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Rudi VISKER. Lof der zichtbaarheid: Een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte. Amsterdam: SUN, 2007,
341 p.
“Ex imo diruerunt” staat te lezen op een van die Leuvense gevels die, om ons dat te kunnen vertellen, ook altijd “restaurata” zijn. We zouden het ‘ex imo’ in het Nederlands misschien vertalen
met ‘tot op de grond’, terwijl in het Latijn de afbraak ‘vanuit’ de grond of ‘het laagste’ komt.
Geerebaert zegt dat dit getuigt van ‘een van de onze verschillende aanschouwingswijze’. De
Ouden noemen niet de plaats waar iets zich bevindt of waar iets gebeurt, maar ‘het punt van waaruit iets beschouwd wordt’. Ons fruit hangt ‘aan’ de boom, dat van hun ‘uit’ de boom. Een soortgelijke perspectiefwisseling staat Rudi Visker voor ogen wanneer hij met zijn Lof der zichtbaarheid
een Nederlandstalige Uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte presenteert. Net zoals Cornelis
Verhoeven, die in zijn Inleiding tot de verwondering ook over ‘uitleiden’ spreekt, zit hij met dat woord
‘inleiding’ verveeld omdat het op gespannen voet staat met de filosofie zoals die zichzelf begrijpt.
Als pendant van Verhoeven had Visker een Inleiding tot de verbijstering kunnen schrijven, hetgeen
de opmerking dat zijn filosofie te dramatisch en grimmig gestemd zou zijn misschien had bevestigd. Maar met dit nieuwe boek blijkt dat de tragiek niet het laatste woord heeft (of is) in Viskers
denken, maar dat het eerder om vrijheid gaat; of om verlichting als synoniem van ‘ontlasting’, zoals
in ‘een zucht van verlichting’. De lof die Visker zingt is, dat mag blijken, in tegenstelling tot die
van bekendere voorgangers van het genre, niet ironisch bedoeld. De menselijke, metafysische
miserie wordt juist draaglijk door datgene wat de filosofie weliswaar niet altijd geminacht, maar
toch wel veronachtzaamd heeft: de zichtbaarheid.
Bij metafysica moeten we in de twintigste eeuw niet meer aan haast esoterische zijnssystemen
denken, maar aan een radicale vraag naar het zijn van de zijnden, onszelf incluis. Grote vragen
bij kleine fenomenen, een Metafysik des Alltagslebens. Visker gaat, net als in Vreemd gaan en vreemd
blijven, in discussie met de grootste namen uit die traditie: Heidegger en Levinas. (Heidegger heeft
in dit boek de meest prominente plaats, zoals die Levinas in Vreemd gaan en vreemd blijven is
toebedeeld. Maar in Viskers bespreking komen de twee meestal samen voor.) Hoewel zij in elk
hoofdstuk hun aanwezigheid doen gelden, is het gesprek ten gronde met deze auteurs vooral
opgespaard tot het derde deel, ‘De emancipatie van de letter’, met name hoofdstuk 7 (‘ZumBuch-Sein’) en hoofdstuk 8 (‘Intransitieve facticiteit’). Viskers mè-ontologische positie leren we
hier weer wat beter kennen in zijn lezing van juist die teksten van Heidegger en van Levinas
waarin de wat heroïsche ontologische authenticiteit van de een, en het primaat van het ethische
bij de ander nog niet zo uitgesproken aanwezig zijn. De concentratie op Heideggers colleges van
voor Sein und Zeit en op het il y a uit de vroege teksten van Levinas toont dat er in hun latere
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canonieke werken keuzes worden gemaakt die in het licht van hun vroeg werk wel begrijpelijk,
maar niet noodzakelijk zijn. Visker benut die speling om een alternatief te formuleren voor het
Dasein, dat wat al te angstbestendig moet zijn, en voor het subject van Levinas. In Vreemd gaan
en vreemd blijven leerden we reeds dat Levinas zich terdege bewust is van de afgrond die een zijn
zonder zijnden vormt, en hoe hij het noodzakelijke subject toch via een goddelijke Schepping wil
humaniseren – waarmee de ethiek de voorrang krijgt op de ontologie. De mè-ontologie spreekt
daarentegen over gedecentreerde subjecten die niet per se als broeders geschapen zijn. Deze subjecten zijn betrokken op bepaalde zaken of waarden zonder hun betekenis te kunnen duiden. Het
eigen uiterlijk, de naam, de stijl, ze blijven uiteindelijk stom en vertellen ons niet waarom ze nu
eigenlijk de onze zijn. De uiterlijkheid die ons in verlegenheid brengt en ons ongemakkelijk maakt,
kan ons echter ook te hulp komen. Zij wordt een masker waarachter we ons kunnen verschuilen; het is de etiquette die de ongemakkelijke en potentieel gênante omgang met anderen vormt
geeft en op gang brengt; en het zijn de instituties en rituelen – zoals het rouwen – die een deel
van de zijnslast mee helpen te dragen. In tegenstelling tot Heideggers gespierde Dasein heeft Viskers Atlas de hulp van hermen en kariatiden nodig om zijn wereld te torsen. Deze zichtbaarheid
is niet louter ‘culturele tooi’, maar geeft vorm aan een inwendigheid die pas in deze vorm ontstaat. Zonder die vorm verdwijnt het ik in een haast psychotische angst, de apex van onvrijheid:
paniek. Zo klinken Freud en Derrida altijd mee in Viskers analyses.
De vormen die Visker in Lof der zichtbaarheid op het oog heeft, hebben iets weg van het schrift
bij Derrida. Als een ‘oorspronkelijk supplement’ helpen ze iets tot stand te brengen, of misschien
beter: in stand te houden. Het is het subject zelf dat volgens ‘Außenstützen en instituties’, de eerste tekst van het tweede deel, krukken nodig heeft om overeind te blijven. Die vormen verschijnen doorheen heel het boek als symbool, en ze nemen een spanning in zich op waarmee het subject anders alleen zou blijven (‘De bevrijding van het private’, hoofdstuk 1), ze binden de angst
voor het eigene en het vreemde, of voor de dood (‘De winter staat voor de deur’, hoofdstuk 2;
‘Idolen van de dood’, hoofdstuk 5), of ze doen iets in plaats van het subject dat daardoor de handen vrij heeft voor andere zaken zonder zich daar al te schuldig over te hoeven voelen. De grafsteen herinnert of rouwt bijvoorbeeld in onze plaats (‘Außenstützen en instituties’, hoofdstuk 4).
Naast de meer expliciete aandacht die Visker in dit boek aan andere hedendaagse filosofen
besteedt (Arendt, Habermas, Gehlen, Foucault, Sartre), betreedt hij met deze aandacht voor de
symbolisatie ook nieuwe gronden. De implicaties van zijn denken voor de politieke filosofie,
zoals we die hier in het eerste deel ‘Vreemde(lingen)zaken’ terugvinden, liggen in het verlengde
van zijn gesprek met Heidegger en Levinas en kennen we gedeeltelijk ook al uit zijn ‘kleine metafysica van de multiculturaliteit’, maar de voorzichtig uitgesproken interesse in esthetische overwegingen is nieuw. Na de aandacht voor het symbool en de poëzie als ‘het lijk van de taal’
(p. 154) is het sluitstuk van deel twee (‘Aanwezigheid geven’) over ‘Kunst en grofvuil’ echter
minder vreemd dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. In deze tekst laat Visker zijn meesterschap over het werk van Heidegger zien, zonder daarbij in specialisme te verzanden. Vertrekkend
van de verschillende versies van het kunstwerkopstel bevraagt Visker wederom de mogelijkheden die bij Heidegger, en ook bij Levinas, ongedacht bleven, en doet hij een suggestie voor een
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andere metafysische (mè-ontologische) band tussen kunst en het Zijn. Dit keer komt de kunst
het subject te hulp en laat “zoals een Medusa-schild, een zijdelingse blik op het beklemmende
van het il y a toe. Ze getuigt van die beklemming, maar neemt die ook weg. Of beter: ze neemt
die op. Ze maakt het onverdraaglijke draaglijk en verstart in onze plaats” (p. 180, cursivering RV).
Juist dit hoofdstuk moet het – meer dan de andere – ook van Viskers incantieve taal hebben, en
zijn dichter/denker-talent komt dan ook regelmatig zeer aantrekkelijk naar voren. De kleurrijke
maar veeleisende taal wordt plots in korte zinnen met binnenrijm geritmeerd, waardoor Lucebert
al aanwezig is voordat aan hem als modeldichter wordt gerefereerd:
“De dingen verwijzen niet meer naar ons. Wat we lamp noemden, is al lang geen lamp meer:
het is dat schuine stuk dat overgaat in dat gele vlak en waartegen zich dat rode aanvlijt.
Schuin, geel en rood: de leugenachtigheid van die termen waarin we een houvast zoeken,
ketst af op dit tableau dat in zichzelf gekeerd is. Een menigvuldigheid die zich lachend ontdoet van haar synthese. De vormen zijn verdwenen, wat zich ‘toont’, toont zich niet maar
hoont de blik die probeert te herkennen, te verzamelen, te verenigen. Als we het aanraken,
spat het uit elkaar, maar we durven niet, het is een zeepbel die gaat bijten. Wat weemoed
leek, slaat om in beklemming. We zijn hier teveel. Dat is onverdraaglijk. We gaan verder.”
(p. 175, cursivering RV)
We kunnen ons afvragen of er niets wringt, of er geen tegenspraak schuilt tussen wat Visker ons
zegt en de heerlijke taal waarin hij ons dat zegt. Visker weet immers op overtuigende wijze ons
de ogen te openen voor het grofvuil van de hedendaagse kunst en de materialiteit die haar in de
20ste eeuw zoveel tegenkanting heeft bezorgd en haar wat heeft geïsoleerd. Er zijn wellicht goede
redenen om ons over die isolatie niet al te grote zorgen te maken – de kunstervaring is bijvoorbeeld per definitie uitzonderlijk, en was dat vóór de moderne kunst eigenlijk ook al – maar ondertussen zijn de kunstenaars die Visker aanhaalt en de termen waarin hij hun werk bespreekt, even
filosofisch geïnspireerd als de bespreking van Van Gogh of Hölderlin door Heidegger. Dat filosofische lijkt soms wat zwaar op de hand te zijn. Het gaat om het vreeswekkende van het dode
lichaam, om wereldverlies en –onthulling, om het beklemmende en het onmenselijke. Het museum
als werkplaats van deze kunst is daarmee echt een tempel geworden waarvan, net als tijdens de
kerkwijdingliturgie, gezegd kan worden: terribilis est locus iste.
Nu noemen we een werk, dit esthetisch inzicht indachtig, inderdaad soms ‘vreselijk goed’, of
misschien zelfs ‘bangelijk’ (in het Vlaams dat Visker voorbij de taaldouane heeft weten te smokkelen), maar soms spreken we toch ook van een ‘heerlijk’ werk? Als de contrasterende thema’s op
het einde van een sonate soms ook gelijktijdig gepresenteerd worden; als inzet na inzet het fugatisch contrapunt zich ontvouwt; Rembrandt die met een paar driftige strepen een landschap tekent
of dansers die in hun beweging haast hun gewicht verliezen. Als metrum en rijm in het slot vallen, of – zoals in Viskers eigen tekst – wanneer de metafoor virtuoos wordt volgehouden en inzicht
over inzicht buitelt, dan “faßt uns” toch ook “ein Schwindel”? Maar wordt deze duizeligheid
veroorzaakt door een blik in de afgrond van het niets (zoals het duizelen van Hofmannsthal dat
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Visker uit ‘Een brief’ citeert, p. 175)? En waarom niet door een blik omhoog, zoals bij de tenhemelopneming van St. Ignatius in zijn naamkerk te Rome? Deze laatste duizeligheid is wellicht minder angstig en heeft misschien iets te maken met de gelukkige en haast religieuze contemplatie waartoe het kunstwerk toch ook aanleiding kan geven. Een dergelijke sereniteit beschrijft Tolstoj bijna
naar de letter in het blauwe van de lucht die vorst Andrej – gewond na de slag bij Austerlitz – ziet,
of spreekt uit de stemming van Reves gedicht ‘Eind goed, al goed’. “Wel wolken, maar geen wind”.
