
  

 

 

Tilburg University

[Review of the book De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie, P.
Loobuyck, 2013]
Jonkers, Peter

Published in:
Tijdschrift voor Filosofie

Publication date:
2015

Document Version
Peer reviewed version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Jonkers, P. (2015). [Review of the book De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie, P.
Loobuyck, 2013]. Tijdschrift voor Filosofie, 77(3).

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/677ea795-ca52-4993-a1f4-b693b99e6d65


1 

 

P. Loobuyck, De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie. Houtekiet, 

Antwerpen/Utrecht, 2013, 253 p. 

 

De volgende zin uit de Inleiding van dit boek geeft de benaderingswijze van de auteur (PL) 

duidelijk aan: “Dat de godsdiensten onwaar zijn, daar moet men mij niet meer van overtuigen 

– en daar gaat dit boek ook niet over. Interessanter is de vraag hoe we op politiek vlak met de 

blijvende aanwezigheid van de godsdiensten en met een toenemende levensbeschouwelijke 

diversiteit moeten omgaan” (p. 8). Dit boek gaat dus over de kwestie hoe een liberaal politiek 

regime met religie en levensbeschouwingen moet omgaan, evenals over de vraag welke plaats 

de levensbeschouwingen voor zichzelf legitiem kunnen opeisen in een seculier democratisch 

bestel. De theoretische achtergrond wordt voornamelijk gevormd door Rawls’ politiek 

liberalisme en Habermas’ recente werk over de plaats van religie in een postseculiere 

samenleving. Tegen die achtergrond betuigt PL zijn sympathie voor een open vorm van 

laïciteit, hetgeen blijkt uit zijn standpunten in diverse lopende discussies: de vraag of de 

scheiding van kerk en staat al dan niet in strijd is met de subsidiëring van 

levensbeschouwingen door de overheid, de aanwezigheid van levensbeschouwelijke tekens in 

de publieke ruimte, de levensbeschouwelijke neutraliteit van ambtenaren en van leerkrachten, 

het verbod op blasfemie, de vraag hoe de overheid moet reageren op religieuze radicalisering, 

de legitimiteit van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs, minderheidsrechten, de 

verhouding tussen godsdienst en wetenschap, en de vraag of we beter af zijn zonder religie. 

In het eerste deel schetst PL de maatschappelijke context waarin religies en 

levensbeschouwingen in onze tijd functioneren. Hij bespreekt de verschillende niveaus van de 

secularisering en de toenemende diversiteit van het levensbeschouwelijke landschap, evenals 

(de geschiedenis van) het verdwijnen van de religie als overkoepelend betekenissysteem en de 

terugkeer van de religie (vaak buiten de traditionele kerken om) in onze tijd. Volgens de 

auteur is de secularisering onomkeerbaar, hetgeen ertoe leidt dat de (geïnstitutionaliseerde) 

religie steeds verder aan invloed inboet en naar de rand van de maatschappij verschuift. Het 

tweede deel bespreekt het politiek liberalisme als het belangrijkste hedendaagse politiek-

filosofische paradigma om een seculiere samenleving te denken. Om het belang van dit 

paradigma te illustreren schetst PL eerst de geschiedenis van de religieuze (in)tolerantie, 

uitmondend in de godsdienstvrijheid als een individueel en afdwingbaar grondrecht. 

Vervolgens onderzoekt hij wat het begrip ‘neutrale staat’ in onze tijd betekent. Daarbij 

vertrekt hij vanuit de basisstelling van het politiek liberalisme dat de overheid zich moet 

onthouden van elke uitspraak over de waarde en de waarheid van de uiteenlopende 

antwoorden op de vraag naar ‘het goede leven’, met de kanttekening dat de grondrechten 

(meer bepaald de individuele vrijheidsrechten) de ondergrens vormen van het principe van de 

non-interventie van de staat in het (privé)leven van de burgers. Vanuit die achtergrond 

bespreekt hij de scheiding van kerk en staat, en de wijzen waarop deze scheiding gestalte 

krijgt in diverse landen (de Verenigde Staten en diverse Europese landen). Deel drie, 

tenslotte, gaat over de plaats die religies kunnen innemen in een (postseculiere) samenleving 

die is ingericht volgens de principes van het politiek liberalisme. In het spoor van het denken 

van Habermas is de eerste voorwaarde waaraan de religie moet voldoen is dat zij reflexief is 

geworden, d.w.z. het principe van de godsdienstvrijheid aanvaardt en ruimte laat voor 

redelijke onenigheid over levensbeschouwelijke kwesties. Ten tweede moet de religie 

erkennen dat de politieke orde in een pluralistische samenleving gebaseerd is op een profane 

moraal. Tenslotte moet de religie de autonomie en het gezag van de wetenschap erkennen als 

bron van kennis van de wereld. Aan de hand van de inzichten van Rawls werkt PL vervolgens 

de eerste en tweede voorwaarde verder uit, om daarna zelfstandig (d.w.z. los van de inzichten 

van Habermas) de derde eis die de seculiere staat aan religies stelt verder te onderzoeken in 

een hoofdstuk over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Het boek wordt afgesloten 
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met een hoofdstuk hoe vanuit het perspectief van een militant atheïsme de religie wordt 

beoordeeld. 

