Zijn eigen tekst vormt een goed voorbeeld van de performatie-
ve contradictie waar hij zo hard. naar op zoek is: wat hij ons voorhoudt in thesi - de 
mogelijkheid en de deugd van redelijkheid, gematigdheid, ontdramatisering van 
ogenschijnlijk ambigue kwesties - verloochent en weerlegt hij op elke bladzijde in 
actu. 

Nog één. laatste punt naar aanleiding van Phiiipses kritiek: ik zeg nergens dat el
ke notie van geloof (faith) ipso facto religieus geloof impliceert. En het is wat flauw om 
een citaat uit de inleiding dat enkel dient ter introductie van de problematiek die in 
de rest van het boek. ontvouwd wordt als voorbeeld te noemen van een thema dat 
slechts weergegeven maar niet geanalyseerd, laat staan bekritiseerd wordt. Ik 'pre
tendeer' evenmin (ook niet op bladzijde 27, zoals Philipse suggereert) dat wat dan. 
ook. - als vanzelf of op welke wijze dan ook bemiddeld - tot 'God' (a Dieu) leidt. Ik 
meen ook te weten dat noch Levinas noch Derrida dat waar dan ook 'pretenderen'. 
Opnieuw: een beetje minder retorisch geweld en meer respect voor de canon van de 
interpretatie zou dat snel. hebben geleerd. Er is een systematische reden (één met ar
gumenten, omkleed, zogezegd) waarom niets tot 'God' kan 'leiden'. Het lukken van. 
een taaldaad of geste is immers nooit verzekerd; zelfs het mislukken ervan staat niet 
vast. In zoverre is mijn positie niet te verwarren met een consequent negativisme en 
dus niet in de strikte zin van het woord 'apofatisch'. Het theïsme en het atheïsme 
menen te weten waar de woorden of gestes aankomen - of niet. De logica van adieu 
daarentegen, postuleert en. beschrijft een onzekerheidsrelatie «tussen ai deze termen 
(woord en. object, geste en waarnemer, enzovoort). Dat alle theologie hypocriet is 
(zoals Marion ergens opmerkt) en dus altijd gevaar loopt te ontsporen in bijkom
stigheden - in bijgeloof, idolatrie, blasfemie, verdingiijking en verstening - bete
kent daarmee nog niet dat zij altijd 'liegt', enkel dat zij niet over welomschreven cri
teria beschikt om uit te maken of zij al dan niet waar (adequaat, gelovig, respectvol) 
gesproken heeft, 
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Levinas had gelijk toen hij indirect suggereerde dat het simpele après vom waar
mee we een ander laten voorgaan meer met 'God? van doen heeft dan alle godsbewij-

S zen (het morele niet uitgezonderd) tezamen. Het is, omgekeerd, niet zeker dat dege-
£ nen die het woord 'God' vermijden - of het vanuit vermeend atheïsme tot iets al te 

menselijks reduceren - niet juist degenen zijn die zich heden ten dage het meest ho
peloos in 'theologie' verstrikken. Het is goed mogelijk dat degenen die een wijsge-
rig-intellectuele wending tot het thema 'religie' bepleiten de meeste kans hebben 
aan de greep van de traditionele godtalk en aan obscurantisme te ontsnappen. Ik kan 

o ook niet helpen dat de wereld niet simpeler in elkaar zit. Met deconstructie heeft 
2 een dergelijke observatie nog niets van doen. Het lezen, van twee of drie bladzijden 
•z Adorno volstaat om het te kunnen volgen: we zijn de dialectiek van de Verlichting 

allesbehalve ontgroeid.. 

A c a d e m i s c h e f i l o s o f i e 

Harry Kunneman, ten slotte, ziet ais belangrijkste probleem in mijn boek het feit 
dat het zich richt op cognitieve en analytische componenten van de religie en zo 
voorbijgaat aan het belang van de praktische aspecten van de theologische erfenis. 
Daarom komen de 'existentiële en morele relevantie', het 'levende woord', de 'evoca
tieve en inspirerende dimensie' van het religieuze bij mij niet eens in zicht. Het 
'misverstand' waarop mijn onderneming berust is de stilzwijgende aanname dat het 
in de filosofie alleen om de 'explicatie van de formele structuur', het 'reflexieve be
grip', de 'conceptuele duiding' enzovoort moet gaan: 

'Alsof het respect voor het gans andere, de terughoudendheid, de gastvrijheid en 
de betrokkenheid op de democratie a venir (...) door die formalisering zelf opgeroe
pen en versterkt zouden kunnen worden. Maar dat is een misverstand. De analy
se van het getuigenis is nog geen getuigenis (...), verkondigt zelf geen heil.' 