In Der Satz vom Grund spreekt Heidegger naar aanleiding van een spreuk van Angelus Silesius
(“De roos is zonder waarom, ze bloeit daar ze bloeit”) ook over schoonheid als “eine höchste
Weise des Seins” (p. 102) en aan het begin van het negende uur van dezelfde tekst lezen we in
het Mozart-citaat over het componeren en de muzikale inval (p. 117):
“Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da wird es immer
größer und ich breite es immer weiter und heller aus, und das Ding wird im Kopf wahrlich
fast fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich’s hernach mit einem Blick gleichsam wie ein
schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geist übersehe, und es auch gar nicht
nacheinander, wie es hernach kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich
alles zusammen. Das ist ein Schmaus!”
Heidegger licht uit dit citaat weliswaar alleen de overschouwende blik, maar kent Mozart, met een parafrase van Silesius als het instrument van God, toch ook een “höchste Weise des Hörens” toe. Misschien dat er toch nog een ander register is waarin Heidegger over de esthetische ervaring spreekt, en
benadrukt het kunstwerkopstel iets teveel de band tussen wereld en waarheid. Visker merkt voorzichtig op (p. 173) dat in die tekst inderdaad het kunstgenot wat op de achtergrond raakt. Misschien moeten we die (boeren)schoenen van Van Gogh helemaal niet lezen vanuit de tuigsamenhang die gebroken wordt en die juist daardoor opvallend wordt en het boerenleven evoceert (zoals Visker ook in
‘Zum-Buch-Sein’, hoofdstuk 7, zal herhalen, p. 208-209), maar meer vanuit de rijkdom van het Zijn
dat zich als phusis toont, en die ons gretig maakt. Es gibt ein Schmaus. Het paar schoenen – met hun
‘vochtige, vette grond’ – hoeft hiervoor geen plaats te maken voor de Amandelbloesem, die zich weliswaar minder goed leent om het spoor van het ‘wereldverlies’ te volgen; die bloesem is immers ook
zonder waartoe. Het genot, de smulpartij heeft in beide werken misschien iets met het vochtige en
vette van de verf te maken. Soms lijkt het in deze werken alsof die nog niet droog is, net zoals de
borstbeelden van Bernini de indruk kunnen geven uit kneedbaar marmer te zijn gemaakt, waarbij de
knoopjes zich zo fraai door de knoopsgaten wurmen. Is het kunstwerk niet ook deze heerlijke opening van het Zijn? En wat betekent het dat Visker deze mogelijkheid bij Heidegger links laat liggen?
Visker wil ons van de overgang tussen het voorhanden- en het terhanden-zijn, waar het kunstwerk zich geïnstalleerd heeft, iets anders laten zien. Met de vroege Levinas moeten we immers
erkennen dat Heideggers es gibt van een zijnsopvatting getuigt die een bepaalde alternatieve mogelijkheid ongedacht laat. Het gaat weer om de mogelijkheid dat het Zijn zich ook niet zou kunnen
tonen, dat het onverschillig blijft en eventueel zelfs dreigend afgrondelijk is, zoals Levinas’ il y a.
Om zoals Mozart aan de dis te zitten en te genieten moet er al een Dasein zijn dat die spijzen kan
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verteren zonder er zelf door verteerd te worden. Zo’n onverschillig Zijn als het il y a maakt van
het esthetisch genot een ambivalente zaak, en Levinas zal zich er in later werk dan ook van afwenden (p. 179). Visker verkent met die vroege Levinas daarom juist een ‘bezwerende’ functie van
de kunst. Het kunstwerk als schild tegen het dreigende van het il y a, zoals we al eerder citeerden. Zou de eigenlijke grond van portretschilderkunst daarmee bijvoorbeeld gelegen liggen in
het feit dat we eindelijk een ander zonder gêne kunnen aankijken? Dat we eindelijk op gelijke
hoogte met de ander komen omdat zijn gelaat bevroren is?
Viskers positie biedt zeker speculatieve mogelijkheden, maar ook hij betaalt hiervoor een prijs:
de verf droogt op, en de poëzie wordt het lijk in plaats van de bloem van de taal. Heel graag
zouden we daarom ook van Visker toch wat meer horen over de “analyse van het genieten”, “of
wat neutraler: van de esthetische ervaring”, zoals hij zelf van Heidegger verlangt (p. 173). Want het
esthetische wordt op deze manier toch wat dramatisch gekleurd, hetgeen door kunstliefhebbers
misschien niet als dusdanig wordt ervaren. (Enerzijds hebben die het graag wat nuchterder en niet
te metafysisch, anderzijds spreken ze nog steeds graag in romantische termen over kunstgenot.) “In
wezen eender welk gedicht”, zegt Visker, kan zo’n schild vormen tegen de haast “obscene materialiteit” van de taal, die het il y a aankondigt (p. 178), maar toch denkt de lezer eerder aan Lucebert
dan aan Willem Wilmink. Daarmee is niet gezegd – ook niet door Visker neem ik aan – dat
Wilmink een slecht dichter is; en dus eigenlijk geen echte dichter, zoals Heideggers kunstobjecten
ook geen echte kunstwerken zijn. Wel wordt het de vraag hoe Viskers analyse van het kunstwerk
precies ruimte laat voor deze poëzie. Visker laat zien hoe goed hij over hedendaagse kunst kan
schrijven (onder andere over Anselm Kiefer en Boltanski op het eind van hoofdstuk 4, pp. 138139), maar maakt ons nieuwsgierig naar de ‘werking’ van kunst die het misschien niet van een
trauma of een schok moet hebben: Vermeer, Mozart? Geldt voor die klassieke kunst hetzelfde als
voor Sartres existentialisme waarvan Visker in hoofdstuk 9 (‘Was het existentialisme wel een humanisme?’) wil laten zien “wat het betekent dat haar eenvoud niet meer de onze is” (p. 313)? En is
deze positie dan te vergelijken met die van Adorno, die na Auschwitz de kunst van voor de oorlog in verdediging wil nemen tegen liefhebbers die haar om verkeerde redenen het hof maken?
Dergelijke vragen zijn echter te haastig en onbillijk om bij Viskers tekst te stellen. Het is immers wat
anders om een boek te schrijven of te lezen dan om er zomaar op los te recenseren. Meer nog dan
lezen is schrijven een ‘lichten’ dat noodzakelijkerwijze heel wat moet weglaten. En wat belangrijker
is: Lof der zichtbaarheid gaat toch eerst en vooral om ontologie en eventueel om een politiek-filosof ische
uitwerking daarvan. Pas in de marge komen esthetische overwegingen aan bod. Zelf geeft de inleiding al aan dat dit boek niet alles dekt en hoeft te dekken. Het is ook geen pleidooi voor een zichtbaarheid die de onzichtbaarheid van de ten achterstelling moet opheffen (eventueel via parlementaire representatie), maar eerder een verkenning van een onvermijdelijke onzichtbaarheid die op
therapeutische wijze opgevangen moet worden. Dit betekent geenszins dat we ons lachend van een
emancipatorisch discours af kunnen wenden, maar wel dat zo’n discours iets van haar eenvoud verliest. (Misschien is het wel die eenvoud waar elke conservatieve of klassieke kunstopvatting eigenlijk
naar terugverlangt?)
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De hedendaagse wijsbegeerte is echter niet eenvoudig, en we mogen ons gelukkig prijzen dat
Visker er deze goede gids voor heeft geschreven. Die gids geeft geen overzicht van idées reçues,
maar nodigt uit om na te denken, een trage wandeling in het spoor van Visker. Zijn lezing van
genoemde auteurs werkt steeds heel concreet met de brontekst, zonder die overbodig te maken
– de indruk die een inleiding in de wijsbegeerte met uitgebreide samenvattingen en schema’s
soms kan wekken. De lezer wordt onwillekeurig meegenomen en enthousiast voor de close reading
van die teksten, omdat Visker laat zien dat het er wel degelijk toe doet wat er precies staat. Voor
hij het weet haalt de lezer het Duitse of Franse origineel erbij om de geciteerde Nederlandse vertaling te controleren. Visker laat zien wat er in die teksten op het spel staat, en in discussie met
die filosofen klinkt zijn eigen stem, die de voor een deel verspreid gepubliceerde teksten ook werkelijk tot een boek maakt. Viskers Nederlands is wel veeleisend en verzet zich tegen een vluchtige lectuur. Maar tegelijkertijd is die taal zo verzorgd dat wie het juiste tempo vindt er veel plezier aan zal beleven. Het zou inderdaad zonde zijn mocht deze filosofische grond braak komen
te liggen.
Visker is in zijn uitleiding geslaagd. Met de indruk iets van de bodem van de hedendaagse wijsbegeerte te hebben gezien, wenden we ons echter niet af, want “per doctos autem adhuc efflorescam”. Met die gerestaureerde gevels van Heidegger en Levinas kunnen we weer even vooruit.
Niet om een monumentenstrijd aan te gaan, maar omdat die gevels de ruimte open houden van
een stad waarin we uitgenodigd worden eigen projecten te ontwikkelen.
Jelle Zeedijk
Cedric RYNGAERT. Anders globaliseren: Mensenrechten, milieu en internationale handel. Leuven: Acco,
2007, 168 p.
In het boek Anders globaliseren steekt Cedric Ryngaert, docent internationaal recht, van wal met de
vaststelling dat andersglobalisten, in tegenstelling tot antiglobalisten, niet tegen globalisering op
zich zijn: “Andersglobalisten pleiten voor een andere globalisering, dit is een globalisering waarin niet
de economie, maar de mens, zijn cultuur, het milieu, de mensenrechten,... centraal staan.” (p. 10)
Daarom zijn zij voorstander van een “internationaal juridisch kader dat duidelijk maakt dat commerciële waarden niet zomaar beschavings- en milieuerfgoed aan de kant kunnen schuiven. Zonder een juridisch kader zou de wereld ten prooi kunnen vallen aan het dictaat van de economie
en zouden sociale cohesie en duurzame ontwikkeling op de helling komen te staan.” (p. 10) Over
dit mondiaal juridisch kader gaat Ryngaerts boek. Het internationale recht staat centraal. Dit vlot
en helder geschreven boek kadert in de serie Wereldvisie die als taak heeft “de activiteiten van de
Verenigde Naties in ruime zin kritisch in kaart [te] brengen.” Aan de basis van deze monografie
ligt de vaststelling dat het hedendaagse globaliseringsmodel, naast een heel aantal voordelen,
ook een keerzijde heeft. Ongebreidelde economische expansiedrang kan nefast zijn voor arbeidsnormen, mensenrechten en het mondiale milieu. In het eerste deel van het boek onderzoekt
de auteur in hoeverre multinationale ondernemingen er kunnen toe gebracht worden zich
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maatschappelijk verantwoord te gedragen. Het tweede deel houdt zich bezig met de vraag of de
vrijhandelsregels van de Wereldhandelsorganisatie verzoend kunnen worden met duurzame ontwikkeling. De belangrijkste troef van dit werk is dat het een lezenswaardig overzicht geeft van
wat de (inter)nationale wetgeving vandaag te bieden heeft ten aanzien van het reguleren van de
globalisering. Anderzijds is de auteur mijns inziens te bescheiden in het formuleren van structurele oplossingen. Ryngaert is op zoek naar een middenweg: “We willen zo veel mogelijk recht doen
aan de legitieme belangen van alle relevante actoren: het winststreven van ondernemingen, het
recht op ontwikkeling van ontwikkelingslanden, [...] de mensenrechten van lokale arbeiders en
gemeenschappen, en het belang van het milieu als een globaal publiek goed.” (p.11) De vraag is
echter of een reële duurzame ontwikkeling wel zo eenvoudig te realiseren is. Zijn er dan alleen
maar winnaars?

Regulering van multinationale ondernemingen
In het eerste deel van het boek schrijft Ryngaert dat in principe multinationale ondernemingen
vandaag al verplicht zijn de mensenrechten te respecteren en “het milieu niet te vervuilen” (p.69).
