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Preprint 

Roger Trigg, Rationality and Religion: Does Faith Need Reason?, Oxford, Blackwell, 1997; vi + 

226 pp., £14.99, ISBN 0631197486. 

Sommige filosofen zijn als Socrates, en beklemtonen dat zij maar een ding zeker weten: dat 

zij niets zeker weten. Anderen lijken meer op Plato, en denken wij ook in onze `grot' tot 

aanzienlijke kennis en waarheid kunnen komen (49). Zij die op kentheoretische gronden tot 

voorzichtigheid manen staan tegenover hen die gegrepen zijn door de waarheid. Roger Trigg, 

hoogleraar wijsbegeerte te Warwick (UK), behoort zonder enige twijfel tot de laatste 

categorie: hij heeft een passie voor waarheid, en vindt van die passie (en van de waarheid) te 

weinig terug bij andere hedendaagse filosofen. Zijn nieuwe boek is gebaseerd op een serie 

lezingen (de Stanton Lectures te Cambridge), en dat blijkt ook uit de stijl waarin het 

geschreven is: niet alleen analytisch en scherp, maar ook met een flinke dosis Britse humor 

en een scheut polemiek. T. is behoudend, maar hij gaat echt in op de posities van hen die 

andere standpunten innemen (onder wie de Nederlanders W.B. Drees en H.J. Adriaanse), en 

dat maakt dit boek boeiend. Het is geen monografie, maar een verzameling lezingen; elk van 

die lezingen heeft een eigen onderwerp, en alle lezingen gaan op een of andere wijze over de 

verhouding tussen geloof en rede. Aan de orde komen onder meer de plaats van religieuze 

overtuigingen in het publieke domein, de vraag naar de waarde van sociaal-

wetenschappelijke verklaringen van religie, religieus pluralisme (T. verdedigt een 

exclusivisme), de verhouding van wetenschap en religie (zij hebben het over een en dezelfde 

werkelijkheid, en kunnen dus – contra het twee-wereldenmodel – wel degelijk met elkaar in 

conflict komen), de verhouding van religie en geschiedenis/geschiedwetenschap, de 

mogelijkheid van een religieuze epistemologie, Wittgensteiniaans fideïsme, een pleidooi voor 

twee vormen van dualisme (lichaam-ziel en God-wereld), de natuurlijke theologie en de 

mogelijkheid, rationeel te denken over een transcendente God. Door dit alles loopt als rode 

draad een hartstochtelijk pleidooi voor realisme en voor waarheid. Op deze hoofdpunten is T. 

argumentatief scherp en – voor mij althans – overtuigend. Tal van andere punten komen 

minder goed uit de verf, doordat de lezing-vorm te veel behouden is. Wat in een lezing werkt 

– uitdagende stellingen, vaart, scherpe argumenten, korte statements en retorische 

wendingen – gaat bij het lezen van een boek soms irriterend werken. Het grootste probleem 

vind ik wel dat T. heel erg in zwart-wit-termen denkt, waarbij hij slippery-slope-argumenten 

gebruikt om middenposities af te serveren. Een voorbeeld is de wijze waarop hij in het laatste 

hoofdstuk Grace Jantzen en de procestheologen behandelt: hun panentheïsme wordt 

`weerlegd' door het bij te zetten op een hellend vlak vanwaar het afglijdt richting pantheïsme. 

Waar ik mij zelf vaak het best in wat ik beschouw als genuanceerde middenposities kan 

vinden, ging ik mij in de loop van dit boek nogal ergeren aan de wijze waarop deze werden 

weggezet. Deze kanttekeningen nemen niet weg, dat dit boek alleszins het lezen waard is. 

Marcel Sarot 
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