
Tijdschrift voor Filosofie, 77/2015, p. 133-147

doi: 10.2143/TVF.77.1.0000000
© 2015 by Tijdschrift voor Filosofie. All rights reserved.

kritische studie en repliek
vloeibare waarden (herman de dijn)

twee vormen van conservatisme
over vloeibare waarden en hun paradoxale gevolgen

door Guido Vanheeswijck (Antwerpen)

Zowel de titel als de ondertitel van het recente boek van Herman De Dijn, Vloei-
bare waarden,1 is schatplichtig aan het œuvre van de Poolse socioloog en filosoof 
Zygmunt Bauman, de auteur van boeken als Vloeibare moderniteit en Vloeibare tijden. 
Leven in een eeuw van onzekerheid.2 Vloeibare waarden, die De Dijn als onderwerp 
thematiseert, situeren zich ontegensprekelijk in een vloeibare tijd en de term ‘laat-
moderne tijd’ uit De Dijns ondertitel refereert aan Baumans bewuste keuze voor 
deze term ten nadele van de meer geijkte term ‘postmoderne tijd’.

Ik open deze kritische studie over De Dijns Vloeibare waarden dan ook met een 
bondige presentatie van de hoofdideeën in dit boek tegen de achtergrond van Bau-
mans visie op de laatmoderne tijd. In een tweede deel poog ik het zogenaamde 
conservatisme van De Dijn te duiden met behulp van enkele citaten uit het werk 
van een andere Poolse filosoof met wie De Dijn zich verwant voelt, met name Leszek 
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Kolakowski. Het derde deel plaatst twee kanttekeningen bij de positie die De Dijn 
in dit boek verdedigt, waarna ten slotte kort wordt ingegaan op het filosofische 
belang van wat Hannah Arendt het ‘gevaarlijke denken’ noemt.

1. Vloeibare waarden

Wat zijn vloeibare waarden? In het zog van Bauman stelt De Dijn dat vloei-
baarheid alles te maken heeft met een volledig doorgedreven en doorgeslagen indi-
vidualisering en subjectivering, met het vandaag dominante scenario waarin elk 
individu de volledige vrijheid krijgt om volkomen autonoom levenskeuzes te maken. 
In Vloeibare tijden somt Zygmunt Bauman vijf elementen op die hij kenmerkend 
acht voor dit nieuwe scenario.

Allereerst is er de overgang van vaste naar vloeibare sociale vormen, instituties en 
structuren. Vaste structuren beperken immers de individuele keuzevrijheid. Vervol-
gens is er het geleidelijk uit elkaar gaan van macht en politiek. De macht van de 
staat om doeltreffend op te treden, is nu grotendeels verschoven naar de politiek 
onbeheersbare sfeer van de markt. Talloze taken die vroeger door de staat werden 
uitgevoerd, worden nu overgedragen aan het particulier initiatief. Ten derde onder-
mijnt de geleidelijke afbouw van een door de staat gestuurde sociale zekerheid tegen 
individueel falen en ongeluk de maatschappelijke grondslag van sociale solidariteit. 
De samenleving wordt steeds meer opgevat als een ‘netwerk’ van toevallige verbin-
tenissen en een eindeloos aantal mutaties. Ten vierde komt het denken en handelen 
op lange termijn hoe langer hoe meer onder druk. Concepten als ‘vorming’, ‘bildung’, 
‘ontwikkeling’, ‘loopbaan’ worden onverstaanbaar; ‘verticale’ oriëntering maakt 
plaats voor ‘laterale’ oriëntering, kennis van het verleden en oude gewoontes kunnen 
in die optiek zelfs een obstakel vormen voor toekomstig welslagen. Tenslotte komt 
alle verantwoordelijkheid voor het al dan niet oplossen van problemen op de schou-
ders van het individu te liggen, dat nu ‘vrij kan kiezen’ en dus alle consequenties 
van die keuze moet dragen.3

Al deze elementen komen rechtstreeks of onrechtstreeks ook aan bod in Vloeibare 
waarden. Zelf voegt De Dijn aan dit rijtje de teloorgang van het trage en reflexieve 
denken als een zesde kenmerk toe. Dit amalgaam van kenmerken van de huidige 
samenleving, gestoeld op het geloof in de volkomen zelfbeschikking, leidt echter 
tot paradoxen en contradicties. Ik selecteer twee voorbeelden van de talloze paradoxen 
die De Dijn in zijn boek thematiseert.

Allereerst leidt de voortdurende klemtoon op de autonome vrijheid en verantwoor-
delijkheid van het individu tot het paradoxale resultaat van een steeds groeiende 
bureaucratische beheersing, regulering en disciplinering in de werelden van zorg, 
onderwijs en zelfs van politiek en economie. Het structurele gevolg daarvan is dat 

3 Z. Bauman, Vloeibare tijden, pp. 7-15.
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werknemers steeds meer tijd aan procedures ter verantwoording moeten besteden, 
waardoor ze steeds minder tijd overhouden voor hun eigenlijke werk:

Om het complexe samenleven en zijn gevolgen enigszins te beheersen, interfereert 
de staat meer en meer in het leven van individuen en groepen. er ontstaat een nieuw 
soort moraal en disciplinering van staatswege. Met nieuwe waarden als diversiteit, 
tolerantie, anderen niet tot last zijn of geen overlast veroorzaken; met nieuwe regels 
in verband met milieu, gezondheid, mobiliteit, duurzaamheid, lawaaihinder, enzo-
voort (p. 57).