Tal van landen hebben wetten uitgevaardigd die de activiteiten van ondernemingen moeten reguleren. Die wetten zijn meestal de implementatie van internationale regels, waardoor een staat
tegenover andere staten de verplichting op zich heeft genomen om die regels na te leven en
ervoor te zorgen dat geen enkele (rechts)persoon ze overtreedt. In die zin kan een onderneming
aansprakelijk gesteld worden voor het schenden van de mensenrechten. De hamvraag luidt echter of ondernemingen rechtstreeks verplichtingen hebben op basis van het internationaal recht:
“Kunnen ondernemingen het internationaal recht schenden, ook als de staat waar ze actief zijn
hen niets ten kwade duidt en misschien zelfs niet eens gebonden is door internationale mensenrechtenverdragen?” (p. 69-70) In het huidige juridische kader toont Ryngaert aan dat er erg weinig minimumnormen zijn die rechtstreeks verplichtingen scheppen voor ondernemingen. Het
zijn immers staten die internationale regels maken en het zijn als dusdanig staten die er ook aan
onderworpen zijn. Het debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van multinationals
zou veel minder dringend zijn als staten zelf hun verantwoordelijkheid zouden opnemen. Helaas
gebeurt dat te weinig, zo geeft Ryngaert toe. Ofwel zijn staten te zwak om toezicht te houden op
de eerbiediging van de mensenrechten op hun grondgebied; ofwel knijpen ze graag een oogje dicht
om te voorkomen dat westerse multinationals hun investeringen terugtrekken. Anderzijds wordt
het al wel aanvaard dat ondernemingen vandaag reeds aansprakelijk zijn voor zeer ernstige schendingen van de mensenrechten zoals genocide, slavernij of foltering. Maar, zo oppert Ryngaert,
ondernemingen zijn vandaag niet rechtstreeks aansprakelijk voor andere schendingen van de mensenrechten, zoals het naast zich neerleggen van fundamentele arbeidsnormen. Ryngaert erkent dat
vrijwillige initiatieven en zelfregulering, die eind jaren ‘90 van de vorige eeuw onder druk van de
andersglobaliseringsbeweging opkwamen, mogelijk niet het gewenste effect sorteren. Een dwingender juridisch kader is gewenst. Daarom lanceert hij enkele voorstellen, gaande van globale
kernstandaarden, verplichte ‘mensenrechteneffectenrapporten’ (n.a.v. milieueffectenrapporten)
tot het oprichten van een internationale rechtbank zodat ondernemingen verplicht worden
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verantwoording af te leggen aan de internationale gemeenschap. Dit is het meest uitdagende deel
uit het boek. Na bijna drie decennia van ‘dereguleren’ is er opnieuw ruimte om te zeggen dat we
juist behoefte hebben aan nieuwe (internationale) regulering.

Wereldhandelsorganisatie (WTO), vrijhandel en milieu
In het tweede gedeelte van het boek onderzoekt Ryngaert in hoeverre er een conflict bestaat tussen (internationale) vrijhandel en milieu. Hoe verenigbaar zijn de WTO-regels met handelsbelemmeringen voor milieudoeleinden (al dan niet gebaseerd op een Multilateraal Milieuakkoord
(MEA))? Kunnen landen de import weigeren van bijvoorbeeld vis die op niet-duurzame wijze tot
stand is gekomen of van elektrische apparaten die geproduceerd zijn op een klimaatonvriendelijke manier? De auteur gaat er prat op dat de bestaande WTO-regels, anders dan heel wat activisten zouden denken, “niet per se vijandig zijn tegenover handelsbelemmerende maatregelen”
(p. 87). Zo bevat de pre-ambule van het WTO-akkoord van Marrakech een verwijzing naar het
belang van duurzame ontwikkeling. Vooral artikel XX van de GATT-akkoorden (de voorloper
van de WTO) is relevant inzake het milieu. Dit artikel bevat een aantal uitzonderingen op de verplichtingen die leden hebben krachtens GATT. Een WTO-lidstaat mag maatregelen nemen die
“noodzakelijk zijn om leven en gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.”
(p. 88) Zoals bij elke wetgeving is dit helaas een vage uitdrukking, wat maakt dat de situatie in
vele gevallen zeer onduidelijk is. Ryngaert beschrijft vervolgens een aantal casussen die bekend
in de oren zullen klinken bij vele andersglobalisten: het Tonijn-Dolfijn-dispuut tussen de VS en
Mexico en het Garnaal-Schildpad-geschil tussen de VS en een aantal Aziatische landen. In beide
gevallen ging het over een VS-verbod op import van een ‘product’ (tonijn resp. garnalen) dat op
een dieronvriendelijke wijze werd gevangen (ten nadele van resp. dolfijnen en schildpadden).
Ryngaert voert aan dat de beslissing van de WTO in dit tweede geschil een mijlpaal vormt in de
strijd voor meer erkenning van milieuoverwegingen in het internationale handelssysteem: “In
1991, in het ‘Tonijn-Dolfijn’-dispuut, had een GATT-panel nog beslist dat een land de import
van een bepaald product niet kon weigeren onder verwijzing naar de wijze waarop dat product
tot stand was gekomen, hoe onverantwoord die totstandkoming ook was vanuit natuurbehoudperspectief. Voor de GATT was de tonijn die met dolfijnvriendelijke visnetten gevangen was
dezelfde als de tonijn die met dolfijnonvriendelijke netten gevangen was.” (p. 95) Volgens de
GATT-akkoorden mochten landen immers niet discrimineren op basis van niet-productgerelateerde proces- en productiemethoden. Maar, zo voert Ryngaert aan, in het daaropvolgende
Garnaal-Schilpad-geschil heeft de WTO wél de deur opengezet voor de toelaatbaarheid van
discriminatie op basis van die niet-productgerelateerde productiemethodes, zij het dan onder zeer
strikte voorwaarden (non-discriminatie, transparantie, onderhandelingen). Deze evolutie is volgens
Ryngaert het bewijs dat de WTO ‘het milieu’ wel degelijk belangrijk acht. Anderzijds geeft de
auteur toe dat het jammer is dat de WTO een quasi-monopolie heeft over de beslechting van
geschillen over de relatie tussen handel en milieu, omdat “de WTO-experten nu eenmaal een
handels- en geen milieuachtergrond hebben.” (p. 107) Verderop in het boek erkent de auteur ook
dat er ernstige spanningen zijn tussen vele MEA’s en de WTO-regels. Op het vlak van klimaat-
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verandering is het maar de vraag of bijvoorbeeld Europese landen belastingen (border adjustment
taxes) mogen heffen op de invoer van klimaatonvriendelijk geproduceerde goederen uit landen
die het Kyoto-protocol niet geratificeerd hebben. Ook tal van andere klimaatvriendelijke maatregelen, zoals subsidies voor hernieuwbare energie, energie-efficiëntiestandaarden, klimaatvriendelijke openbare aanbestedingen etc., kunnen tot problemen leiden onder het WTO-regime omdat
zij “de handelsstromen kunnen belemmeren” (p. 125) (sic).

Neoklassieke milieueconomie versus ecologische economie
Dit brengt me tot mijn grootste kritiek op het boek van Ryngaert en de hierin impliciet aangenomen basisveronderstellingen. De spanning tussen de WTO-regels en de noodzaak om een proactief klimaatbeleid te voeren, illustreert als geen ander dat het WTO-regime zelf achterhaald is.
Het gehanteerde preanalytische uitgangspunt, om een term te gebruiken van de ecologische econoom Herman Daly, gaat al te gemakkelijk uit van twee betwistbare stellingen: (1) Milieuproblemen kunnen worden opgelost door economische groei, nieuwe technologieën en internalisering
van externe kosten. (2) Vrijhandel leidt per definitie tot welvaart en economische groei: de hele
wereld is beter af indien alle landen zich specialiseren in die goederen waarin zij een zogenaamd
‘comparatief voordeel’ hebben – de theorie van de klassieke econoom David Ricardo, begin 19e
eeuw. Oplossingen die vertrekken vanuit dit kader zijn ontoereikend voor een sociaalrechtvaardige en ecologisch duurzame wereldorde. Die boodschap is ook geventileerd in de jongste rapporten van het VN-milieuprogramma (Global Environmental Outlook 4) en het VN-ontwikkelingsprogramma (Human Development Report 2007/2008). UNDP-afgevaardigde Antonio Vigilante
formuleerde het als volgt: “In het rapport van dit jaar worden alle begrippen in vraag gesteld. Ontwikkeling, vooruitgang, economische groei, welzijn en veiligheid, alles krijgt een andere invulling
wanneer je het bekijkt vanuit het besef van de ecologische samenhang. De globale opwarming
dwingt ons concepten die zo oud zijn als de Verlichting in vraag te stellen.” (De Walsche, MO*,
(50), p. 18) De economie opnieuw in relatie brengen met de ecologie, dat is de uitdaging waar
we voor staan. Dat vereist een paradigmawissel in het denken over economie en ecologie. Thinking outside the box, zoals in de ecologische economie.
Ecologische economen beschouwen de economie als een open deelsysteem van de aarde.
Zonder een gezond functionerend Ecosysteem Aarde kan er geen gezonde economie zijn. Het
Ecosysteem Aarde is op zijn beurt een energetisch open maar materieel gesloten, niet-groeiend,
eindig systeem. De toename van de schaal van het economisch deelsysteem is gelimiteerd door
de beperkte omvang van de aarde als grondstoffenleverancier (sources) en als buffer om afvalstoffen en emissies op te nemen en te verwerken (sinks). De kern van de duurzaamheidproblematiek
is dat de wereldeconomie sinds midden jaren ’80 de duurzame regeneratiecapaciteit van het Ecosysteem Aarde overschrijdt, met als meest gekende gevolgen de klimaatopwarming, het verlies aan
biodiversiteit en het groeiende tekort aan zoetwater. Volgens ecologische economen impliceert
(sterke) duurzaamheid dat de mondiale economie opnieuw de beperkte draagkracht van de aarde
moet respecteren. Om die maximale biofysische schaal te respecteren, zullen Westerse landen in
de toekomst een ware duurzaamheidtransitie moeten ondergaan, waarbij hun totaal materiaal- en
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energiegebruik met een factor 10 moet dalen. Dit is een uitdaging van een totaal andere orde dan
die van de klassieke “milieuvervuiling” waar milieueconomen – en ook Ryngaert – het over hebben. Het gaat niet langer op te stellen dat de ecologische duurzaamheidcrisis kan worden opgelost door een beperkte internalisering van externe kosten. De zogenaamde marktfaling op het vlak
van het milieu is geen uitzondering op de regel maar is veeleer alomtegenwoordig. Het gaat over
een fundamentele systeemfout (zie verder).
Ook de plaats van vrijhandel moet worden herbekeken. De theorie van de comparatieve voordelen, die ook Ryngaert herhaaldelijk gebruikt, is vandaag irrelevant. Ricardo wees er op dat zijn
theorie onderhevig is aan een flink aantal voorwaarden. Vandaag is aan geen enkele randvoorwaarde voldaan: kapitaal is mobieler dan ooit, oligopolies en monopolies zijn alomtegenwoordig
en externe kosten worden zo haast niet geïnternaliseerd (cf. klimaat- en gezondheidsgevolgen
van snel toenemende langeafstandsvervoer). Wanneer het gaat over landen die zeer natuurintensieve en exportgerichte groei nastreven, ontstaat een groot aantal andere ecologische schaduwkosten zoals habitatverlies, biodiversiteitsverlies, bodem-, water- en luchtverontreiniging, die helemaal niet opgenomen worden in de prijs die de (westerse) consument uiteindelijk betaalt.
Ecologische economen wijzen er ook op dat naarmate de ruilvoet voor arme landen verslechtert,
de mogelijkheid om externe kosten te internaliseren ook voortdurend kleiner wordt. Sommige
auteurs stellen, enigszins sarcastisch, dat die ‘externaliteiten’ geen vorm van marktfaling zijn – zoals
de theorie van de milieueconomie voorstelt – dan wel een ‘kostenverschuivend succes’, mogelijk
gemaakt door asymmetrische machtsrelaties.
