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Preprint 

Pamela Sue Anderson, A Feminist Philosophy of Religion, Oxford, Blackwell, 1998; xiii + 
287 pp., hb. £50, ISBN 0631193820. 

Anderson gebruikt een klassiek beeld om haar project in dit boek te illustreren: haar 
poging een feministische godsdienstwijsbegeerte te ontwerpen is als het herbouwen van 
een schip op volle zee. Een schip op zee kun je niet in een keer volledig vernieuwen; dat 
moet beetje bij beetje gebeuren, en daarbij moet je uitgaan van wat er al is. In haar geval 
is het schip dat gerenoveerd dient te worden, dat van de analytische godsdienstwijsgeer 
die een `empirical realist form of theism' (ix) aanhangt, en de specialismen die zij bij deze 
vernieuwing inbrengt zijn die van de anglo-amerikaanse feministische epistemologie en de 
continentale wijsbegeerte. Het reisdoel, om in de termen van het beeld te blijven, is een 
religieuze epistemologie die door gebruik te maken van `feminist tools' (3) `can generate 
less biased, less partial, and so less false beliefs' (20). A. wil dus komen tot `betere' 
geloofsovertuigingen, hetgeen gelijk de vraag doet rijzen: beter dan wat? Beter dan die 
van het empirisme, waaronder A. enigszins eigenaardig elke overtuiging vat die redeneert 
o.g.v. `allegedly unmediated experience of the world' (16-17); en beter dan het theïsme 
(dat een patriarchale status quo zou bevestigen – 16-17; A. gaat hier wel erg kort door de 
bocht!). Andersons feministische godsdienstwijsbegeerte is derhalve primair een 
feministische epistemologie; en net als in alle andere religieuze epistemologie gaat het 
haar daarbij uiteindelijk om de `rationality of religious belief'. Zoals uit deze formulering al 
blijkt, is er behoorlijk wat `common ground' tussen Andersons project en dat van de 
mainstream godsdienstwijsbegeerte, die zij fair en met grote kennis van zaken bespreekt. 
`Rationaliteit' krijgt bij Anderson echter een andere invulling dan de traditionele: het gaat 
niet langer om de rationaliteit van het zuiver geestelijke, ongeslachtelijke epistemologische 
subject, maar om de rationaliteit van lichamelijke personen. Deze rationaliteit is niet 
ongeslachtelijk (zoals belichaamde personen niet ongeslachtelijk zijn) en niet passieloos, 
maar juist onlosmakelijk verbonden met verlangen (`desire') (hfst.1). Anderson gaat een 
eind mee met feministische standpoint epistemologists, maar betoogt dat deze uiteindelijk 
de `tools' ontberen om recht te doen aan de concrete uitdrukking van verlangen en de 
devotie van concrete vrouwen (hfst. 2). Daarom zoekt zij aansluiting bij het `feministisch 
poststructuralisme' (Kristeva/Irigaray), dat de `psycholinguistic tools' kan bieden `to 
begin to unearth wat has been buried by patriarchal structures of belief and myth' (hfst.3). 
Van daaruit acht zij het mogelijk om zowel de zelftegenstrijdigheid van de traditionele, 
formeel-redelijke positie te laten zien (hfst.4), als een nieuwe, `mythische' configuratie 
van religieus geloof te ontwikkelen (hfst.5). Bij een `mythe' moeten wij dan niet aan een 
`onwaar' verhaal denken, maar aan een verhaal dat eerder over de zin van de dingen gaat 
dan over de empirische feiten – in de terminologie die A. aan Kant ontleent, over 
regulatieve en niet over constitutieve principes. Voor mythes geldt ook, dat zij zich steeds 
opnieuw laten hervertellen en herinterpreteren. Gaat het A. formeel om een 
rechtvaardiging van religieus geloof, materieel gaat het haar om een `refiguratie' (in de 
zin van Ricoeur en Irigaray) van geloofsovertuigingen die `desire and sexual difference' 
insluit. Dit is de eerste keer dat iemand het heeft aangedurfd een ontwerp van een 
feministische godsdienstwijsbegeerte te geven (inmiddels is een tweede ontwerp 
verschenen: Grace Jantzens Becoming Divine). Deze poging is belangrijk, en verdient 
bewondering. Het heeft een abstracte, en daardoor moeilijk leesbare, academische studie 
opgeleverd, die geheel aan prolegomena-questies is gewijd. Het vraagt daarom om een 
vervolg, waarin duidelijker wordt waar wij uitkomen, als wij met het door Anderson 
gerenoveerde schip meevaren. 

Marcel Sarot 
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