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\ilf,oord vooraf

Thomas Hobbes, 'het monsrer van Malmesbury', genoot al tijdens zijn
l.-":: :.":rytreden reputatie als een briljant maar Jok g..,r"".lijk filorooi.
Hij behield die naam tot op vandaag. rtobb., verdediit een mensbeeld
dat weinig ruimte laat voor illusie, vin nature is de meris een onberrouw_
baar, wankelmoedig en rusteloos wezen, vooral gericht op zichzelf en de
zorg voor het eigen besraan. consequent verbinJt Hobbes dit beeld met
een onrnuchrerende kijk op her wezen van de politiek: de politiek is een
noodzakelijk insrrumenr om de menselijke natuur enigszins onder con-
trole te krijgen en de natuurlijke zelfzucit in goede bai.n te leiden. De
samenleving handhaaft zich6ij Hobbes slecht"s door veel irrrp"r.rirrg.n
een volgehouden wil rot rationele reflecrie. En zonder... rt rk hl.rd,
Hobbes' beroemde 'Leviathan', zinnebeeld van een armachtrg. r,*",, -;fmen geen hoop koesteren op een vredevol en menswaardig b"estaan. Hoi_
bes' genie ligt_in de wijze waarop hij dit nuchtere, compromisloze uit_
gangspunr in de rTde eeuw al heeft uitgewerkt ror een inJrukwekkende
politieke en morele filosofie die in eenklank wil z ijn met de scienza nuoua
van Copernicus en Galilei.

Maar heeft Hobbes, meer d an 75o jaar nahet verschijnen van zijn mees_
rerwe* Leuiathaa, ons nog wel iets te leren? Beluister je va.rd".g politi.i .n
beleidsmakers, dan zullen zij niet graag Hobbes' mensbeeld aan de bevol-
king voorhouden als het vertrekpurr, rrln ..r, zinvol politiek programma.
Evenmin maak je als gevestigde democratische partij in onze westerse
wereld veel kans ernstig genomen te worden, rno.lr, ,i. Hobbes, pl.iJ;o;
voor de almacht van de staat in praktijk wilren omzetren. En de typisch
hobbesiaanse idee dat d. m""rs.h"ppij b.rt,rurd kan worden uolg.r* d.
richtlijnen van een objectieve *.t.rrr.h*p of .civil 

science, i, 
'""nd""gook sterk gecontesteerd. De maatschappij is voor sommige intellectuelei

en politici misschien wel nog .maakb""i', 
maar dan .'nol."l dr.rk"f i.,

enthousiasme en voluntarisme van positief denkende mensen die ni., b4
de pakken neer blijven zitten en die door democratisch o.,r.rl.g, ,tukj.
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bij beetje, een steeds menselijker maatschappij vormgeven. Hobbes zou
ongetwijfeld de neus ophalen voor zoveel 

""i.f g.to;'f i'd. k.".h;;;;
democratisch overleg en de-zogenaamd sponrane neiging tot sociabilireir
van de mens. 'Waarom blijft hij da., toch ,orr..l g.1.I..,"., _"f f,A ri.i,
de voorbije jaren zelfs in een roenemende belangltelllng verheu"gen?

In deze bundel *or*.g^.poogd op deze vragen een antwoord i. g.u..r.
Wat Hobbes zegt, beklijft .r, Ar.in.e.t, -"i l. vooral verbluffend her_
kenbaar voor iedereen die op de drempel van de zrste eeuw nadenkt over
de.verhouding russen menselijke .r"ruu. en politiek, machc en ,.rori.t ,rede en passies. Zoals alle grore filosofen bliltr Hobbes 

".r"..f "_J"r 
rl;"'

denken niet ror enkele slogans va. te h..l.id.n. In die geest ,iin d, irr-
schillende bijdragen 

"an 
dit boek geschreven. Elk hoods,"r. u.rr*"a.t,

een welbepaald aspect van Hobbes' denken en kan ^lfrr""dd;[;;worden. Tegelilk is het boek opgebouwd als een soort inleidirig op het
denken van Hobbes, mer special-e aandachr voor de blijvende blt.i...rr,
van zijn ideedn en denkbeelden, maar ook -.t "and".ht uoo. d. p"r"_
doxen en spanningsvelden die erin worden teruggevonden.