Het is altijd de moeite waard om het betoog van iemand te lezen die een bepaalde 

problematiek, i.c. de plaats van religie in de publieke ruimte, vanuit een ander (i.c. seculier) 

perspectief benadert dan de eigen (i.c. christellijke) kijk hierop van ondergetekende. Dat is 

ook de uitdrukkelijke bedoeling van de auteur, die zijn boek zowel voor gelovigen als voor 

ongelovigen heeft geschreven. Naar mijn indruk slaagt hij daar in het eerste en tweede deel 

het beste in. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen politiek liberalisme als de 

noodzakelijke seculiere grondslag van een democratische en bijgevolg pluralistische staat en 

het liberalisme of secularisme als levensovertuiging. Verder bepleit hij de noodzaak van het 

nodige pragmatisme om een werkbare oplossing te vinden voor allerlei acute problemen, die 

de toegenomen diversiteit van onze samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt. Wat dat 

betreft is dit boek een verademing in vergelijking met de apostelen van het grote eigen gelijk, 

die hun particuliere standpunten via wetgeving willen afdwingen. Mijn problemen betreffen 

vooral het derde deel, en dit niet zozeer omdat ik het met een groot deel van de daar 

ingenomen standpunten oneens ben, maar vooral omdat de auteur aan de religie een aantal 

onredelijke voorwaarden stelt. In het begin van het derde deel (p. 160f.) bekritiseert de auteur 

de stelling van Habermas dat het postseculiere perspectief vereist dat seculiere en religieuze 

tradities bereid zijn tot wederzijdse luisterbereidheid en een gezamenlijk en complementair 

leerproces willen doorlopen. Dit leidt er paradoxaal genoeg toe dat Habermas, als religieus 

‘onmuzikaal’ filosoof, welwillender omgaat met het fenomeen religie dan heel wat 

hedendaagse atheïsten.  Hij eist meer bepaald dat alle burgers zich in publieke en politieke 

discussies openstellen voor de potentiële betekenis die de religie in zich draagt. PL vindt dat 

Habermas hiermee de lat voor seculiere burgers te hoog legt. Op het eerste zicht lijkt hij 

hiermee een punt te hebben, maar helaas laat hij na te vermelden waarom Habermas zo 

genereus is tegenover de religies. De reden hiervoor is dat Habermas zeer goed inziet dat in 

het politieke liberalisme aan religieuze burgers een zwaardere verantwoordingslast (in termen 

van de vertaalbaarheid van hun overtuigingen in seculiere begrippen en inzichten) wordt 

opgelegd dan aan seculiere, en hij probeert deze last te verlichten door aan seculiere burgers 

de eis van een actieve luisterbereidheid te stellen. Door die eis te laten vallen confronteert PL 

religieuze mensen evenwel met voorwaarden waaraan ze niet kunnen en, volgens hun eigen 

overtuiging, ook niet aan hoeven te voldoen. De auteur geeft dit zelf toe impliciet als hij op 

pag. 215 ff. bespreekt wat er nog van de religie overblijft als ze wel aan deze eis zou voldoet. 

Het antwoord is: bitter weinig, en in ieder geval veel minder dan datgene waartoe zelfs 

liberale gelovigen bereid zijn. De gevolgen van deze onrechtmatige eis komen op bijna 

exemplarische wijze naar voren in het hoofdstuk over de verhouding tussen geloof en 

wetenschap. PL vertrekt vanuit de door Habermas geformuleerde voorwaarde dat gelovigen 

het gezag van de wetenschap moeten erkennen, en bespreekt van daaruit de onrechtmatige 

pretenties van een religie die zich als een soort superwetenschap de concurrentie met de 

positieve wetenschap aangaat. Afgezien van het feit dat de auteur geen aandacht besteedt aan 

het spiegelbeeldige probleem van een wetenschap die allerlei uitspraken doet over 

metafysische vragen (zoals het bestaan van de ziel, de vrije wil, God etc.) is er nog een ander, 

fundamenteler probleem. Bij het formuleren van zijn eis was Habermas zich zeer goed bewust 

van de reductionistische effecten van de wetenschap op de religie en andere aspecten van de 

leefwereld. Daarom stelt hij dat de wetenschap de religie moet informeren, maar niet kan 

normeren of vervangen. Dit is een zeer belangrijke nuancering die bij PL helaas ontbreekt. 

Aan het slot van zijn boek denkt Loobuyck na over de moeilijke oefening in wederkerigheid 

die de seculiere samenleving van haar burgers vraagt. Het resultaat ervan is dat gelovigen en 

ongelovigen samen de liberale krijtlijnen moeten bewaken. Zolang het gaat om menselijke 

vrijheid en gelijkheid ben ik het volledig met hem eens. Maar voor zover het gaat om de 
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stellingen die hij in het derde deel van zijn boek poneert, kan ik alleen maar constateren dat de 

gevraagde oefening in wederkerigheid nog een hele weg heeft af te leggen. 

          Peter Jonkers 

 
 


