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Preprint 

Luc Braeckmans & André Cloots (red.), Kijken naar de zon: Filosofische essays over de 
godsvraag, Kapellen (B), Pelckmans, 1998; 442 pp., BEF 990, ISBN 9028925899. 

Deze feestbundel was een geschenk voor Jan Van der Veken bij gelegenheid van zijn 
emeritaat als hoogleraar wijsgerige theologie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te 
Leuven. Van der Veken is een van de meest prominente Nederlandstalige 
godsdienstfilosofen van dit moment, en geniet ook internationaal veel aanzien. Hij heeft 
vele promovendi begeleid, richtte het Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Godsleer op 
en is oprichter/voorzitter van de European Society for Process Thought. In de epiloog van 
deze bundel legt Van der Veken getuigenis af van zijn eigen denkweg, en van de wijze 
waarop deze vervlochten is met de intellectuele geschiedenis van het HIW, die hij 
karakteriseert met de slagzin: `de la metaphysique de l'Exode à l'exode de la 
metaphysique' (401). De Exodus-metafysiek is die van God als het hoogste Zijnde, en Van 
der Veken sluit zich aan bij de kritiek op `God als het sluitstuk van de ontologie.' Hij wil 
echter – i.t.t. sommige anderen aan het HIW – de band tussen zin en zijn niet geheel 
doorsnijden, en houdt vast, dat in de werkelijkheid een zin aanwezig is die wij niet zelf 
hebben gesticht (414-415). Die zin articuleert hij tentatief in aansluiting bij de late 
Merleau-Ponty (aan Merleau-Ponty wijdde Van der Veken reeds zijn proefschrift) en Alfred 
North Whitehead. In deze omvangrijke feestbundel schrijven 16 prominente, vooral 
Vlaamse, auteurs over `Geloof en rede,' `metafysische perspectieven op godsdienst' en 
`godsdienst, religie en cultuur.' Samen bieden zij een knappe staalkaart van de 
godsdienstwijsbegeerte zoals die in met het Leuvense verbonden kringen wordt bedreven. 
Daarbij valt op, dat de (post)moderne metafysica-kritiek zeer serieus wordt genomen, en 
dat de meeste opstellen gaan over `de mogelijkheidsvoorwaarden van de 
godsdienstfilosofie' (36 – mijn cursivering – MS) en de metafysica. De klemtoon in het 
laatste woord van de ondertitel moet dan ook liggen op het tweede deel: Filosofische 
essays over de Godsvraag, geschreven `vanuit het bewustzijn dat de filosoof, wanneer hij 
het heeft over God, is "als een uil die kijkt naar de Zon"' (11). Al met al een waardig 
tribuut aan een markant denker, voor wie nog een Engelstalig liber amicorum in 
voorbereiding is. 

Marcel Sarot 
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