In het eerste hoofclstuk rekenr Maurice Adams een schets uir van het
leven en de intellectuele onrwikkering van Hobbes regen de t irro.ir.rr.
achtergrond van het rTde-eeu*s. E.,g.Lrrd. Adams bescledt hierbl; 

"""r"iaandacht aan de verwevenheid msseri de rurbulenre politieke geschiedenis
van die rijd en de onrsraansgeschiedenis van Hobbes; belangrijirr..,.rk.;.
stefaan cuypers onrleedt in hoofdstuk z her mensbeeld vai Hobu.r rolir'
verdedigd in vooral zijn Leuiathan. Cuypers plaarst dit ..rrrb..ta ,.g.;
de achtergrond van de mechanistisch. -od.-. r".tenschappen. f.g.i4k
geeft hij aan hoe de cruciale debatten in de hedenda"gr. Arrg.lr"Lr";li;
-o....1. psychologie, ethiek en politieke filosofie diepgaand en fundamen-
teel door^Hobbes zijn beinvloed en op zijn 

".rtropolJgi. 
uoo..bou*.rr.

. In_hoofdstuk 3 tot y wordt.meer in^derail ,tilg.rr""i bij de historische
betekenis van Hobbes voor de moderne ...hts'filorofi., i. ..fri.t * a.
filosofie van de religie. Ronald Janse articuleert in hoofclstuk I fr* ,p._
cifieke wetsconcepr van Hobbes en de betekenis van dit conc.p, .,roo, i.i
rechtspositivisme: als er al sprake is van enig natuurrecht bi H;bbes da;
is dit naar het woord van Janse_ een 'leeg' natiurrecht d", g.(oo.r""-t .iJ
vereist,en onderwerping aan d. soelrerein die de positieve wet incarneert
en werkzaam maakt. In hoofdstuk 4...on.rr.r...r lT.illem Lemmens de
bekende Taylor-\Tarrenderthese volgens dewelke Hobbes nier zozeer een
moreel egoisme voorsraar, maar een onorthodoxe plichtsethiek: Hobbes
zou het bestaan van een godderijke morere wet erkennen, die echter alleenefiecrlef kan worden nageleefcl in de staat. Lemmens stelt dat Hobbes
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vanuit zijn antropologie de idee van een onvoorwaardelijk bindende
morele wet niet hard kan maken. De vraag blijft d*r, ho. l. a. ,"ff.r.
reminiscenties aan de goddelijke oorsprong van de morele wet in Hobbes,

F.r.h.r_f:.:.-oer inrerprer-eren. In hooftstuk 5 toontJianhong Chen aan
hoe je Hobbes' politieke.filosofie moer begrijpen tegen de 

"Ihr..g.onduanzijn eigenzinnige onrleding van het fenomeen van de religie. Ii.r 
"1,spinoza verdedigt Hobbes dar religie haar oorsprong heefr iride passies

en in de verbeelding van de mens .n ...r por.nrieel Jestructieve invroed
heeft op de cohesie van de staar. De enige vorm van geopenbaarde reli_
gie die Hobbes erkent, blijft onderges.hikt a"., h.r rt""trglr"g en draagt
bij tot een gepasre vrees en gehoorzaamheid ten aanzien van de macht
van de soeverein' Hoe oprecht Hobbes'adhesie aan het christendom en
de christelijke theologie tegen die achtergrond moer worden begrepen,
blijft voer voor discussie.

. 
In hoofdsruk 6 m 9 worden een aanml analyses geleverd van Hobbes,

denken met speciale aandacht voor de actualiteit ervan. Joachim Leilich
spiegelt in hoofdsmk 6 de bekende discussie tussen Hobbes en zi.in tijd_
genoot bisschop Bramhall over het probleem van de vrije wil 

^ 
n i,

hedendaagse discussies in de analytische filosofie over ditzelfcle onder-
werp' In hoofclsruk 7 roonr Luc van Liedekerke aan hoe die schijnbaar
louter abstract-filosofische discussie doorwerkt in Hobbes, kijk op de
legitimiteit van het conrracr en de notie van rechrvaardigheid in ae ifeer
yan economie en handel. Net als in het recht, zo blijkt, ligt ook in het
economische denken Hobbes aan de oorsprong van een posirivisme en
conventionalisme zo typisch voor de moderniteit.