Conclusie: in de geglobaliseerde wereld van vandaag wordt niet voldaan aan Ricardo’s vereisten. Dit betekent dat de theorie van de absolute voordelen de scepter zwaait, veeleer dan die van
de comparatieve voordelen. En dit levert een totaal ander plaatje op. Internationaal kapitaal gaat op
zoek naar die landen met de grootste absolute voordelen. Om kapitaal aan te trekken zien sommige landen in het Zuiden zich dan genoodzaakt hun, op zich al armetierige, ecologische (en sociale en fiscale) normen verder te verlagen om op die wijze een absoluut voordeel te behalen. De
econoom James Boyce spreekt in deze context van een ‘globalisering van de marktfaling’: economische integratie verbindt imperfecte markten op milieuvernietigende wijze. Het resultaat is dan
oneerlijke competitie mét netto ecologische kosten. Het voorbeeld van de assemblagefabrieken
(maquiladoras) in Mexico is bekend. De lagere milieunormen in Mexico hebben wellicht een belangrijke rol gespeeld in de delokalisatie van Amerikaanse bedrijven naar de grenszone in Mexico, met
als gevolg banenverlies in de VS en ernstige milieuschade en gezondheidsproblemen in Mexico.
Dat is net het omgekeerde van wat Ryngaert beoogt: een verdere vrijmaking van de handel die
“staten die goederen en diensten op de meest efficiënte manier produceren, bevoordeelt.”(p. 81)
Zoals ook John Vandaele in zijn jongste boek, De stille dood van het neoliberalisme, heeft aangetoond,
is handel helemaal niet het vermeende toverdrankje dat vanzelf tot ontwikkeling leidt: alles hangt
af van de omstandigheden.
Vanuit het pre-analytische kader van de ecologische economie krijgt internationale handel dan
ook een totaal andere plaats toebedeeld dan bij de WTO én Ryngaert. Veeleer dan het maximaliseren van de internationale handel is er behoefte aan een zekere vorm van ‘deglobalisering’
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(cf. Walden Bello van Focus on the Global South), de heroriëntatie van de economieën van het Zuiden van een exportgerichte groei in het kader van de wereldwijde markt naar productie voor
lokale markten. In schril contrast met de karikatuur die er in het Westen vaak van wordt gemaakt,
betekent deglobalisering zeker niet de totale ontkoppeling ten aanzien van de wereldeconomie.
Dit is geen ultradefensief protectionisme. Wél wordt een stelsel van ‘economische subsidiariteit’
vooropgesteld: regio’s produceren de goederen die ze nodig hebben bij voorkeur zelf, vooral in
het geval van voedingsmiddelen (cf. Dirk Barrez’ Koe 80 heeft een probleem), mits ze die kunnen produceren zonder al te exuberante kosten. In het andere geval is import op zijn plaats. De wereldeconomie moet zich ontwikkelen in een pluraliteit van ruimten (lokaal, nationaal, continentaal,
mondiaal) die slechts gedeeltelijk met elkaar verbonden zijn. Essentieel is dat de landen in het Zuiden kunnen ontkomen aan de ‘specialisatieval’. Dit impliceert dat zij de export van biocapaciteit
(tegen te lage prijzen) moeten afremmen ten voordele van de eigen lokale markten en autonome
technologische ontwikkeling. Handel heeft alleen zin indien deze landen in staat zijn producten
voort te brengen met een hogere toegevoegde waarde. Gezien de biofysische onmogelijkheid om
het Westerse model te kopiëren, heeft het Zuiden behoefte aan alternatieve ontwikkelingspaden
die aangepast zijn aan de specificiteiten van de lokale context. Met de woorden van de Indische
Sunita Narain: “Omdat het Zuiden de pech heeft aan zijn ‘ontwikkeling’ te beginnen op een
moment dat de wereld vol is, de grondstoffen uitgeput en de afvalputten verzadigd zijn, kunnen
wij jullie model niet navolgen. Daarom is het ook de verdomde plicht van het Noorden om mee
te zoeken naar een alternatief ontwikkelingsspoor, naar nieuwe vormen van moderniteit.” (De
Walsche, MO*, (43), p. 42) In die zin ben ik het wel volmondig eens met Ryngaert wanneer hij
stelt dat het Noorden het Zuiden moet tegemoetkomen qua capaciteitsopbouw. Zelfs vanuit een
verlicht eigenbelang doet het Noorden er goed aan te investeren in een (schone) technologieoverdracht naar het Zuiden, zoals ook uitdrukkelijk gevraagd wordt door vele klimaatwetenschappers
en milieu-ngo’s. Dit is een conditio sine qua non voor het vermijden van een absolute klimaatcatastrofe (een opwarming van meer dan 2°C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur) die
vooral het Zuiden sterk zal treffen. Voor velen is anders globaliseren een kwestie van leven of
dood.
Peter Tom Jones
Johan ALBRECHT. Klimaatrelativisme. Leuven: Acco, 2007, 168 p.
Het klimaatbeleid begint steeds meer ons dagelijkse leven te beheersen. De nood aan degelijke achtergrondinformatie, alsook aan enige reflectie over de noodzaak en effectiviteit van opgelegde en
aanbevolen maatregelen, is dus zeker aan de orde. In het boek Klimaatrelativisme van Johan
Albrecht, uitgegeven bij Acco, krijgt de lezer een veelzijdig beeld van de problematiek, het gevolgde
internationale beleid en zijn mogelijke uitwerkingen. Het hoofdaccent van dit boek ligt echter op
duiding. Als er drie voor de hand liggende standpunten zijn tegenover klimaatverandering, namelijk ongeloof en gewoon verder doen, geloof met maatregelen en geloof met berusting, dan volgt
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Albrecht een vierde weg van scepsis met alternatieve maatregelen. Op zich een interessant uitgangspunt voor wie zich afvraagt of het allemaal wel zo’n vaart loopt met de zeespiegelstijging en of
het Kyotoprotocol daar sowieso wel enige impact op heeft. De rode draad van dit boek is de stelling dat het internationale milieubeleid zich onledig houdt met dubieuze klimaatscenario’s in plaats
van aan te sturen op de noodzakelijke energietransitie van fossiele energiedragers naar alternatieven. Het huidige prijsniveau van energiedragers zou voldoende hoog zijn om de meest waarschijnlijke klimaatverandering te stabiliseren zonder verdere klimaatinspanningen. Maar de ambities van
het boek reiken nog wat verder: met toegewijde ijver brandhout maken van het internationale klimaatbeleid.
De toon wordt gezet in de eerste zin, waarin het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) een ‘klimaatbureaucratie’ genoemd wordt. In realiteit worden de klimaatonderhandelingen echter door de landen op de CoPs (Conferences of the Parties) in de schoot van de UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change) gevoerd, terwijl IPCC slechts technische rapporten produceert als basisinformatie.
Vooral de broeikasgasscenario’s van het IPCC moeten het ontgelden als extreem en dus onrealistisch. Het belangrijkste argument van de auteur om de IPCC scenario’s te banaliseren, steunt
jammer genoeg op zijn verkeerde interpretatie van de IPCC curve van pro capita energieconsumptie. Gezien het een cumulatieve curve betreft, kan ze niet dalen en staat een lineaire stijging van
de curve voor een status quo van het pro capita energieverbruik.
Daarop wordt het Sternrapport waardeloos verklaard omdat het de kosten/baten van onwaarschijnlijke scenario’s doorrekent en omdat het een rentevoet van 0.1% hanteert. Hiermee komen
we bij de kern van het ethisch debat over duurzame ontwikkeling dat de klimaatverandering met
zich meebrengt: we worden geconfronteerd met een belangenconflict tussen enerzijds de huidige
mensengeneratie en anderzijds de andere levende wezens en de generaties van de verre toekomst.
Als schrijnend dilemma gesteld: laat je de hongerende boer in Afrika overleven door het laatste
bos weg te kappen dat de sleutel tot overleven bevat voor de tien volgende generaties en voor
de schatkamer aan planten- en dierendiversiteit die het herbergt? Albrecht heeft alvast het juiste
antwoord klaar: kies een rentevoet van 4% die mensenlevens na 2100 waardeloos maakt en
beschouw de biodiversiteitscrisis als onbenullig, gezien er geen marktwaarde voor is.
Waarom geld verspillen aan het Kyotoprotocol als het meest waarschijnlijke emissiescenario
zonder klimaatbeleid volgens IPCC leidt tot een klimaatverandering die binnen de perken van de
2°C blijft, vraagt de auteur zich daarna af. Terwijl hij merkwaardig genoeg verwijst naar de chaostheorie en het extreem niet-lineaire karakter van het aardse klimaatsysteem, erkent hij niet het risico
op positieve meekoppelingen, zoals CO2-verzadiging in een warmere oceaan, afbraak van boreaal
veen na het verdwijnen van de permafrost of ongecontroleerde bosbranden in het tropisch woud,
die de planeet kunnen brengen tot het attractorveld van een nieuw klimaatevenwicht met een significant warmere, dorre en daardoor minder productieve toestand. Daarom is het verre van zeker
dat, zoals economist Albrecht voorspelt, “ons een zeer beperkte klimaatverandering te wachten
staat” (p. 81) en wordt er door veel onderzoekers spoed bevolen bij de broeikasgasreductie.
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Vervolgens wordt de milieubeweging als nieuwe religie op de korrel genomen. Dit komt
behoorlijk gratuit over, gezien het afwijkend maar al even dogmatisch discours dat Albrecht uit
dezelfde wetenschappelijke informatie ontwikkelt. Wellicht omwille van het voorzorgsbeginsel
geeft het huidige beleid voorkeur aan dat van de milieubeweging.
Ten slotte wordt het stabiliseren van de oppervlaktetemperatuur afgeschilderd als een conservatief project zonder weerga, net zoals Plato de ontbossing van Attika als een bedreiging voor
de Griekse cultuur zag. Maar ondanks de innovatie om houten door stenen tempelzuilen te vervangen had Plato het wel bij het rechte eind, want Griekenland verdween voor twee millennia
van de kaart en haar culturele erfgoed werd gered door Perzen en Arabieren. Voor ons, bewoners van Gaia, is het voorlopig nog wachten op buitenaardse wezens om het patrimonium te
catalogiseren tot betere tijden.
Uit deze voorbeelden mag blijken dat het boek niet kan overtuigen in zijn pogingen om een
internationaal klimaatbeleid als overbodig te beschouwen. En welke relevantie heeft de uitvoerig
opgebouwde tegenstelling tussen klimaatbeleid en energietransitie? Gaan deze immers niet hand
in hand als tweezijdig antwoord op eenzelfde milieuprobleem? In een context van massale inzet
van fossiele energiedragers door onze beschaving is de energiebevoorrading de input-gerelateerde
zijde (extractie van niet hernieuwbare grondstof) en het klimaatbeleid de output-gerelateerde zijde
(broeikasgasemissie). Tijd dus voor een convenient partnership waarin beide beleidsdomeinen elkaar
wederzijds ondersteunen. Toen de energieprijs nog laag was, en de Club van Rome de uitputting
van de fossiele energie predikte in de woestijn, heeft het klimaatbeleid de energietransitie (ondermeer met subsidies) voortgestuwd. De huidige energieprijzen incorporeren daardoor al een stuk
informatie over klimaatverandering. Nu de energieprijs hoog wordt, bezit de energietransitie de
potentie om een kwakkelend klimaatbeleid verder voort te duwen. Het is daarom onjuist te beweren dat het klimaatbeleid de energieschaarste negeert of dat de energietransitie zonder het klimaatbeleid kan. Bovendien lost de energietransitie niet de problemen van ontbossing en adaptatie op,
twee cruciale thema’s van een hernieuwd klimaatbeleid. De analogie van de broeikasgasproblematiek met de ozonproblematiek is interessant en verdient inderdaad doorgetrokken te worden:
van onderzoek over drukking en beleid tot vermarkting.