Maar deze structurele paradox heeft een nog diepere, meer fundamentele oor-
zaak, met name de geleidelijke erosie van het maatschappelijk vertrouwen dat de 
grondstof van elke samenleving vormt. In plaats van vertrouwen wordt onze laat-
moderne tijd getekend door geïnstitutionaliseerd wantrouwen en door het onver-
mogen om met eindigheid en de daarmee verbonden tragiek om te gaan. Als anti-
dotum voor dit onvermogen worden allerlei vormen van beheersing ontwikkeld. 
Juist omdat we enerzijds overtuigd zijn van de onherroepelijke eindigheid van alles 
en iedereen en we tegelijk die eindigheid nauwelijks kunnen aanvaarden en situeren 
in ons eigen leven, raken velen geobsedeerd door doorgedreven planning, het indam-
men van elk gevaar op onveiligheid en het voortdurend screenen van de gezondheid. 
Risico’s dienen zo veel mogelijk te worden uitgesloten en slechts binnen deze door 
regulering beveiligde context mag het individu zijn eigen (drastisch ingeperkte) vrij-
heid en verantwoordelijkheid opnemen.

Dit geloof in de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van het individu in een 
door regulering beveiligde context roept echter opnieuw — onvermijdelijk — 
nieuwe paradoxen op. Dat gebeurt in de vorm van nieuwe mechanismen van uit-
sluiting. Naarmate het geloof in de zelfbeschikking groter wordt en het sociale 
weefsel meer ontrafelt, groeit ook de groep van ‘losers’, zij die niet slagen in de strijd 
om erkenning. Vandaag gebeurt die uitsluiting niet zozeer op basis van geslacht, 
huidskleur of maatschappelijke positie, maar veeleer op grond van zelfbeschikking 
en meritocratie. Degenen die op een of andere manier de kansen missen die het 
systeem hun aanreikt, worden daarvoor volledig zelf verantwoordelijk geacht. Naar-
mate het weefsel van de sociale zekerheid, gebouwd op solidariteit, ontrafelt, groeit 
dus het aantal ‘losers’, degenen die in de ‘ratrace’ op eigen kracht hun weg niet 
vinden en vervolgens ten prooi vallen aan psychische ontreddering. De Dijn verwijst 
in deze context instemmend naar de in Vlaanderen veel gelezen psychologische en 
psychiatrische boeken van Paul Verhaeghe, Identiteit en van Dirk De Wachter, Bor-
derline Times.4 We zijn economisch nooit zo welvarend geweest en tegelijk psycho-
logisch en sociaal zo kwetsbaar. 

4 P. Verhaeghe, Identiteit, Amsterdam, De Bezige Bij, 2012; D. De Wachter, Borderline Times. 
Het einde van de normaliteit, Leuven, LannooCampus, 2012.
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2. Twee vormen van conservatisme

een dergelijke frontale aanval op de vloeibaarheid van waarden en een dergelijke 
ontmaskering van de paradoxen die uit deze vloeibare waarden voortspruiten wor-
den makkelijk geïdentificeerd met een verdediging van het conservatisme. Ook het 
vroegere werk van De Dijn wordt graag onder deze noemer van conservatisme weg-
gezet. Om de gelaagdheid van het conservatisme te duiden, doe ik om twee redenen 
beroep op een tekst van de Poolse filosoof Leszek Kolakowski. Allereerst is Kola-
kowski’s denken sterk verwant met dat van zijn landgenoot Zygmunt Bauman 
(Bauman spreekt over Kolakowski als “mijn wijze vriend”). Daarenboven is De 
Dijn een grote bewonderaar van Kolakowski’s oeuvre dat herhaaldelijk figureert in 
vroeger werk, ook al ontbreekt dit maal — op het eerste gezicht verrassend — zijn 
naam in het personenregister dat achteraan in Vloeibare waarden is opgenomen.

Zelf heeft Kolakowski reeds in 1973 tijdens een lezing te Genève met de titel, La 
revanche du sacré, over het fenomeen van vloeibare tijden en dito waarden gesproken 
en de rol van het conservatisme belicht. Uit dit artikel, dat later onder de titel ‘The 
Revenge of the Sacred’ in de bundel Modernity on Endless Trial werd opgenomen,5 
citeer ik enkele spitse formuleringen die als leidraad fungeren om De Dijns boek van-
uit een andere invalshoek te presenteren en er vervolgens enkele kanttekeningen bij te 
plaatsen. Maar eerst laat ik Herman De Dijn zelf opnieuw aan het woord.

2.1. Boeren versus bureaucraten

Het lijkt er sterk op dat wij vastzitten in een bepaalde mentaliteit; een mentaliteit 
waarin de zucht naar beheersing en beregeling van het leven datzelfde leven een 
heilloze richting uitstuurt, terwijl de angst om de illusies van beheersing en beregeling 
op te geven elk alternatief denken, laat staan hande len, onmogelijk maakt. eigenlijk 
leven wij, ondanks alle ‘vooruitgang’, in een buitengewoon behoudsgezinde tijd  
(p. 162).

Die uitspraak klinkt op het eerste gezicht verrassend uit de mond van De Dijn 
die steevast als conservatief wordt aangeduid en vervolgens deze ‘buitengewoon 
behoudsgezinde tijd’ bekritiseert. Maar wat is conservatief? en wat is de kern van het 
conservatisme? Om een antwoord te formuleren op die vragen, maak ik gebruik van 
een onderscheid dat Kolakowski hanteert tussen twee vormen van conservatisme:

De conservatieve geest kent het verschil tussen het conservatisme van de grote 
bureaucraten en dat van de boeren, juist omdat ze het verschil kent tussen de 
 revolutie van mensen die van honger sterven of onderdrukt worden en de zuiver 
cerebrale revolutie die een emotionele leegte weerspiegelt (MeT 72, eigen vertaling).

5 L. Kolakowski, ‘The Revenge of the Sacred in Secular Culture’, in: Id., Modernity on Endless Trial, 
Chicago and London, The University of Chicago Press, 1990, pp. 63-74 (voortaan afgekort als MeT).
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Anders en minder dramatisch geparafraseerd: terwijl bureaucraten geloven dat de 
wereld voortdurend verandert en dat we ons aan elke verandering flexibel moeten 
aanpassen om te overleven, gaan boeren ervan uit dat elke verandering zich voltrekt 
tegen een horizon van onveranderlijkheid. Wie met de verandering van de seizoenen 
geen rekening houdt, zal nooit de vruchten oogsten van zijn arbeid. Maar tegelijk 
weten boeren dat seizoenen altijd terugkeren.