Hans Achterhuis peilt in hoofdstuk g naar de relevantie van Hobbes,
grimmige antropologie voor het politieke denken vandaag. Achterhuis
toont aan dat Hobbes' norie van de op zelfbehoud gericht-e mens empi-
risch ondersteund wordt door bevindingen uit de zoste-eeuwse evoluti-
onaire psychologie en historiografie. Er lijkt een harde, onveranderlijke

\*l tl de menselijke naruur aanwezig ii. o.rd.. welbepaalde o-rr".r_
digheden menselijke wezens op scherp stelt en tot wederids destructief
geweld voert. Dir inzicht is in de sociare en politieke filosoie uan de jaren
zestig en zeventig onder invloed van onder meer Rousseau onvoldoende
gewaardeerd, zo verdedigr Achterhuis. Hobbes biedt bijgevolg rot van_
daag een ononrbeerlijk interpreratiekader om na te denkei ou.ih., *"n-
kel evenwicht tussen vrijheid en macht in de liberale staat. Hij h.lpt or*
na te denken over de logica van het geweld die op gang ko..rt *".r.r..,
net beroep op de morele perfecrioneerbaarheid van de mens (Rousseau)
tekortschiet.
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In een laatste hoofclstuk gaat Tom Sorell dieper in op Hobbes' bekende

these dat de afwezigheid van een absolute politieke macht met noodzaak
leidt rot de rerugval in het geweld van de natuurtoestand. Wat houdt die
natuurtoestand, deze zogenaamde 'oodog van allen tegen allen', eigenlijk
in? Sorell poneert dat Hobbes onder de natuurtoestand meerdere vormen
van maarschappelijke ontwrichting en onzekerheid verstaat, die niet nood-

zakelijk tot een reele oorlog leiden. Het is bijgevolg niet zo zeker of in alle

omstandigheden we een almachtige soeverein of een absolute politieke
macht nodig hebben om de potenti€le ontwrichting en maatschappe-

lijke onzekerheid in te dijken. Niettemin, zo bepleit Sorell, begrijpen we

dankzij Hobbes beter hoe in onze liberale samenleving specifieke situaties

kunnen ontstaan ('tijden van noodtoestand') waarin we op schrijnende

wijze herinnerd worden aan de noodzaak van het legitieme geweld van

de staat. Soms hebben we het zwaard van de Leviathan wel degelijk van

doen om ons te behoeden voor de terugval van de maatschappij in chaos

door het potentieel tomeloze geweld van de menselijke passies.

Dit boek vond zijn oorsprong in een gezamenlijk initiadef van het Cen-
trum voor ethiek van het Departement \Tijsbegeerte en de onderzoeks-

groep Grondslagen van het recht van de faculteit Rechten van de Uni-
versiteit Antwerpen. Op t7 december zoo5 werd in dit verband het
jaarlijkse HerFstsymposium van het Departement Wijsbegeerte gewijd
aan de filosofie van Hobbes: vier hoofdstukken uit deze studie (Adams,

Lemmens, Van Liedekerke en Sorell) werden daar in een eerste vorm
naar voor gebracht. De overige bijdragen werden speciaal voor dit boek
geschreven. We zijn de verschillende auteurs bijzonder dankbaar voor
hun medewerking. \Talter Van Herck bedanken we voor zijn vertaling
uit het Engels van hoofdstuk 5. Een speciaal woord van dankverdienen
'Wouter Dhooghe en Michel Meynen voor hun belangrijke en meer dan
substantidle bijdrage tot de eindredactie. Het was goed samenwerken met
Thom Pelckmans die geduld betoonde en geen absolute dwang hoefde uit
te oefenen om ons aan het werk te houden. W'e hopen ten slotte dat de

lezer evenveel plezier beleeft aan het lezen van dit boek als wij ervoeren

bij het schrijven en samenstellen ervan.

IVillem Lemmens y'r Maurice Adams
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