De oproep tot expliciete aandacht voor de energierevolutie is terecht. Des te meer is dit boek
een gemiste kans om na te gaan hoe deze in België op gang te trekken, en ook, nu de onderhandelingen over de herziening van het Kyotoprotocol gestart zijn, hoe ze in het klimaatbeleid een
plaats te geven. Maar juist op het vlak van energietransitie is het boek niet grensverleggend. Het
bewierookt enkele end-of-pipe technieken en gaat voorbij aan ernstige technologische problemen
van een gedecentraliseerde energieproductie met zon en wind. Daarbij gaat het niet in op de
geringe energiedensiteit en bijhorende grondbehoefte van alternatieve energiebronnen, waardoor
Albrechts grote voorbeeld Zweden maar met mondjesmaat naar Vlaanderen kan getransponeerd
worden. Daarnaast zwijgt hij zedig over de conventionele kernenergie, die wellicht als enige
energiebron de potentie heeft voor een snelle conversie, maar die volgens Lovelock geblokkeerd
zit ten gevolge van de kankerfixatie van de westerse mens die eeuwig leven nastreeft. Tegen deze
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achtergrond wordt het wel helemaal bizar wanneer het streven naar energie-efficiëntie geen deel
uitmaakt van zijn nakende energietransitie. Alsof er geen technologisch geavanceerdere koelingtechnologieën bestaan dan een energieverslindende airco. Elders in het boek wordt dematerialisering van de maatschappij afgedaan als filosoferen in een slecht geïsoleerde woning met een
aftands benzinezuipend vehikel voor de deur.
De auteur geeft correct aan dat de ecologische meerwaarde van Kyoto twijfelachtig is. Het is
inderdaad slechts een onbeduidende stap in een proces, maar wel een gigantische stap in ons collectieve wereldbeeld in de richting van het besef van een eindige, fragiele planeet. Het is dan ook
twijfelachtig of de houding van de VS de rationele is. Men kan stellen dat mondiale problemen
enkel nog opgelost geraken door een mondiale aanpak. Positief is zijn pleiten voor meer geld voor
klimaatadaptatie in de armste landen. Maar het is logisch dat dit niet de eerste en belangrijkste
overweging van Kyoto was: zoals elk modern milieubeleid gaat de voorkeur uit naar voorkomende maatregelen, terwijl adaptatie end-of-pipe is. De resiliëntie verhogen van de armste bevolkingsgroepen moet dringend deel gaan uitmaken van de reguliere ontwikkelingssamenwerking.
Inhoudelijk voegt het boek weinig toe aan Lomborgs Sceptical Environmentalist. Het overbodige
slottoneeltje waarin twee ‘visionaire’ captains of industry worden opgevoerd en dat wellicht moet aantonen dat niet de wetenschappers, ngo’s of beleidsverantwoordelijken bepalen wat belangrijk is
op deze wereldbol, maar enkele gehaaide topzakenlui die onder één hoedje spelen met toppolitici, suggereert een cynisch wereldbeeld. Je persoonlijk geld spenderen aan klimaatneutralisatie blijft
volgens Albrecht even zielig als zingeving halen uit consumeren, waarvan akte.
Bart Muys
Lies SERCU, red. Omgaan met multiculturaliteit en religieus pluralisme in het onderwijs. Leuven: Acco, 2007,
156 p.
Dit boek compileert bijdragen van sprekers tijdens een studiedag van 15 november 2006 door
het Vliebergh-Sencie Avondvormingscentrum, met als thema ‘Omgaan met multiculturaliteit en
religieus pluralisme in het onderwijs’. Op het eerste zicht doet de hoofdtitel van de bijdragen vermoeden dat multiculturaliteit en religieus pluralisme als een positief gegeven in de samenleving
en in het bijzonder in het onderwijs kunnen worden gezien. De kernboodschap is dan ook dat
er een bijzondere taak is weggelegd voor het onderwijs om de hindernissen voor die multiculturele en religieus pluralistische maatschappij op te ruimen.
In een eerste inleidende bijdrage reflecteert de rector van de Katholieke Universiteit Leuven,
Marc Vervenne, over de notie ‘multiculturele samenleving’: een ideaal of een noodzakelijk
feitelijk kwaad? Hij beklemtoont dat verschillen in een samenleving zelden zacht maar eerder
weerbarstig worden ontvangen. Het einde van de godsdienstoorlogen in de zeventiende eeuw
luidde een tolerant Europa in, waarbij de pacificatie tussen godsdiensten en politiek plechtig werd
afgekondigd. Het feitelijke bestaan van een toenemend religieus pluralisme door migratie heeft
dit pacificatiemodel echter terug op de politieke agenda gebracht. Voorts waarschuwt de rector
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dat een debat rond multicultureel samenleven en religieus pluralisme zonder oog te hebben voor
de irreële angsten van de burgers, een zinloos en gevaarlijk debat is. Een multiculturele samenleving kan maar realiteit blijven als men de draagkracht om vreemdheid te aanvaarden vergroot,
zowel bij allochtone als bij autochtone burgers.
In een tweede bijdrage analyseert Jef Verschueren, decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, het multicultureel samenleven vanuit de taalkundige pragmatiek. Zo stelt hij dat het beter is te spreken van ‘variabiliteit’ dan van ‘diversiteit’. Variabiliteit
incorporeert verschil én gelijkenis. Diversiteit heeft een connotatie van enkel verschil. Bij de vorming van de samenleving is het essentieel dat een gemeenschap in haar gelijkheidsstreven toch
een interactionele ruimte voor verschil toelaat. Welke parameters van variabiliteit bepalen bijvoorbeeld het toebehoren aan een groep? Het ontstaan van identiteit is het tweede luik in de analyse van Jef Verschueren. Identiteit is onderhevig aan natuurlijke maar ook pedagogische factoren, zoals in het klassieke debat tussen ‘nature’ en ‘nurture’. De conclusie is dat identiteit ook
onderhevig is aan variabiliteit omdat het ook meervoudig gelaagd is, niet stabiel - noch diachroon,
noch synchroon. In zijn derde luik stelt hij dat taal een cruciale rol speelt in het stichten van een
gemeenschap. Taal is, net zoals groepsvorming en identiteit, onderhevig aan variabiliteit. Deze
vaststellingen doen Jef Verschueren pleiten voor een reële meertaligheid in het onderwijs. Hij
betreurt de overheersende invloed van de Vlaams-nationalistische ideologie in het onderwijsbeleid van de huidige Minister van Onderwijs. Het heil zoeken in enkel een verkeerd begrepen
voorstelling van taalachterstand, waarbij de nadruk schijnbaar enkel komt te liggen op de exclusieve verwerving van het Nederlands, laat vermoeden dat het Vlaamse Onderwijs slechts in een
premature fase van multiculturalisering is. Dringend moet er gezocht worden naar meer variabiliteit in de proeftuinen van de Minister van Onderwijs. Variabiliteit is de sleutel tot de oplossing,
waarbij uitgegaan wordt van de realiteit van een meertalige samenleving. De moedertaal moet niet
geminimaliseerd en verdrongen worden. De verwerving van het Nederlands kan maar succesvol
zijn indien de verwerving van de moedertaal of thuistaal synchroon verloopt en ondersteund
wordt. De school heeft hier naar de overheid toe misschien de visionaire taak om subversief te
zijn en in te gaan tegen utopieën van een éénvormig homogeen Nederlandstalig onderwijs.
In een derde bijdrage analyseren Johan Leman en Ann Trappers, beiden werkzaam als hoogleraar
en doctoraatsbursaal aan het Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden van de Katholieke
Universiteit Leuven, de positionering van allochtone leerlingen in het secundair onderwijs. Aan de
hand van internationale (onderwijs)onderzoeken zoals ECRI, PISA, RAXEN etc.wordt het Vlaamse
Onderwijs doorgelicht. Hun aanbeveling is dat het Vlaamse Onderwijs, wil het de uitdagingen van
een multiculturele samenleving aangaan, alle hefbomen moet inzetten - o.m. sociale cohesie, respect
voor cultuur en diversiteit, leerachterstand, betrokkenheid van ouders etc. - die de leerlingen kunnen
helpen om een diploma te verwerven, en zich niet enkel blindstaren op taalachterstand als enige factor van participatie of integratie. Het aanbrengen van wijzigingen aan de schoolstructuren en/of aan
de sociaaleconomische status van gezinnen is doorslaggevend voor het al dan niet slagen van migrantenkinderen. Een adequaat gebruik van e-learning zou, tenslotte, een positieve bijdrage kunnen leveren in het verzachten van stereotypering en vooroordelen rond migratie, religie en andere culturen
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en kan een actieve promotie zijn voor meer aandacht voor de noord-zuidverhouding, voor de meertaligheid en het leren ontcijferen van de beeldcultuur.
In bijdragen vier en vijf worden door Jean-Paul Pinxten van de pedagogische begeleidingsdienst van de Don Bosco scholen en Jean Aegten van het Departement Lerarenopleiding van
de EHSAL, nu vooral gekend onder de naam Hogescholen Universiteit Brussel ofwel de HUB,
een poging gedaan om de maatschappelijke opdracht en het christelijk appèl van het katholiek
onderwijs en de lerarenopleiding te positioneren ten aanzien van een toenemende secularisatie,
een toenemend pluralisme en een toenemende verkleuring van de katholieke school. De eigenheid van een katholieke school is haar gastvrijheid voor de vreemdeling en voor andersdenkenden. Deze evangelische inspiratie mag niet onder druk van gemakzucht op de achtergrond verdwijnen, stelt Jean-Paul Pinxten. De kern hierbij is dat identiteit niet dilateert tot een vorm van
neutraliteit of een met de wind meedraaien. De missie van een katholieke school bestaat erin
een voortdurende open dialoog met de multiculturele samenleving aan te gaan, maar met een
duidelijke positionering van de katholieke identiteit binnen het religieus pluralisme, waarbij helder en duidelijk inzicht gegeven wordt in de evangelische inspiratie van het maatschappelijk
appèl van een katholieke school. Het pastoraat op school moet daarom gedragen worden door
een gemeenschap van gelovigen, betrokken bij het schoolgebeuren. Vrijwilligheid, namelijk uitnodiging, en differentiatie, zoals variabiliteit in eucharistie, bezinning en viering, zijn hierin
belangrijke sleutels. Het verplichte godsdienstonderricht moet hiervan losgehaakt worden. Uiteraard zijn pastoraat en godsdienstonderricht beide even belangrijk om de christelijke inspiratie van
de school te laten doordringen in de cultuur van het schoolgebeuren. Beide leggen echter een
verschillende weg af.
De katholieke lerarenopleiding poogt in te spelen op toenemende vragen vanuit de scholen
om leraren af te leveren die bekwaam zijn om met secularisatie, pluralisme en multiculturalisme
om te gaan in de context van een klas. Volgens Jean Aegten is de cruciale vraag die zich hier aandient, of een lerarenopleiding die het identiteitsproces van toekomstige leraren begeleidt, dit moet
doen vanuit haar oorspronkelijke katholieke zending of vanuit een bredere open communicatieve houding als christelijke school? Intercultureel en interreligieus leren is hierin een belangrijk
element, waarbij in de eerste plaats intrareligieus leren een essentiële rol zal spelen. In het interactief co-constructieproces zal het (willen) kennen van de eigen traditie, ook al is dit voor vele
jongeren een moeilijke oefening, belangrijk zijn om als toekomstige leraren het christelijk appèl
van gastvrijheid en verdraagzaamheid in en van de katholieke school te blijven uitdragen. Jean
Aegten stelt enkele concrete leermiddelen voor die gebruikt worden in het vakgebied Religie,
Zingeving en Levensbeschouwing en die volgens hem voorbeelden zijn van een didactiek van het
coöperatief leren in multiculturele groepen.