Maar waarom noemt Kolakowski het bureaucratische geloof in flexibiliteit con-
servatief? Is het niet veeleer een voorbeeld van een progressieve ingesteldheid?  
De bureaucraat is volgens de Poolse filosoof conservatief, omdat hij steevast op 
korte termijn denkt en vanuit die optiek de recentste verandering als definitief en 
onontkoombaar beschouwt. Daarom ook zoekt hij koortsachtig om zich zo goed 
mogelijk aan de laatste verandering aan te passen. Uit angst om niet mee te zijn met 
de laatste verandering, weert hij elke vorm van kritiek op of alternatief voor die 
verandering af. Daarin bestaat het dogmatische conservatisme van de modieuze 
bureaucraat die zich progressief waant.

Zonder Kolakowski te vermelden maar in een gelijkaardige geest, is ook De Dijn 
beducht voor deze zogenaamd progressieve attitude en omschrijft hij ze als conser-
vatief of behoudsgezind. Reeds in Hoe overleven we de vrijheid? zag hij de kiemen 
van een opkomend ‘managerial’ paradigma van de bureaucraten als een bedreiging.6 
Twintig jaar later, zo meent hij, is het onvermogen om de vrijheid te overleven nog 
versterkt. Dit onvermogen is nauw verbonden met de paradox van het bureaucra-
tisch conservatisme. Je hoort immers overal het ‘behoudsgezinde’ adagium — ver-
momd als een progressieve boodschap — dat, omdat de wereld drastisch is veran-
derd, we niet anders kunnen dan ons aan te passen aan deze zogenaamd volkomen 
nieuwe situatie. Wie resultaat op korte termijn wil, conformeert zich aan het domi-
nante paradigma en gedraagt zich als een kameleon in zijn of haar drang om te 
blijven beantwoorden aan voortdurend wijzigende bureaucratische regels. De flexibele 
meeloper moet mee surfen op de golven van de recentste bureaucratische verande-
ringsdrang. Hij kan niet anders, want alleen op die manier, zo gelooft hij of zij, 
kunnen we de verandering beheersen.

De Dijn portretteert deze bureaucratische strategie tot zelfbehoud via voortdu-
rende aanpassing aan steeds nieuwe omstandigheden vooral op de domeinen van 
de zorgverlening, het onderwijs en de politiek. De teksten over onderwijs, univer-
siteit en de rol van filosofie (hfdst. 4, 6, 7, 8) beschrijven een voor velen herken-
bare situa tie. Uitermate gedreven en tegelijk ironisch tekent hij de exponentiële 
toename van administratie, voortdurende controle en schone schijn in de onder-
wijswereld:

Onvermijdelijk gaat in de concurrentie grote aandacht naar image building, speurt 
men voortdurend naar nieuwe studierichtingen, ‘niches’ en projecten die de concur-
renten nog niet hebben. In een dergelijke context worden bijzaken onvermijdelijk 

6 H. De Dijn, Hoe overleven we de vrijheid?, Kapellen – Kampen, Pelckmans – Klement, 1994.



138 KRITISCHe STUDIe eN RePLIeK

hoofdzaken. er ontstaat een woekering van bureaucratie, van allerlei nevendiensten 
(trajectbegeleiding, informatieverwerving, ict, internationalisering, pr, enzovoort) 
die het eigenlijke onderwijs zelfs koloniseren (alles moet wijken voor de ‘internatio-
nale week’, of de visitatie, of het indienen van formulieren). Dat alles binnen het-
zelfde of een nauwelijks stijgend budget. De aandacht van het management gaat 
spontaan uit, niet naar het onderwijsproces zelf of naar de reële kwaliteit van het 
onderwijs (naar de rekrutering van goede docenten bijvoorbeeld), maar naar de cij-
fers, het imago, naar wat na een visitatie in de krant staat (p. 126).

Dergelijke nieuwe geplogenheden gaan hand in hand met gekwantificeerde 
normen (bibliometrische ranglijsten, impactfactoren, citatenindexen, universitaire 
ranglijsten) en met daaraan aangepaste (engelse) terminologie (benchmarks, tar-
gets, spin-offs, output, full cost) die het mercantiele karakter van het universitaire 
bedrijf karakteriseren. In de hoofdstukken 3 en 5 ziet De Dijn een analoge evolutie 
aan het werk in de zorgsector. en dat hoeft niet te verwonderen. Net zoals het 
onderwijs wordt ook de zorgsector geruisloos ‘omgeturnd’ van een non-profit proces 
naar een profitactiviteit: hun instellingen heten nu organisaties, hun studenten en 
patiënten klanten, budgettaire ruimtes bepalen hun werking.

De Dijn beschrijft niet alleen deze bureaucratische strategieën; hij analyseert ze 
ook op het filosofische niveau van de onderliggende vooronderstellingen en laat 
zo het geleidelijk veranderende mensbeeld zien dat eraan ten grondslag ligt. Het 
uitgangspunt van deze drastische veranderingen in onderwijs en zorg (waaraan de 
politiek zich tracht aan te passen door deze veranderingen te reguleren) is, zoals 
aangestipt, de centrale plaats van het individu en het dogmatische geloof in de 
zelfbeschikking van dit individu. Die verschuiving in het mensbeeld in de laat-
moderne samenleving is onlosmakelijk verbonden met het vloeibaar worden van 
waarden. De Dijn verkiest de aan Bauman ontleende term ‘vloeibaar’ boven de 
meer courante term ‘neoliberaal’: op het niveau van de basisvooronderstellingen is 
vloeibaarheid immers de motor van een cultuur die zich modelleert naar neo-
liberale premissen. Vloeibaarheid is de oorzaak, neoliberalisme het gevolg. Is er 
een uitweg? en zo ja, impliceert die uitweg noodzakelijk een vorm van conserva-
tisme?

2.2. Vroeger en nu

Om die vraag te beantwoorden, moet de analyse nog op een dieper niveau worden 
aangezet. en daarom neem ik mijn toevlucht tot een tweede citaat van Kolakowski, 
waarin hij niet alleen wijst op de dubbele gelaagdheid van de term ‘homogeniteit’, 
maar tevens de dubbelzinnigheid van de term ‘conservatisme’ blootlegt.