Welnu, ik hoop zeker alle verkondiging van heil te hebben vermeden en ik heb niet 
de pretentie in de ziel van. de mensen te kunnen kijken dan wei tot de mensheid te 
moeten spreken, althans niet als filosoof, en nog minder als academicus. Ben ik 
daarin dan toch dichter bij Habermas gebleven dan Kunneman? Over de structuur 
van ideeën zoals gerechtigheid kan men, zo geloof ik, van alles filosofisch zeggen; 
over concrete vormen van goed leven, hier en nu, hoegenaamd niets.5 De filosoof 
heeft daar niets bijzonders te melden, niet aan individuen, niet aan collectieven. 
Empirische en pragmatische overwegingen zijn daar veel relevanter dan conceptu
ele. Men leze liever The ecommkt of, beter nog, Iconomkch-statktkche berichten, als men 
over concrete praktisch-politieke issues wil meepraten. Is daarmee alles gezegd? 
Nee, want de grenzen zijn hier opnieuw ondoorzichtig dan wei onbesiisbaar. Men 
kan immers niet bij voorbaat uitsluiten dat juist de analyse van abstracte begrippen 
en formele structuren een zeker praktisch gewicht krijgt - voor de individuele exis-
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tentie en in de publieke sfeer - dan wel een proces van maatschappelijke abstractie 
(dat niet noodzakelijk 'slecht' is) weerspiegelt. Adorno begon zijn. Negative Dialektik S" 
ooit met de vaststelling dat de theorie die ooit praxis beloofde te worden blijkbaar 
verzaakte en dat een hernieuwde bezinning op de theorie en de 'woestijn van de ab- i 
stractie' het meest praktische - en meest verantwoordelijke en kritische - was dat o 
ons 'te doen' staat. 3 

Kan men een waterscheiding tussen het descriptieve en prescriptieve niveau van 2. 
ons spreken en schrijven echter strikt volhouden? Onwillekeurig getuigt men toch, ^ 
en niet altijd van het beste, of op de beste wijze. Niettemin geloof ik. (wamt zeker we- g 
ten doe ik dat natuurlijk, niet) dat de/ormalisering zelf wel degelijk bijdraagt aan een 
ander engagement en een andere - zo men wil, ftlosofischer en verantwoordelijken -
praktijk. Niet alleen heb ik meer fiducie in formaliserende tendensen in de wereld 
(met ais trefwoorden: markt, globalisering, de cultuurindustrie, informatisering, le
venstechnologie, enzovoort); enkel de formalisering van de religie waakt tegen valse 
substantialiseringen en baant een weg voor whatever is going to take its place. Een derge
lijke formaliserende strategie houdt deze 'plaats' op z'n minst vrij. 

Op dit punt aanbeland maakt Kunneman overigens de tegenwerping die me het 
meest van al te denken geeft: 

Is er wel zoiets als "de" plaats van religies, een gelijkblijvende plaats die door 
"iets anders" ingenomen zou kunnen worden, of is "de plaats" van de religie on
losmakelijk gestempeld door de eigenaardigheden en historische kenmerken 
van "het religieuze" en gaat het bij de (eventuele) plaatsvervanging van "religie" 
niet alleen om substitutie maar ook om transformatie? Precies die mogelijkheid 
valt buiten het denkraam dat De Vries opspant.' 

Mijn repliek zou natuurlijk kunnen zijn dat elke 'niet-synonieme substitutie' als 
vanzelf en haast per definitie ook 'transformatie' omvat, dat wil zeggen dat de trans
formatie van de plaats van de religie een menigvuldigheid van plaatsen, vindplaat
sen en gemeenplaatsen oplevert. Religie is niet meer te lokaliseren in leefwereld of 
systeem alleen. Dat antwoord zou, denk ik, zelfs juist zijn, ook gedacht vanuit Derri
ck en Levinas aan wie ik de notie van de substitutie ontleen. Maar ik zie het pro
bleem en heb geen directe oplossing. Laat ik volstaan met op te merken dat in. een 
eerdere versie van het boek een lange uiteenzetting over het probleem van de 'plaats' 
was opgenomen, dat nu naar een andere context is verhuisd.6 In die beschouwing 
verwonderde ik me over het feit dat de brandende vraag uiteindelijk misschien niet 
één van talige aard is, 'maar een theotopologische strekking heeft, dat wil zeggen de 
plaatsen en gemeenplaatsen van het goddelijke betreft. Die verschuiving van blik
richting kennen we natuurlijk van de latere Heidegger, maar is ook eminent aanwe
zig in de latere Derrick (de herhaaldelijk gebruikte formulering ily a lieu wordt bij 
hem in toenemende mate de locus voor de ethiek). Ofschoon ik dit enorme thema in 
Philosophyand the turn to religion hier en daar aanstip, heeft Kunneman gelijk dat het het 
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> raamwerk - maar niet noodzakelijk het 'denkraam'! - van het hier besproken boek 
te buiten gaat. Ik deel zijn mening dat de 'existentiële, morele en politieke proble-