In bijdrage zes wordt een directeur van een multiculturele school, Herman Frooninckx, aan
het woord gelaten. Hij stelt dat de echte concentratieschool een ‘witte school’ is. Als school moet
je overtuigd zijn dat een interculturele opvoeding het beste antwoord is op een multiculturele
samenleving. Een ‘witte school’ weigert echter te (h)erkennen dat de samenleving aan het verkleuren is. De meeste scholen in Vlaanderen hebben intussen een (onvermijdelijke?) verkleuring
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ondergaan. Organisaties veranderen zelden uit zichzelf. Externe ontwikkelingen zorgen ervoor dat
ze moeten veranderen of uiteindelijk ten onder gaan. Een multiculturele school zit in zo’n extern
gedwongen keuze. Het Gelijke Kansen Onderwijsdecreet (GOK I +II) heeft gefaald om verplichte gelijke spreiding te bewerkstelligen in alle scholen. Herman Frooninckx is zich wel bewust
dat men door problemen toe te dekken of te ontkennen een gevoel van frustratie en angst kan
teweegbrengen bij het lerarencorps. Tijdig het evenwicht onder ogen krijgen, de voortdurende
interculturele ondersteuning van het lerarencorps blijvend stimuleren en de draagkracht van een
school om met vreemdheid om te gaan detecteren, is de opdracht van beleidsdragers van een
school. Een multiculturele school is een inclusieve school en de kwaliteit van een school hangt
niet af van de verkleuring maar van het beleid dat afgestemd is op de leefsituatie van de leerlingen. Als besluit stelt Herman Frooninckx vast dat ondanks de enorme inspanningen van scholen bij de uitstroom van migrantenleerlingen uit de school, de verhouding met de arbeidsmarkt
op zijn zachtst gezegd problematisch is. Hier heeft een multiculturele school een voortrekkersrol te spelen door duidelijke afspraken te maken met het bedrijfsleven. Zo is de multiculturele
school niet enkel maatschappijbevestigend door weerspiegeling, maar ook, vanuit haar ethische
overtuiging, maatschappijmakend.
In bijdrage zeven worden door Lies Sercu, hoofddocent Taalkunde aan de faculteit Letteren van
de Katholieke Universiteit Leuven, concrete bestaande leermiddelen doorgelicht en vernieuwende
leermiddelen aangereikt om zo de bevordering van sociale cohesie mogelijk te maken in een meertalige en multiculturele maatschappij. In het bijzonder werpt zij een licht op schoolboeken. De
inhoudelijke visie op identiteit in de meeste schoolboeken is statisch, stereotypisch en vooroordelen bevestigend. Lies Sercu pleit ervoor om door een interculturalisering van de schoolboeken deze
statische identiteitsvisie te verlaten, met als beoogd resultaat dat stereotypering en vooroordelen
worden getemperd. Een conditio sine qua non hiervoor is dat de leerboeken een correct cultuurconstruct hanteren, een niet-territoriaal cultuurconcept. Cultuur is niet statisch, monolithisch of geïdealiseerd. Cultuur is voortdurend in dialoog, in confrontatie met het vreemde en is vooral een meergelaagde constructie. Het monocultureel perspectief dient plaats te maken voor het intercultureel
perspectief. Concreet kan het interculturaliseren gebeuren door in de vakoverschrijdende eindterm
‘Opvoeden tot burgerzin’ de interculturele vaardigheid mee op te nemen. Het functioneren in interculturele situaties moet als uitgangspunt genomen worden. Het louter onderkennen en toelichten
van interculturaliteit is niet voldoende. Niet de vreemde culturen an sich dienen hier als legitimering
voor alle kennis in curricula gebruikt te worden. Het zijn de performantie en relevantie voor de
lerende die de legitimering voor de kennis in curricula dienen te bepalen. De interculturalisering van
de schoolboeken moet de vaardigheid aanscherpen om over een onderwerp te communiceren in
een interculturele context. De slotsom is dat de multiculturele samenleving de school dwingt de
volledig leraargestuurde didactiek te verlaten en radicaal te kiezen voor een leerlinggerichte en competentiebevorderende aanpak.
In de achtste en tevens laatste bijdrage van dit boek, pleit Bart Verbesselt, doctor in de Godgeleerdheid en lector aan de Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven, voor
een minimale moraliteit om de multiculturele samenleving beheersbaar te houden. Hiervoor gaat
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hij gedeeltelijk ten rade bij Paul Cliteur, voorstander van een moreel Esperanto met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als ethisch minimum, en bij Benjamin Barber, die stelt dat de geglobaliseerde economie onder controle gehouden moet worden door een
geglobaliseerde democratie. De metafoor van eenheid, de toren van Babel, heeft gefaald en
geleid tot een absolutistische en totalitair denken. Het debat moet gaan over eenheid in/én
verscheidenheid. Dit is de metafoor van de taalverwarring als een uitnodiging tot steeds nieuwe
vormen van zingevende creativiteit. De Europese multiculturele samenleving pendelt tussen
eurocentrische arrogantie en cultuurrelativisme. Bart Verbesselt is ervan overtuigd dat de zogenaamde ‘derde weg’ van multiculturaliteit tussen of naast de zogenaamd objectieve morele orde
en het ethisch relativistische standpunt loopt, via de progressieve toe-eigening van het fundamentele Europese erfgoed als ethisch minimum. De Leitkultur, het Europees erfgoed, incorporeert alle niet opgeefbare waarden van de Europese verlichting en democratie. Dit is een uitnodiging om het evenwicht te zoeken tussen openheid en het bewaren van de eigen identiteit.
Indien de Europese samenleving er niet in slaagt om de Leitkultur te cultiveren in een voortdurende dialoog, ontstaat een voedingsbodem voor ritualisme, onthechting en mogelijks zelfs
rebellie.
Deze acht bijdragen zijn geslaagde pleidooien voor een open en verdraagzame samenleving
met een duidelijke subversieve opdracht voor het onderwijs. De auteurs zijn er van overtuigd
dat ‘indien’ en ‘als’ er aan constructief bepaalde voorwaarden voldaan is, we enkel baat hebben
van de interculturele en religieus pluralistische samenleving. Een kleine bedenking hierbij is dat
met voluntarisme en utopische gedachten en dus met veel ‘indien’ en ‘als’, men Parijs in een
fles kan stoppen, maar de chaos van de realiteit verandert daardoor niet wezenlijk. Het miskennen of het minimaliseren van zeer fundamentele en meestal irrationele basisbehoeften van
mensen rond hun samenlevingscontract, is levensgevaarlijk en uiteindelijk fataal voor een staat.
De liberale rechtsstaat heeft, door haar sterke nadruk op rechten en vrijheden en haar bijna
complotachtig zwijgen over de verantwoordelijkheid die bij rechten komen, de plichten, zich
medeplichtig gemaakt aan een samenleving die zich nog enkel in een rechtbank lijkt thuis te
voelen.
Een andere bedenking is dat in geen enkele bijdrage expliciet wordt ingegaan op het problematisch gebruik van en de Babylonische spraakverwarring rond de begrippen ‘multiculturalisme’
en ‘religieus pluralisme’. Toch wens ik deze bijdragen warm aan te bevelen aan allen die een open
vizier hebben voor de samenlevingsuitdagingen. Net omdat wij zelf volop de geschiedenis
(mee)maken van het vormen van een nieuw samenlevingsmodel, is het zeer moeilijk om waarheidsuitspraken te doen en helder te zien rond dit multicultureel samenleven of het religieus pluralisme. Wij zijn zelf dansers en bevinden ons nog in de mist van de schepping van iets nieuws.
Het spel van de centrifugale krachten zal met veel vallen en opstaan een nieuwe interpretatie
geven aan dit samenlevingscontract. De hernieuwde aandacht voor de verantwoordelijkheid en
plichten die horen bij rechten, zal al een eerste stap zijn in de multiculturele wordingsgeschiedenis van Europa.
Prakash Goossens
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Wes HOLLEMAN. Onderwijsethiek: Een literatuurstudie over professioneel handelen van docenten in het hoger
onderwijs. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht, 2006, 192 p.
Dit is een boek over ethiek in de sterke zin van het woord. Met andere woorden, het is een boek
dat zelf geen ethische reflectie bevat, maar dat verzamelt wat allerlei auteurs hebben gezegd en
geschreven over morele aspecten van het handelen van docenten in het hoger onderwijs. De
auteur is socioloog en onderwijskundige en heeft een jaar lang allerlei, vooral Amerikaanse,
literatuur en internetsites bekeken en de resultaten daarvan geordend gepresenteerd. Dat heeft
geleid tot vijftien ethische principes voor professioneel handelen in het hoger onderwijs. Deze
worden in afzonderlijke hoofdstukken gepresenteerd. Elk van die hoofdstukken verzamelt materiaal, geeft voorbeeldjes in aparte kadertjes, vat het geschrevene samen in rijtjes, schema’s en
lijstjes, en concentreert het besproken principe in een vuistregel. Aan die vijftien hoofdstukken gaat een inleiding vooraf. Erna volgen nog eens acht hoofdstukken waarin het verzamelde
materiaal wordt getoetst aan de hand van nog andere literatuur, vooral Amerikaanse enquêtes
of documenten, zoals een gedragscode die de Nederlandse VSNU een paar jaar geleden heeft
opgesteld.
Het systematische register verzamelt niet zozeer steekwoorden maar korte omschrijvingen,
bijvoorbeeld ‘achtergrondkenmerken van studenten’, en ordent die weer onder algemenere begrippen. Bijvoorbeeld ‘Docent: Algemeen – docent als professional’. De systematiek is waarschijnlijk
eerder die van de onderzoeker die moest ordenen dan die van de lezer die iets wil opzoeken.
Gelukkig is het register zo beperkt dat de lezer het helemaal kan doornemen om te zien of er
iets te vinden is over wat hij zoekt. De methode van de auteur, namelijk verzamelen en ordenen
en daarbij vooral het internet gebruiken, blijkt tenslotte ook uit het volgende lemma in de bibliografie: tussen ‘Thompson’ en ‘Tomlinson’ vinden we ‘Tien geboden. Oude Testament, boek Exodus 20:3-17 URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_Geboden.’
Paul van Tongeren
Ciano AYDIN, red. De vele gezichten van de fenomenologie. Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans,
2007, 223 p.
In dit wikipedia-tijdperk waarin alle benodigde informatie maar een muisklik verwijderd is en je
bij ieder dagblad of weekblad, mits de juiste spaaractie, wel een bloemlezing over of inleiding op
allerhande grote (en minder grote) filosofen krijgt, doet het verschijnen van een nieuwe ‘inleiding
op een aantal filosofen’ in ieder geval de wenkbrauwen fronsen.
Ciano Aydin poogt de vele valkuilen die verschijnen bij het uitbrengen van ‘een zoveelste inleiding/kennismaking’ te ontwijken door resoluut een andere bril te hanteren. Dit is zeker géén fenomenologie voor dummies of een sappige who’s who van deze moderne stroming in de filosofie. De lezer
die zonder filosofische bagage aan dit boek begint, zal het niet onder de markt hebben. De
verschillende auteurs bieden elk op hun manier, via hun thema’s, steeds een andere kijk op het
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fenomeen fenomenologie. Hierbij schuwen ze de vaktaal niet, zonder zich er evenwel in te
wentelen.
Voorzien van een degelijke structuur, een interessant uitgangspunt en verschillende visies is
het zeker een te smaken boek. Ook al passeren vele karakterkoppen de revue, het wordt nooit
een waas van impressies. Iedere filosoof/fenomenoloog krijgt een korte en essentiële biografie,
waarna zijn of haar positie met betrekking tot de fenomenologie als stroming wordt geschetst.
Dit kan gaan van een levenslange toewijding aan bepaalde visies tot de ‘jeugdzonden’ van een
beginnend grootmeester.
Net door niet binnen de (beperkte) lijnen te kleuren en enkel de pur sang fenomenologen aan
bod te laten komen, laat het boek een frisse wind waaien die daardoor niet enkel de fenomenenleer beter tot haar recht laat komen, maar haar ook in al haar kracht en zwakte laat zien.
De doelstelling om door de keuzes voor de te behandelen onderwerpen te laten zien dat “de
levensnabijheid die in de fenomenologie centraal staat een belangrijk tegengewicht kan bieden tegen
een sciëntistische benadering die de mens buiten de wereld plaatst, waarop hij of zij altijd is betrokken” (p.13),wordt duidelijk verwezenlijkt. Men kan bezwaarlijk een denker als Merleau-Ponty of een
eminente persoonlijkheid als Hannah Arendt verkeerdelijk aanzien voor een sciëntist.