De hedendaagse aanval op de traditionele waarden — door die waarden vloei-
baar te maken — gebeurt in naam van een op het eerste gezicht nieuw ideaal, dat van 
de ‘homogeniteit’. Dit ideaal houdt ons voor dat “elk verschil hiërarchie betekent en 
elke hiërarchie onderdrukking” (MeT 70).
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Voor Kolakowski is het duidelijk dat ook dit ideaal getekend wordt door een 
paradoxale ambiguïteit. Terwijl diversiteit overal openlijk wordt gepropageerd en 
beleden, is deze belijdenis het sluitstuk van een redenering die vertrekt vanuit de 
tegengestelde basispremisse: het streven naar homogeniteit. Indien immers elk ver-
schil per definitie hiërarchisch is en daarom per definitie onderdrukkend, dan rest 
er geen andere mogelijkheid dan die verschillen uit te vlakken: er mag geen duide-
lijke scheidingslijn meer bestaan tussen mannen en vrouwen, tussen opeenvolgende 
generaties, tussen leraars en leerlingen, dokters en patiënten, kunst en kitsch, enz. 
Op grond van de basispremisse van homogeniteit, wordt iedereen inwisselbaar en 
worden alle klassieke tegenstellingen vloeiend. een gelijkaardige gevoeligheid voor 
de ambiguïteit van het hedendaagse jargon over diversiteit dat een onderliggende 
homogeniteit maskeert is ook te vinden bij De Dijn.

Ik heb echter slechts het eerste deel van Kolakowski’s zin geciteerd. In het tweede 
deel schrijft hij dat dit nieuwe, vloeibare ideaal van homogeniteit het spiegelbeeld 
vormt van het oude, statische ideaal van homogeniteit. Het huidige ideaal van 
gelijkschakeling is: “het exacte tegendeel en het symmetrische gevolg van de oude 
conservatieve vormen van gelijkschakeling, die onderdrukking reduceerde tot hië-
rarchie en hiërarchie tot verschil” (MeT 71).

Anders geformuleerd: terwijl het huidige ideaal van homogeniteit elke wezenlijke 
vorm van diversiteit en hiërarchie wenst te vernietigen, wilde het oude ideaal van 
homogeniteit alle verschillen juist in stand houden. In een klassieke samenleving 
werden bestaande vormen van onderdrukking gerechtvaardigd door ze te herinter-
preteren als de belichaming van natuurlijke hiërarchische verhoudingen en vervol-
gens die hiërarchische verhoudingen te reduceren tot gerechtvaardigde diversiteit. 
Daarom waarschuwt Kolakowski voor het janusgezicht van het conservatisme:

De conservatieve geest zou een ijdele en lege vorm van voldoening zijn als ze niet 
voortdurend voor zichzelf op haar hoede zou zijn en alert zou blijven voor de mate 
waarin ze gebruikt werd en wordt en gebruikt kan blijven ter verdediging van irra-
tionele privileges; en dat ze op die manier gebruikt kan worden is niet het resultaat 
van toevallige omstandigheden, noch van occasioneel misbruik, maar van de natuur 
zelf van de conservatieve geest (MeT 72).

Ook De Dijn is zich bewust van het sluipende gevaar, inherent aan het conser-
vatisme van het traditionele systeem:

De moderne zelfbeschikkingsideologie verwierp het traditionele systeem omwille 
van zijn band met gehoorzaamheid en ongelijkheid, die inderdaad niet zelden tot 
machtsmisbruik leiden (mijn cursivering). Volgens die moderne ideologie hebben we 
allen evenveel recht op erkenning in onze diversiteit. In feite duiken er echter nieuwe 
vormen van ongelijkheid en miskenning op, die met nieuwe vormen van machts-
misbruik gepaard gaan. In het tradi tionele systeem had een eventueel tekort aan 
waardering te maken met factoren waarop men geen of weinig invloed had (factoren 
zoals stand, status, afkomst). Tegelijk was het mogelijk zich toch met zijn lot te verzoe-
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nen. Het was immers niet de eigen schuld, maar de wil van God of de gril van het lot 
die men te aanvaarden had (mijn cursivering) (p. 55).

Net zoals Kolakowski, wijst hij op de dubbelzinnigheid van elk systeem. Ook  
De Dijn is van oordeel dat de mechanismen van uitsluiting in een traditionele 
samenleving, gestoeld op onderdrukking en discriminatie (vrouwen tegenover man-
nen, homoseksuelen tegenover heteroseksuelen) terecht werden aangeklaagd. Alleen 
levert het alternatief van homogeniteit dat we vandaag aandragen — het slechten 
van alle barrières tussen generaties en de inwisselbaarheid van mannen en vrouwen, 
van homoseksuelen en heteroseksuelen, van kunst en kitsch — voor hem geen 
enkele winst op. De mechanismen van uitsluiting zijn niet verdwenen; ze zijn slechts 
van gedaante veranderd. er zijn nog steeds ‘losers’; alleen voelen zij zich nu verant-
woordelijk voor hun eigen mislukking, wat de last tot het torsen ervan nog zwaar-
der maakt dan in vroegere tijden. en dus rijst opnieuw de vraag: is er een uitweg? 
en zo ja, impliceert die uitweg dan dat we afstand nemen van de cultuur van 
zelfbeschikking en eigen welbevinden?