ï men van onze tijd" in feite om twee dcnkbewegingen en strategieën vragen: 
x 

o 
O 

O 

'Zowel om pogingen tot re-articulatie van religieuze motieven, en inspiratie
bronnen (...) als om pogingen, tot transformatie van datgene wat binnen specifieke, 
tegelijkertijd openende en beperkende kaders, in. religies aan de orde is.' 

o Mijn argumeht was slechts dat (i) een dergelijke transformatie automatisch met re-
articulatie gepaard gaat en dat (2} ook verderreikende transformaties in de religieuze 
traditie zoals we die kennen 'vooralsnog hun meest krachtige aanzet vinden: een autore-
ligkuze transfonnatk van het religieuze (en zelfs nog van het concept van 'transforma
tie' en het 'religieuze' zelf) is wat mij met de logica van het adku voor ogen stond. 

Daarmee is niet gezegd dat ik alles zet op een 'overkoepelend religieus taalspel' 
(dat is er namelijk niet) en. al evenmin, dat ik de 'overgangsgebieden, mengvormen 
en interferentiepatronen.' waarin zich existentiële, morele en. politieke problemen 
steeds meer voordoen als evenzovele vormen van verontreiniging van het religieuze 
wantrouwen, (want er is niets anders dan dat - en. dat is goed zo). De vraag is slechts 
hoe die verontreiniging te begrijpen. Heeft Kunneman, gelijk als hij opmerkt dat 
'het Woord' dat 'voorheen springlevend was en mensen in hun dagelijks leven tot 
leidraad en inspiratiebron diende' nu 'ernstig verzwakt' is en steeds meer haaks staat 
op de 'professionele discoursen'? Ik ben daar niet zo zeker van en denk veeleer dat 
een herlezing van. de filosofische traditie ons van het tegendeel overtuigt. Het is op 
dit punt dat men zou moeten terugkeren, opnieuw, naar Kant, in het bijzonder naar 
diens Strek der Fakultaten waarin de religie een bemiddelende functie vervult en de 
'professionele discoursen.' in beweging houdt. Die situatie is nog steeds - of op
nieuw - de onze. 

Noten 

1. In deze debatten gingen ook Martin Stokhof, Karin de Boer, Laurens ten. Kate, Victor Kal. en. 

Sybrand van Keulen genereus op mijn thesen, argumenten en voorgestelde interpretaties in. 

2. Bijvoorbeeld Jakob Taubes in Die polirische Theologie des f aulas, Alain Badiou in Saint Paul L'in

vention de l'universalisme, Giorgio Agamben in Le temps qui reste, verder op meer indirecte wijze ook 

Paul Ricoeur, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chretien. 

3. Zie het eerste hoofdstuk, getiteld Antiprolqjomena, van mijn Theologie in pianissimo uit 1.989 en 
ook De Vries 1988. 

4. In een iets billijker respons tijdens een aan Philosophy and the turn to religion gewijd panel op de 

jaarlijkse conventie van de American Society for Aesthetics, oktober 2000 in Reno, wees Nicholas 

Wolterstorffmij erop dat de apofetische theologie hand in hand gaat met een catafatische theolo

gie. Die opmerking correspondeert ten dele met Philipses bewering dat er altijd een propositi©-

nele inhoud aan. het geloof wordt toegedicht Dat laatste is natuurlijk juist. Maar is daarmee ge

zegd dat deze inhoud aan het geloof ook daadwerkelijk toekomt? Wordt de intentie altijd 
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daadwerkelijk vervuld of is de - inderdaad onvermijdelijke - referentie per definitie onzeker en 

gebroken? m 

5. Deze vraag vormt één v^n de inzetten in een voortgaande dialoog met Kunneman die x*n 2. 

eerste neerslag vond. in twee gemeenschappelijke projecten, zie Kunneman en De Vries 19S9 en ** 

1993- J 
6. Zie De Vries 1.999. ""* 
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