De beschouwingen van de verschillende auteurs laten daarbij geen plaats voor nodeloze uitstapjes maar beperken zich tot de essentiële bijdrage(n) van iedere filosoof. Vaak laten ze ons daarbij vanuit een nieuw oogpunt kennismaken met de oude en vertrouwde meesters door specifiek
het belang van de fenomenologie in hun denken uit te vergroten. Zo wordt soms de ontwikkeling van een bepaald kernconcept (cfr. Levinas’ ik/de ander, Sartre’s verplichte keuzevrijheid)
sterker naar voren gebracht dan de uitleg van de respectieve kroon op het werk zelf. Dit illustreert eens te meer dat de weg naar iets toe vaak zeker zo interessant is als het eindpunt, en dat
zij die een binnenweg nemen veel meer verliezen dan ze zouden kunnen winnen.
Dat het boek qua stijl moeilijk een uniform geheel weet te vormen, is een inherente eigenschap
van de keuze voor een veelheid aan auteurs en hoeft niet altijd een verarming te zijn. Zo illustreren de zeer verscheidene bijdragen van de verschillende auteurs de rijkdom van de fenomenologische stroming, ook voor de filosofiein dit ‘post-moderne’ tijdsgewricht.
Ook al is het boek vlot geschreven en genuanceerd in zijn beperktheid, toch is het ook net
daar waar het schoentje kan knellen. Een kleine twintig bladzijden per fenomenoloog voor een
korte biografie, een exposé over zijn of haar bijdrage(n) aan de fenomenenleer en een kritische
reflectie voelt vaak aan zoals een kennismaking op een trouwfeest. Een redelijke indicatie of je
al dan niet ooit verder in gesprek zal treden, maar zelden een diepgravend gesprek. Het doet ons
uitkomen bij de vraag voor wie dit boek geschreven is.
De ‘beroepsfilosoof’ of student zal ongetwijfeld van tijd tot tijd wel eens een opfrissing kunnen gebruiken, en hiervoor is het een ideaal werk. Of het ook een breder publiek kan aanspreken, hangt eerst en vooral af van de bagage die deze lezers met zich meedragen. En gezien het
overaanbod van degelijke boeken over filosofen is het zeer de vraag of een enkel op fenomenologie gebaseerde selectie niet een te grote stap is.
Stijn Achten
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Willy VANDE WALLE. Een geschiedenis van Japan: Van samurai tot soft power. Leuven: Acco, 2007, 400 p.
Willy Vande Walle is erin geslaagd in één boek het hele verhaal van de Japanse natie samen
te brengen. Ondanks de vele Japanse termen en karakters is het toch een leesbaar boek geworden, al heb je toch een bepaalde vastberadenheid nodig om je erdoorheen te worstelen. Het
is zowel voor de specialist als de ontwikkelde leek geschreven, maar duidelijk geen vulgariserend boek. De auteur richt zijn aandacht vooral op het ontstaan en de evolutie van de politieke instellingen en machtsstructuren binnen de Japanse samenleving. De economische en
militaire geschiedenis komen vrij uitgebreid aan bod. Maatschappelijke en sociale bewustwording worden summier behandeld. Literatuur en kunst worden slechts zijdelings behandeld om
ze te plaatsen in de tijd. De literatuur van na de tweede wereldoorlog wordt iets uitgebreider
vermeld.
Een groot deel van dit boekwerk wordt ingenomen door een boeiend verslag van de overgang die Japan maakte van geïsoleerde militair geleide staat naar een moderne sterke staat van
internationaal belang. In 1854 opende Japan gedwongen zijn grenzen en maakte zich in enkele
tientallen jaren tijd alle westerse kennis en technologie eigen. Zo werd het landleger eerst naar
Frans model en later, toen de Pruisen de Duits-Franse oorlog wonnen, naar Pruisisch model
georganiseerd. De pas opgerichte marine werd gevormd naar Brits model en de hoofdstedelijke
politie naar Parijs model. Er werden extensieve landbouwmethodes uit Amerika ingevoerd in
Hokkaido, het noordelijke eiland, toen volop in ontwikkeling. De post werd gereorganiseerd door
iemand die de Europese postdiensten had bestudeerd. De indeling van het onderwijsnet werd
gestructureerd zoals het Franse model, terwijl de schoolboeken vertaalde Amerikaanse schoolboeken waren. Ook het Westers gedachtegoed had zo zijn invloed. Le contrat social van J.J. Rousseau
had een grote invloed op de Beweging voor Vrijheid en Burgerrechten, Amerikaanse sociaalhumanistische ideologieën hadden grote invloed op een van de eerste Japanse socialisten en op een
christelijke propagandist, en ook het Duitse nationalistisch denken van Bismarck en Stein raakte
bekend en had een vrij grote invloed op beleid en administratie.
De eerste politieke partijen ontstonden, een parlement werd opgericht naar Pruisisch model.
Dit model bleek na een bestudering van de verschillende grondwettelijke systemen het meest
aangepast aan de Japanse behoeften. Het strafrecht en burgerlijk recht werd gemoderniseerd
door de Franse jurist de Boissonade. Pas na een herziening door een groep Japanse conservatieve juristen zodat de rechten van het familiehoofd en de erfenisregels behouden bleven, werd
dit wetboek goedgekeurd. Het handelsrecht kwam tot stand na adviezen van Roesler. In 1890
vonden de eerste parlementsverkiezingen plaats. In de praktijk waren het alleen de grootgrondbezitters die konden stemmen. Maar het parlement werd nog sterk tegengewerkt en tenslotte
ontbonden door de keizer, terwijl de hanbatsu-regering die sinds de Meiji-restauratie redelijk
autonoom had kunnen regeren, compromissen moest sluiten door een toenemende politieke
bewustwording.
Sterk is de manier waarop de schrijver de expansiedrang van Japan internationaal in zijn verband plaatst. Door de internationale verhoudingen in enkele zinnen samen te vatten, wordt de
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positie van Japan sterk verhelderd. Vande Walle schrijft over een herziening van de ongelijke
verdragen getekend na de gedwongen opening van de Japanse grenzen en over het Japanse
succes tijdens de Sino-Japanse oorlog. Na de Drie Landen-Interventie moest Japan onder internationale druk inbinden, maar het kreeg extra financiële compensaties en besloot deze aan te
wenden voor de wapenindustrie, het onderwijs en de keizerlijke schatkist. Japan verwierf met
zijn overwinning de status van grote mogendheid in het Verre Oosten, maar de publieke opinie
binnen Japan was erg veroordelend over het feit dat Japan had ingebonden. De overheid begon
in reactie daarop aan een lastercampagne tegen Rusland, dat als staatsvijand nummer één werd
afgeschilderd.
Ondertussen zette de Japanse overheid de eerste industriële revolutie in door met overheidssteun spitsbedrijven op te richten. De lichte industrie, vooral de textielsector, kwam tot grote bloei.
Japan schakelde over van de zilver- naar de goudstandaard en versterkte zijn positie op de internationale markt. In 1882 werd de Bank van Japan opgericht, naar het voorbeeld van de nationale
Bank van België. Tal van banken en kassen verschenen en werden door de ‘zaibatsu’ opgeslorpt,
zodat deze de geldmarkt volledig gingen domineren.
De Westerse mogendheden wilden hun invloed in China uitbreiden en ook Japan wierp zich
hiervoor in de strijd. Het kwam vooral, door de zuidelijke expansiedrang van Rusland, in botsing
met dat land. De militaire overwinning op Rusland tijdens de Russisch-Japanse oorlog leverde de
militairen een enorm prestige op. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vreesden echter voor
de toenemende invloed van Japan in het Verre Oosten.
Maar hoe het Japanse verhaal verdergaat, lees je best zelf: het is onmogelijk in deze korte
bespreking door een beperkte samenvatting deze ‘geschiedenis van Japan’ recht te doen. Interessant aan het boek is dat de auteur erin slaagt om naast de negatieve aspecten van bijvoorbeeld de bezetting van Mantsjoerije, ook de positieve aspecten ervan in beeld te brengen, de
snelle en efficiëntie industrialisering van dit land. Hij geeft meermaals verschillende visies naast
elkaar weer, en brengt daardoor nuances aan in zijn verslag. Eigenlijk is dit boek niet enkel de
geschiedenis van Japan, maar die van de hele regio en van de invloed van de grootmachten
geworden. De rol die de Verenigde Staten speelden in de democratisering van Japan na de
tweede wereldoorlog is een mooi voorbeeld van hoe buitenlandse inmenging soms wel tot iets
goeds kan leiden.
Misschien toch enkele kanttekeningen. Ik vind het gebruik van het woord ‘kerk’ in ‘de boeddhistische kerk’ eerder ongepast en zou hier ‘de boeddhistische gemeenschap’ gebruiken, net
zoals ik niet over ‘boeddhistische sekten’ zou spreken maar over ‘boeddhistische scholen’. En of
Japan echt tot een soft-power kan uitgroeien en met een ideologisch-culturele autoriteit zijn
invloed zal uitbreiden, zal enkel de toekomst uitwijzen. Maar ook in Vlaanderen bestaat er in
ieder geval ruime belangstelling voor bijvoorbeeld boeddhistische zenmeditatie en Japanse krijgskunsten, en dat er behoefte is aan milieuvriendelijke technologie, waarin Japan een voortrekkersrol wil en kan spelen, staat ook vast.
Joost De Wulf
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Wim SMIT. Terrorisme en rechtvaardige oorlog: Recht en onrecht in tijden van terreur. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007, 206 p.
Wim Smit brengt met dit boek het actuele thema van terrorisme in verband met de just war traditie en gaat in op het (hoofdzakelijk in de USA) gevoerde beleid op het gebied van de strijd tegen
dit terrorisme. Hij toont aan dat het ‘rechtvaardigeoorlogsdenken’ (ROD) nog steeds een zinvolle
ethische bijdrage kan leveren en geeft, zonder anti-Amerikaans over te komen, een heldere en kritische blik op het war on terror beleid.
In het eerste deel geeft Smit een beknopte, heldere beschrijving van het ROD. Hij doorloopt
de historische ontwikkeling binnen de christelijke traditie, van het prille begin van de christelijke
kerk die weigerachtig stond t.a.v. het leger, tot de discussie of ROD nog relevant is in dit tijdperk van nucleaire en terroristische machten. Hij overloopt het ius ad bellum (de criteria waaraan
voldaan moet worden om ten oorlog te trekken), ius in bello (de criteria die de wijze van oorlogvoeren regelen) en het ius post-bellum (hoe te handelen na de oorlog). Hij wijst er op dat dit laatste in deze traditie een zwak punt is waar recent gelukkig toch meer aandacht aan besteed wordt.
Vervolgens vergelijkt hij de ROD traditie met het politiek realisme en het pacifisme, twee alternatieve manieren om over oorlog na te denken. Tussen ROD en politiek realisme gaapt een diepe
kloof; pacifisme en ROD zijn dan weer aan elkaar verwant. In het besluit van dit eerste deel
komt hij terug op het vermeende failliet van de ROD traditie. Hij gaat in op de verschillende criteria van ius ad bellum en ius in bello, om te tonen waar deze wel degelijk relevant blijven en waar,
gezien de specifieke context van de strijd tegen het terrorisme, een en ander opnieuw doordacht
dient te worden.
Smit geeft enkel praktische bezwaren die de vroege kerk had ten aanzien van het leger, maar
religieuze/theologische argumenten vermeldt hij niet. Dat na Augustinus de kerk nog nauwelijks
een voorbehoud had tegenover legerdienst zou dan te maken hebben met het feit dat het vertrouwen in het keizerrijk groeide. Volgens J. H. Yoder, naar wie Wim Smit ook verwijst, had daar
echter een grondige verandering van het karakter van het christelijke geloof plaats, die hij de
‘Constantijnse Wending’ noemde. Dat neemt niet weg dat Wim Smit een zeer goede schets maakt
van het ROD, zowel historisch (op bovengenoemd detail na) als inhoudelijk. Wie niet bekend is
met deze denktraditie, wordt hier prima ingeleid, en ook de doordenking naar de strijd tegen het
terrorisme is zeker welkom.