3. echtheid, authenticiteit en kwetsbaarheid

Wellicht is het juist dat het gebrek aan erkenning in een laatmoderne cultuur 
zwaarder weegt dan in een traditionele samenleving. Talloze mentaliteitshistorici 
en cultuurfilosofen hebben hier eerder op gewezen. Tegelijk lijkt het me duidelijk 
dat niemand — ook Herman De Dijn niet — wenst terug te keren naar een wereld 
waarin men “de wil van God of de gril van het lot te aanvaarden had en die niet 
zelden tot machtsmisbruik aanleiding gaf”. De vraag is dan of en hoe we nog kun-
nen streven naar een systeem waarin respect voor diversiteit kan gedijen zonder te 
hervallen in nivellerende homogeniteit. Die vraag is impliciet in dit boek aanwezig, 
maar wordt nooit expliciet gesteld. Dit boek is een knap hermeneutisch essay over 
de huidige evolutie waarvan de contouren vooral negatief worden belicht, zonder 
een echt alternatief naar voren te schuiven. Wel verwijst De Dijn naar oases van 
“weerstandsnesten, die we wellicht onvoldoende ernstig nemen” (p. 25) en schrijft 
hij op de allerlaatste bladzijde dat er hoop is op andere tijden, zolang er kinderen 
worden geboren. Liever dan het uittekenen van een alternatief, preekt hij een vorm 
van gelatenheid in de hoop op de “Geest van de Tijd, die waait waar hij wil”. 

Toch suggereert De Dijn een alternatieve houding die hij verbindt met een term 
die talloze malen in dit boek voorkomt: echtheid. Hij opponeert die term aan 
simulacrum (ontleend aan Baudrillard) en verbindt die vervolgens met allerlei sub-
stantieven, zoals ‘echte waarden’, ‘echte aandacht’, ‘echt pluralisme’. De mooiste 
bladzijden uit het boek zijn die waarin hij een lans breekt voor de zwakke en 
oproept tot echte aandacht voor de ‘loser’, voor degene die uit de boot valt. Boeiend 
is eveneens de vraag naar de draagwijdte van het actief pluralisme. Actief pluralisme 
kan maar echt pluralisme zijn, wanneer dat pluralisme de echte diversiteit ter harte 
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neemt en die niet laat ondersneeuwen door het dogma van de formele homogeni-
teit. Daarom kan actief pluralisme nooit neutraal zijn en blijft het een kwetsbare 
onderneming: slechts via de confrontatie met daadwerkelijke levensbeschouwelijke 
pluraliteit, kan het actief pluralisme de hobbelige weg bewandelen in de richting 
van echte tolerantie.

De Dijn koppelt die alternatieve houding van echtheid op diverse bladzijden aan 
een filosofische positie, ook al beweert hij terecht dat echtheid niet zozeer met 
filosofische stellingen dan wel met het leven en beleven zelf te maken heeft. Ik 
kies twee citaten die deze alternatieve filosofische positie illustreren, maar die ook 
bij herlezing voor mij steeds vragen blijven oproepen. Het eerste citaat suggereert 
De Dijns visie op het belang van datgene wat de mens transcendeert:

Ontzag voor het onbeheersbare lot, de onbeheersbare geschiedenis, de onbeheers-
bare werkelijkheid, ontzag waardoor en waarin we ons tegelijk enigszins verzoenen 
met onze kwetsbaarheid, met ons eigen onvoorstelbare verdwijnen, blijkt meer dan 
ooit noodzakelijk, maar ook moeilijker dan ooit te cultiveren. Dit ontzag kan nog 
steeds enigszins beleefd worden via traditionele religies, maar evengoed daarbuiten, 
via de amor intellectualis Dei (sive Naturae) van Spinoza en misschien zelfs de amor 
fati van Nietzsche (p. 24).

Kiest De Dijn dan toch voor een terugkeer naar een wereld waarin men “de wil 
van God of de gril van het lot te aanvaarden had”? en wat verstaat hij eigenlijk 
onder “ontzag voor het onbeheersbare lot dat beleefd kan worden via traditionele 
religies”? Op grond waarvan verbindt hij “verzoening met ons eigen onvoorstelbare 
verdwijnen” met de beleving in traditionele religies? Natuurlijk kent De Dijn als 
geen ander het verschil tussen een spinozistisch en een christelijk Godsbeeld. en 
toch heeft hij altijd — ook in zijn vroeger werk — de neiging gehad om het gods-
beeld van het christendom op één lijn te plaatsen met de amor intellectualis Dei (sive 
Naturae) van Spinoza en de amor fati van Nietzsche, als gemeenschappelijk tegengif 
voor het dominante geloof in zelfbeschikking.7

De ideeëngeschiedenis leert ons echter dat er een wereld van verschil gaapt tus-
sen het geloof van de traditionele religies en de amor fati van Nietzsche. De trans-
cendentie van het ondoorgrondelijke lot gaat gepaard met een houding die haaks 
staat op een houding die zich gedragen weet door een liefdevolle God. Juist de 
discrepantie tussen beide interpretaties van transcendentie heeft aanleiding gegeven 
tot de breuk tussen een premoderne en een moderne cultuur. Ideeënhistorici (zoals 
Weber, Blumenberg, Gauchet, Taylor, enz.) hebben ons geleerd hoe de westerse 

7 Ik heb dit aspect gethematiseerd in G. Vanheeswijck, ‘Herman De Dijn en het precaire statuut 
van reactieve attitudes’, Ethische perspectieven 2008/18, pp. 291-309. In een gelijkaardig verband 
heeft Carlos Steel in een kritische studie van De rationaliteit en haar grenzen (Assen – Leuven, Van 
Gorcum – UP Leuven, 1986) erop gewezen dat De Dijn en Burms geen duidelijk onderscheid maken 
tussen negatieve en positieve vormen van transcendentie. Zie C. Steel, ‘Inzicht en zingeving’, Tijd-
schrift voor Filosofie 49/1987, pp. 304-5.
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mens modern is geworden door zich juist niet neer te leggen bij het lot of bij de 
ondoorgrondelijke wil van een onkenbare God.

Het christendom is immers geen religie van “ontzag voor het onbeheersbare lot 
en van verzoening met het eigen onvoorstelbare verdwijnen”. Het is veeleer een 
godsdienst van hoop en vertrouwen, waarin elk individu in zijn of haar relatie tot 
God een centrale plaats en betekenis krijgt. Het nominalistische beeld van een 
almachtige, volkomen transcendente God die we niet kunnen kennen, die in staat 
is op elk ogenblik de natuurwetten te veranderen, van wie we de sporen in de wer-
king van de natuur dus niet langer kunnen herkennen en die daarom als een ‘deus 
absconditus’ — een verborgen God — opereert, maakte echter gaandeweg elk men-
selijk vertrouwen in een door God ingestelde orde onmogelijk en ongeloofwaardig. 
Het is een pervertering van het oorspronkelijke christelijke Godsbeeld. Omdat de 
mens niet langer op een dergelijke God kon vertrouwen, restte hem geen andere 
uitweg dan zelf zijn lot in handen te nemen om zo te overleven in een voortaan 
onverschillig universum.

Vanuit dit perspectief — dat in navolging van Blumenberg door het gros van de 
hedendaagse cultuurfilosofen wordt overgenomen — kan het vooruitgangsstreven 
van de moderne mens niet anders worden gelezen dan als een antwoord op de pro-
vocatie van het laatmiddeleeuws theologisch absolutisme en zijn opvatting van een 
volkomen ondoorgrondelijke God, die elk vertrouwen onmogelijk maakte. In de 
lijn van het oorspronkelijke christelijke mensbeeld, behoudt het individu in de 
moderne antropologie een centrale en unieke positie en zet de moderne mens zich 
terecht af tegen de grilligheid van lotgevallen of ondoorgrondelijke wilsbesluiten 
van een onkenbare God, ook al werd die grilligheid in naam van het laatmoderne 
christendom gepropageerd. Het rusteloze activisme van de moderne westerling en 
zijn niet te stuiten drang naar vooruitgang is, zoals Blumenberg aantoont, dan ook 
gegroeid uit een diepe eenzaamheid van de mens als individu, door God verlaten en 
aan zijn eigen lot overgelaten.8 Slechts tegen deze laatmiddeleeuwse achtergrond 
van de verpletterende aanwezigheid van een geperverteerd Godsbeeld kan het 
moderne streven naar autonomie en authenticiteit worden begrepen.

Herman De Dijn lijkt zich echter niet in deze analyse te herkennen. en daarom, 
zo lijkt het mij, heeft hij ook zoveel moeite met het concept ‘autonomie’ en ‘zelfbe-
schikking’ en omschrijft hij beide concepten steevast in een negatieve toonzetting. 
Het tweede citaat dat ik heb geselecteerd, illustreert die negatieve, soms zelfs min-
achtende toon. Het suggereert — zij het op een negatieve manier geformuleerd — 
de kern van De Dijns mensbeeld. Na het verwijt aan het adres van het onderwijs 
dat het in dienst staat van zelfontplooiing, dat het leuk, spannend en interactief wil 

8 H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit (erweiterte und überarbeitete Neuausgabe), 
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1966, 1973, 1974, 1976. engelse vertaling: Id., The Legitimacy of the 
Modern Age. Trans. by R.M. Wallace, Cambridge, (Mass.)/London, mit Press, 1985. Zie voor Blu-
menbergs uitwerking van de relatie tussen het laatmiddeleeuwse nominalisme en het ontstaan van de 
moderniteit vooral Part II, chapter IV, ‘The Impossibility of escaping a Deceiving God’, pp. 181-204.
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zijn (p. 94), confronteert hij datzelfde onderwijs (en indirect de hele hedendaagse 
cultuur) met de volgende tegenstelling: “Waar het op aankomt in het leven, is niet 
de toewijding aan een zaak of waarde buiten zichzelf, maar de eigen identiteit en 
het eigen welbevinden” (p. 95).

Door de toewijding aan een waarde buiten zichzelf zo sterk te opponeren aan het 
zoeken naar een eigen identiteit, rijst als vanzelf de vraag welke verhouding De Dijn 
ziet tussen de formele autonomie die de moderne mens mijn inziens terecht opeist 
en diens streven naar authenticiteit. Natuurlijk heeft De Dijn gelijk, wanneer hij 
laat zien hoezeer de laatmoderne mens, bij zijn poging om aan het onbeheersbare 
lot te ontsnappen, zich onbewust en onbedoeld opnieuw tot speelbal van andere 
lotgevallen heeft gemaakt. Formele autonomie is inderdaad niet altijd synoniem 
met vrijheid en fungeert vaak als dekmantel voor nieuwe vormen van onvrijheid. 
Anderzijds zijn echte vrijheid en echte authenticiteit ondenkbaar zonder formele 
autonomie. Anders geformuleerd: formele autonomie of zelfbeschikking is de nood-
zakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor echte vrijheid, verantwoordelijkheid 
en authenticiteit.

De malaise van de moderniteit en de vloeibaarheid van waarden zijn dan ook 
geen rechtstreekse gevolgen van de eis tot formele autonomie en van het recht op 
zelfbeschikking. De malaise komt veeleer voort, zo meent de Canadese filosoof 
Charles Taylor, uit het verwarren van het formele niveau van autonomie met dat 
van het inhoudelijke niveau van authenticiteit.9 Op het formele niveau is autonomie 
of zelfbeschikking een verworvenheid die we moeten koesteren: ik ben vrij in mijn 
keuzes. Maar op het inhoudelijke niveau blijft authenticiteit een uitdaging: ik ben 
vrij om al dan niet in te gaan op waarden die mij appelleren maar die ik niet zelf 
geconstrueerd hebt. Maar om dit onderscheid filosofisch te verhelderen, moeten we 
ons — voorbij het hermeneutische niveau — durven afvragen welk hedendaags 
mensbeeld recht kan doen aan zowel de formele autonomie als aan de mogelijkheid 
tot inhoudelijke authenticiteit.