In het tweede deel van het boek behandelt Smit de uitdagingen die de war on terror stelt voor
burger- en mensenrechten. Eerst schets hij een goed beeld van de veiligheidsmaatregelen die
in de USA en in Europa (vooral de UK) getroffen werden in de nasleep van 9/11. Daarbij gaat
hij ook in op de kritiek op inbreuken op burgerrechten die dit teweegbracht. Vervolgens stelt
Smit zich de vraag hoe martelpraktijken opnieuw de kop op konden steken in de war on terror.
Ondanks diverse conventies die dit zouden moeten tegengaan, blijven er grijze zones. Martelpraktijken blijken nooit echt weg geweest te zijn, ook niet in het Westen. Het zijn de torture
memo’s (John Yoo) en de consensus die groeide binnen de Amerikaanse overheid m.b.t. ‘harde
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ondervragingstechnieken’, die ertoe geleid hebben dat de misstanden, o.a. in Abu Ghraib,
mogelijk werden. De bestaande conventies laten dus grijze zones bestaan die in de war on terror gretig benut worden om eigen regels te formuleren. Wat in de USA fout gelopen is, kon
maar doordat op verschillende niveaus van de militaire hiërarchie mensen hun verantwoordelijkheid niet opnamen. Dit spoor loopt door tot bij de bevelhebbers in Washington. Nu uit
onderzoek is gebleken dat ‘hardere ondervragingsmethodes’ niet efficiënt zijn, is het jammer
dat de USA deze niet terugschroeft. Een snel initiatief vanwege de VN over regelgeving m.b.t.
terreurbestrijding zou een uitweg kunnen bieden, maar het is onwaarschijnlijk dat landen als
de USA, Rusland of China hieraan zouden willen meewerken. Toch kan de VN ook niet alleen
maar initiatiefloos staan toekijken.
Hoewel onderzoek aantoont dat het inperken van rechten veiligheidsdiensten niet in staat stelt
om een hogere graad van veiligheid te garanderen en hoewel aangetoond is dat ‘harde ondervragingsmethodes’ onbetrouwbaar zijn, wordt het beleid niet omgebogen. Nergens stelt Smit expliciet de vraag waarom niet. Maar enkele citaten in het boek geven impliciet een beangstigend antwoord: “maar het kan hen (veiligheidsdiensten) effectiever maken in de ietwat eenvoudiger taak
om onderdrukkend te handelen ten opzichte van kwetsbare politieke opponenten op het thuisfront” (J. Waldron, p.142) en Glen Martin “duidt het hanteren van marteltechnieken als een ‘primaire noodzakelijkheid voor een imperium – om terreur te creëren in onderworpen bevolkingen’”(p.127).
Smit schetst het debat over de keuze tussen vrijheid en veiligheid in de Amerikaanse situatie.
Inperking van burgerrechten is niet nieuw in de USA. Reeds vanaf het begin en zeker in oorlogssituaties vonden telkens inperkingen plaats. Het pad van de Patriot Act (2001) werd gebaand door
een andere Act die in 1996 door Clinton werd ondertekend en die een reactie was op de aanslag
in Oklahoma in 1995. Toch is het niet duidelijk of de Amerikaanse inlichtingendiensten door de
uitbreiding van hun mogelijkheden efficiënter zijn geworden. In het pleidooi voor de opschorting van bepaalde rechten en wetten in een noodsituatie zoals de huidige terreurdreiging, wordt
gesteld dat mensen die zich hiertegen, en dan m.n. de Patriot Act, verzetten, een extreme visie op
vrijheid hebben en een onrealistische kijk op de bedreiging die terrorisme vormt. Nochtans zijn
organisaties die zich verzetten tegen de Patriot Act, zoals ACLU,, niet radicaal tegen elke aanpassing van wetten. Ze protesteren echter wel tegen de radicale keuzes die de Amerikaanse overheid
maakt. Het viseren van bepaalde gemeenschappen kan juist ongewenste (terroristische) reacties
uitlokken waardoor de controle mechanismen een selffulfilling prophecy worden. Het negeren van
mensenrechten kan ook bondgenoten doen vervreemden. Een antiterroristische politiek die
mensenrechten negeert is een geschenk voor terroristen. De veiligheidsaanpak dient te gebeuren
in respect voor de gelijkwaardigheid en fundamentele mensenrechten van alle personen. In dit
pleidooi speelt altijd de overtuiging mee dat de vernietiging van onze waarden een doelstelling van
het terrorisme is en dat we daar niet aan mogen toegeven.
In dit debat neemt Wim Smit een eigen positie in. Ten eerste stelt hij dat een tijdelijke opschorting van bepaalde rechten en vrijheden onvermijdbaar is in een evenwichtig en realistisch veiligheidsbeleid. Maar voor dergelijke opschortingen zullen er goede, aantoonbare redenen moeten zijn, mag
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er geen misbruik gemaakt worden van de bekomen informatie en moet een onafhankelijke
instantie het hele proces kunnen volgen en zonodig bijsturen of stopzetten. Ten tweede zijn
vrijheid en veiligheid geen conflicterende polen die in balans gebracht moeten worden. Het opgeven van vrijheden resulteert niet noodzakelijk in meer veiligheid. En door hun onderlinge verwevenheid kunnen de twee elkaar wederzijds versterken. Ten derde houdt Smit een pleidooi voor een
politieke verantwoordelijkheid die op het algemeen welzijn gericht is. De politieke gemeenschap
bestaat omwille van dit algemeen welzijn. Als het zich daarvoor niet inzet, heeft de politiek geen
bestaansrecht, ook al mogen we tegelijk niet verwachten dat de politiek alle problemen zal oplossen. In dit werken aan het algemene welzijn mag ook geen radicale scheiding gemaakt worden tussen het welzijn van het individu en het ‘algemene’ welzijn. Zorgzaam omgaan met de rechten van
personen, zelfs in tijden van nood, is een ethische vereiste en de sleutel tot een evenwichtige politiek. Politici moeten diepgaande ethische overtuigingen hebben, een open geest en morele moed.
Men moet durven geloven dat mensen boven de omstandigheden uit kunnen stijgen en het goede
nastreven. Dit noemt Wim Smit ethisch realisme. En dit verschilt wezenlijk van het politiek realisme dat
te vaak zowel morele factoren als de mogelijkheid tot het goede negeert. Dit ethische realisme moet
leiden tot een houding van voorzichtigheid, nederigheid, verantwoordelijkheid en een open vorm
van patriottisme die rekening houdt met minderheden binnen de eigen grenzen.
Hoewel de link tussen het eerste en het tweede deel van het boek ergens wel duidelijk is, komt
het verband in het boek zelf niet echt tot uiting; het hadden twee aparte boeken kunnen zijn. Wellicht ligt de link nog wel in het politiek realisme dat een tegenstander van ROD is en hier en daar
de kop opsteekt in het beleid van de Amerikaanse overheid?
Wim Smit schetst een boeiende kijk op vijf jaar strijd tegen het terrorisme. Hij helpt om hardnekkige foute voorstellingen, zoals de balans veiligheid/vrijheid, de efficiëntie van harde ondervragingstechnieken etc., te ontmaskeren. Zijn eigen pleidooi voor een ethiek van de politieke
belofte komt, zoals hij zelf ook aangeeft, wat naïef over, maar laat ons hopen dat het inderdaad
beleidsmakers kan inspireren tot een evenwichtig beleid.
Kurt Snaet
J. WIERSMA. Een wiel dat draait: Over ethiek en identiteits(her)vorming. Vught: Skandalon, 2007, 288 p.
In dit boek gaat J. Wiersma, hoogleraar aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
in Brussel, uitvoerig in op het thema identiteits(her)vorming. In vijf grote en nauw verweven
hoofdstukken en een besluit beargumenteert hij, nauwgezet en doorspekt met actuele en literaire
voorbeelden, zijn visie over het belang – zeg maar de noodzaak – van een voortdurende identiteitsvorming en –hervorming.
Al in het eerste hoofdstuk wordt, aan de hand van voorbeelden uit de Nederlandse en Belgische context, voor de lezer een schets gemaakt van de actualiteitswaarde van het zoeken naar identiteit. Maar de auteur geeft meteen ook een eerste aanzet tot de kernstellingen die hij inneemt en
doorheen het boek onderbouwt: 1) Identiteit is een perpetuum mobile, en 2) identiteitshervor-
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ming gebeurt niet in ‘leegte’. Bovendien geeft Wiersma aan waaraan hij de titel voor het boek
ontleent en ook hoe hij de tekst interpreteert vanuit de invalshoek van identiteits(her)vorming.
Tot slot gaat hij in op het verschil tussen vorming van de eigen identiteit en het spelen of invullen van ‘rollen’.
In het tweede hoofdstuk staan Wiersma’s kritieken op Samuel Huntington’s werken The Clash
of Civilizations en Who we are centraal, met uiteraard en onvermijdelijk ook een kritiek op de zogenaamde ‘Bushdoctrine’. Verder wordt ook kort een eerste inzicht gegeven in de visies van enkele
grote filosofen met betrekking tot hun eigen zoektocht naar ‘de ware aard van de mens’. Voor
het eerst komt hier ook, met het verhaal van Marta en Maria, een bijbelse invalshoek aan bod.
Het hoofdstuk wordt afgerond met aandacht voor het belang van herhaling en herinnering, zoals
bij Kierkegaard: een postmoderne poging om in het reine te komen met de overvloedigheid en
vluchtigheid van het werkelijke leven. De auteur laat hier ook andere filosofen aan het woord.
Het derde hoofdstuk wordt ingezet met een kritiek op het gezegde ‘jezelf gelijk blijven’ en de
voorkeur van Wiersma voor de ‘extase’. Hij benadrukt ook dat onze identiteit geldt als hoeksteen
van het duurzame wezen en staat stil bij het nihilisme en de ontologische differentie van de 20ste
eeuw.
Identiteit, zo meent Wiersma, – en dit is één van de kerninzichten in zijn betoog – is een antinihilistische kracht. Hij ontwikkelt en ondersteunt vooral die stelling in het vierde grote hoofdstuk. Zowel op het niveau van het ‘individuele ik’ dat dient te zoeken naar authenticiteit, als op
het niveau van de gemeenschap - hier wordt het belang van de dialoog duidelijk - en het niveau
van ‘de grote wereld’ als een soort van ‘universeel partnerschap’. In het vijfde hoofdstuk gaat de
auteur dan weer op zoek in de wereld van de literatuur naar werken waarin identiteitsvorming
een belangrijke rol speelt. Maar via Hegel, Levinas, enkele bijbelse fragmenten en vooral Dietrich
Bonhoeffers denken, brengt de auteur in dit hoofdstuk uitgebreid het belang van de identiteit vanuit theologisch oogpunt binnen. In het daaropvolgende en daarbij aansluitende deel maakt hij
kanttekeningen bij (de) joodse, christelijke en moslim identiteit. Hij rondt dit hoofdstuk af met
aandacht voor de betekenis en het belang van de Europese identiteit. Hij staat ook stil bij ‘het
tekortschieten van de VS’ en wat hij het ‘laboreren aan identiteitsvlucht’ noemt, bij het belang
van de pluraliteit en de interactie, en bij de onzekere identiteit als bron van agressie in de samenleving van vandaag.
Wiersma heeft met Een wiel dat draait een boeiend boek afgeleverd over een misschien wel wat
miskende of onderschatte thematiek, en een uitdagende bijdrage geleverd aan het nog steeds actuele debat over het zoeken naar een evenwichtige samenleving waarin pluraliteit niet alleen mag
zijn, maar ook gezien wordt als een verrijking, niet als een bedreiging. Dat hij dit doet met vuur,
aan de hand van heel wat actuele en literaire voorbeelden, en dat hij de thematiek belicht vanuit
verschillende invalshoeken, komt het boek alleen maar ten goede. Net als het feit trouwens dat
zijn schrijfstijl, ondanks de vele filosofische verwijzingen, begrijpelijk en nooit hoogdravend is.
Kortom, een uitstekend werk dat dient gelezen te worden.
Wim Smit
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