Zelfbeschikking is en blijft een verworvenheid. Natuurlijk kan een beroep op 
zelfbeschikking en autonomie ontsporen in narcisme, atomisme, relativisme of pater-
nalistische disciplinering, indien men vergeet dat zelfbeschikking slechts een middel 
tot authenticiteit of ‘echtheid’ is en geen doel op zich, indien men vergeet dat waar-
den of horizonten van betekenis niet worden gecreëerd, maar altijd worden ontdekt. 
Door zijn pijlen te richten op het ideaal van zelfbeschikking in de laatmoderniteit, 
creëert De Dijn echter — ongewild en onbedoeld — bij vele lezers de indruk dat 
hij de moderniteit in zijn geheel verwerpt.

een dergelijke afwijzing van de moderniteit gebeurt nergens uitdrukkelijk in dit 
boek. De Dijn weet maar al te goed dat moderniteit een precaire synthese beoogde 
tussen moderne en traditionele elementen (zie pp. 150-151). Maar door het ideaal 
van zelfbeschikking te opponeren aan “ontzag voor het onbeheersbare lot en voor 

9 Ch. Taylor, De malaise van de moderniteit. Vert. door M. van der Marel, Kampen – Kapellen, 
Kok Agora –Pelckmans, 1994, pp. 85-86.
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de amor fati van Nietzsche”, lijkt hij op sommige plaatsen de precaire verhouding 
tussen autonomie en authenticiteit en de daaruit voortvloeiende spanning tussen 
keuzevrijheid enerzijds en het besef dat waarden ons transcenderen anderzijds te 
miskennen. Vanuit zijn — vaak begrijpelijke — ergernis mist zijn taalgebruik op 
bepaalde plaatsen de subtiliteit die je bijvoorbeeld bij Charles Taylor wel aantreft:

Vrije zelfbeschikking is voor een deel de standaardoplossing van de authenticiteit-
scultuur, terwijl het er tegelijkertijd de vloek van is, omdat het het antropocentrisme 
nog verder versterkt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel die ons drijft naar een 
punt waar ons als voornaamste waarde alleen nog de keuze overblijft. Maar dit is 
[…] een ernstige aanval zowel op het ideaal van authenticiteit als op de daarmee 
verbonden ethiek van de erkenning van het verschil.10

Waar het uiteindelijk om gaat is dat authenticiteit of echtheid weliswaar sterk 
vervlochten is met, maar niet volkomen synoniem is van vrije zelfbeschikking, hoe-
zeer de verleiding blijft bestaan om beide te vereenzelvigen. en waar het subjecti-
visme alle horizonten van betekenis dreigt af te schaffen, wordt die verleiding nage-
noeg onweerstaanbaar. Slechts door een openheid te blijven behouden op horizonten 
van betekenis, kan het autonome individu zich verzoenen met zijn eigen kwetsbaar-
heid. Maar het behoud van die openheid betekent allerminst dat zelfbeschikking 
de plaats moet ruimen voor ontzag voor het “onbeheersbare lot” of voor de “amor 
fati” van Nietzsche. er zijn zelfs heel wat argumenten voor de stelling dat juist de 
(neo)nietzsecheaanse kritiek op ‘alle’ waarden geleid heeft tot de verheerlijking van 
het antropocentrisme.11

Vanuit het onderscheid tussen formele autonomie en inhoudelijke authenticiteit 
kunnen we duidelijk maken dat waarden zelf niet vloeibaar zijn, maar dat de con-
crete invulling ervan evolueert en steevast kwetsbaar blijft. een alternatieve houding 
in de laatmoderne tijd vraagt daarom een omslag, een ‘conservatisme van de boeren’ 
dat zich laaft aan eeuwige waarden, maar tegelijk rekening houdt met de noodzaak 
van verandering en zich bewust blijft zowel van de keuzevrijheid van de mens als 
van het precaire van elke menselijke onderneming.

Tegen die achtergrond zie ik een paradox die telkens weer opduikt in de benade-
ring van Herman De Dijn. In heel zijn oeuvre zet hij zich terecht af tegen de 
moderne eenzijdige rationaliteit die ons verhindert transcendentie te zien. Maar 
diezelfde rationaliteit, met haar doorgedreven antiteleologische karakter, lijkt hem 
tegelijk op een sluipende manier te verhinderen om, wanneer hij de transcendentie 
wil openhouden, ze op een rijke, positieve manier te denken. Transcendentie is nage-
noeg altijd verbonden met onbeheersbaarheid, onvoorspelbaarheid, het ontnemen 

10 Ch. Taylor, De malaise van de moderniteit, pp. 74-75.
11 De Dijn lijkt dit zelf te suggereren op p. 162: “Is het verwonderlijk dat, in navolging van Niet-

zsche, allerlei auteurs spelen met de utopische gedachte van een transhumanisme, een transcendentie 
van de menselijke soort die zich maar niet lijkt te kunnen aanpassen aan de Brave New World?”
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van betekenis, het dwarsbomen van onze plannen. Ze wordt haast nooit voorgesteld 
als een diepe bron van betekenis en zin.

en vanuit de (impliciete) aanname dat transcendentie elke vorm van zelfbeschik-
king doorkruist en zelfs ontmaskert als een illusie, veronachtzaamt hij tevens de 
onlosmakelijke band tussen formele autonomie en inhoudelijke authenticiteit. Het 
concept van authenticiteit ligt enerzijds in het verlengde van het verlichte autonomie-
concept, zoals dat door figuren als Descartes en Locke is uitgewerkt. Maar tegelijk 
hebben romantische ‘metakritische’ denkers zoals Hamann en Herder (mede beïn-
vloed door het contrast dat Rousseau aanbrengt tussen ‘amour propre’ en ‘sentiment 
de l’existence’) het concept van authenticiteit of echtheid ingezet als uitdieping en 
inhoudelijke amendering van een in hun ogen veel te magere invulling van zelf-
beschikking. De onlosmakelijke band tussen beide concepten, die nochtans de kern 
vormt van het moderne (zowel verlichte als romantische) autonomiebegrip, wordt 
door De Dijn nergens uitdrukkelijk gethematiseerd.

De harde tegenstelling tussen zelfbeschikking en openheid op waarden die ons 
transcenderen is dan ook een valse tegenstelling. De verworvenheid van de 
moderne tijd is juist dat we weigeren abstractie te maken van individuele gevoelig-
heid in ons zoeken naar betekenis. Terecht bestrijdt De Dijn de geperverteerde 
vormen van zelfbeschikking (narcisme, relativisme,…), maar daarmee dreigt hij 
tegelijk het morele ideaal dat ten grondslag ligt aan zelfbeschikking af te wijzen. 
De opvatting dat er een werkelijkheid is die ons overstijgt, maar ons slechts appel-
leert indien ze ons tegelijk als individu aanspreekt, is geen contradictie. er hoeft 
dus helemaal geen tegenstelling te bestaan tussen het zoeken naar “de eigen iden-
titeit en het eigen welbevinden en de toewijding aan een zaak of waarde buiten 
zichzelf”.

Wat daarbij, zoals aangestipt, allereerst in het geding is, is authenticiteit of echt-
heid, niet zozeer de tegenstelling tussen traditionele en hedendaagse systemen. 
In beide (wellicht in alle) systemen zijn vormen van onechtheid en onrechtvaardig-
heid en mechanismen van uitsluiting aanwezig. In beide (wellicht in alle) systemen 
hebben we behoefte aan wat Hannah Arendt het ‘gevaarlijke denken’ noemt, een 
denken dat doorstoot tot op het diepste niveau van de basisvooronderstellingen van 
een cultuur om zo mistoestanden aan de kaak te stellen. Alleen het ‘gevaarlijke 
denken’ behoedt ons voor vormen van collaboratie aan (traditionele en moderne) 
systemen die het voor het zeggen hebben en die een authentieke houding van echt-
heid in de weg staan:

Mensen raken niet zozeer gewend aan de inhoud van de regels — een grondig 
onderzoek hiervan zou hen radeloos maken — als wel aan het bezit van regels, die 
ze op alle bijzondere gevallen kunnen toepassen. […] Hoe sterker de mensen zich 
aan de oude code vastklampen, hoe gretiger ze zich aan de nieuwe zullen aanpassen. 
In de praktijk betekent dit: de meest respectabele steunpilaren van de samenleving, 
zij die het minst geneigd waren zich te vermeien in al dan niet gevaarlijke gedach-
ten, zullen ook het gewilligst zijn om te gehoorzamen, terwijl zij die, naar het zich 
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liet aanzien, de meest onbetrouwbare elementen van de oude orde waren, ook het 
minst meegaand zullen zijn.12

4. Gevaarlijk denken

Natuurlijk is ‘echtheid’ allereerst een kwestie van leven en niet zozeer van filoso-
fische theorieën. Maar dit boek is ook een filosofisch boek, dat uitdaagt om na te 
denken over de taak van de filosoof. Die taak vervult Herman De Dijn met verve. 
Als een luis in de pels, een horzel die steekt, als een denker die ons wakker houdt. 
De Dijn weet dat een cultuur ondermijnd kan worden door het gebrek aan ‘gevaar-
lijke gedachten’ en beseft tegelijk als geen ander hoe moeilijk het is om het tij te keren. 
Op het ogenblik dat de Vlaamse universiteiten het ‘neoliberale’ pad insloegen, hun 
waarden vloeibaar maakten en hun studenten klanten begonnen te noemen, had De 
Dijn zelf beleidsverantwoordelijkheid. Zijn verzet werd aanvankelijk in de kiem 
gesmoord. Op lange termijn heeft de ‘gevaarlijke denker’ wellicht meer invloed.

Dit boek is een oproep aan alle filosofen, ook aan hen die beleidsverantwoorde-
lijkheid opnemen, om tegen de stroom in ‘gevaarlijk te blijven denken’. Ook onder 
filosofen en filosofische beleidsverantwoordelijken is er de neiging (vanuit diverse 
motieven, gaande van plichtsbesef, verantwoordelijkheidszin en loyaliteit tot onna-
denkendheid, gebrek aan moed en opportunisme) om die opdracht te vergeten. 
Juist die vergetelheid zorgt ervoor dat zorg en onderwijs niet loskomen uit de greep 
van ‘vermarkting’ en ‘management’. Filosofen mogen en moeten het zelfs oneens 
zijn, op voorwaarde dat ze blijven ‘gevaarlijk denken’. Die filosofische erfenis door-
geven is een voortdurende uitdaging, vaak tegen beter weten en in het besef van 
machteloosheid op korte termijn.

Maar het tij kan altijd keren. Nu zelfs een rector beweert dat hij de slogan ‘stu-
denten als klanten’ een gruwelijke gedachte vindt en van oordeel is dat universiteiten 
jongeren niet alleen moeten leren hoe succesvol te worden op de arbeidsmarkt, maar 
ook hoe ze met succes niet altijd succesvol kunnen zijn, krijgen ‘denken en dichten’ 
in het onderwijs (en elders) misschien weer ademruimte: “Poëzie helpt ons tot een 
moreel oordeel te komen. en ze treft ons op flanken waarop we ons onkwetsbaar 
achten. Van onderwijs kunnen wij nauwelijks iets mooiers verwachten.”13

Sleutelwoorden: Herman De Dijn, Zygmunt Bauman, Leszek Kolakowski, 
Charles Taylor, autonomie, authenticiteit, vloeibare waarden, vloeibare tijden.

12 H. Arendt, Denken. Het leven van de geest. Vert. R. Peeters en D. De Schutter, Zoetermeer, 
Klement – Pelckmans, 2012 (oorspr. eng. 1971), pp. 226-227.

13 R. Torfs, ‘Stellenbosch’, De Standaard, 2 juni 2014, D10.
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Summary: Two Forms of Conservatism. On Liquid Values and Paradoxical Consequences

In the first part of this critical study on Herman De Dijn’s Vloeibare waarden, I 
offer a concise presentation of the central ideas in this book against the backdrop of 
Zygmunt Bauman’s view of late modernity. In the second part, I try to characterize 
De Dijn’s so-called conservatism with the assistance of a few quotations from the 
work of Leszek Kolakowski, a Polish philosopher with whom De Dijn feels congenial. 
In the third part, I make two critical observations concerning De Dijn’s position in 
his book. Finally, I make a passing remark as to the philosophical importance of 
what Hannah Arendt calls ‘dangerous thinking’.




