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In enkele recente publicaties, waarvan Ik geloof
dat ik geloof 1 in ons taalgebied wellicht de meest
gekende is, noemt de Italiaanse filosoof Gianni
Vattimo de ‘nihilistische caritas’ de ware kern van
het laatmoderne christendom. Deze ‘goede bood-
schap’ kan ons pas bereiken nu het denken ethi-
scher, vriendelijker – in Vattimo’s woorden: pietas
– is geworden.

De term ‘nihilistische caritas’ doet vermoeden
dat uit Vattimo’s vertoog weinig kan worden
gepuurd dat enige relevantie draagt voor de zorg-
sector en de christelijke zorgvoorzieningen. Dat
klopt ook grotendeels. Vattimo is immers in de
eerste plaats een denker van de secularisatie, niet
van de zorg. Toch is een nadere kennismaking met
zijn denken niet overbodig voor de zorgethiek,
precies wegens het provocerende karakter van dit
religieus nihilisme. De mate waarin de nihilisti-
sche caritas onhoudbaar blijkt, zal de plausibiliteit
aangeven van het aanhouden van de christelijke
identiteit in dat segment van de zorgsector dat
beweert zich op de christelijke naastenliefde te
beroepen. Tevens toont het de wenselijkheid aan
van het positief herdenken van de transcendentie
in de katholieke traditie – een wenselijkheid die
alleen maar wordt versterkt door het vermoeden
dat deze transcendentie nog de enige bewaarplaats
is van wat Europa weghoudt van het totale anti-
humanisme.

Ik geef hieronder eerst een eerder tendentieuze
status questionis van de actuele ethiek. Daarna
schets ik Vattimo’s poging om pietas en caritas als
mogelijk nihilistisch antwoord op deze stand van

zaken te formuleren. Tot slot volgen enkele fun-
damentele bedenkingen bij de nihilistische caritas.

Brede en smalle ethiek: heropening van de discussie

De toenemende kritiek op de instrumentalisering
van de medische ethiek en het loskomen van de
zorgethiek uit de specifieke onderzoekssfeer van
de zogeheten vrouwenstudies maken dat de ‘care
ethics’ of zorgethiek als waardige opvolger van de
‘cure ethics’ of verpleegethiek worden aangeduid.
Deze verbreding van de medische of bio-ethiek 
is nog geen ‘feit’. De ethiek stokt nog steeds 
vóór de woorden ‘mens’, ‘persoon’, ‘waardigheid’,
‘leven’, ‘naaste’ en ‘liefde’ – althans in hun brede,
volle betekenis. De mens lost op in zijn functie of
positie, waardigheid dient ‘meetbare kwaliteit’ te
worden, leven is medisch terrein en liefde is een
menswetenschappelijk fenomeen. Maar verschilt
dan de ethiek nog wezenlijk van antropotechniek?

Ethische verbreding2 betekent de inbedding van
de ethische discussie in een breder, levensbe-
schouwelijk, religieus of zelfs expliciet christelijk
vertoog. Versmalling van de ethiek wijst dan weer
op de inkapseling van elke ethische discussie in
het instrumentele vertoog van een welbepaalde
maatschappelijke sector3. Zo krijgt men ethische
principes die bijvoorbeeld wél gelden voor de
medische sector, maar niet voor het bedrijfsleven,
de overheid, de media of het voetbal. Deze prin-
cipes zijn zonder uitzondering praktisch en onmid-
dellijk toepasbaar. Hun effect is binnen welbe-
paalde tijd meetbaar. Smalle ethiek is dus efficiënt,
instrumenteel, operationeel enzovoort. Helaas geldt
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de mens(elijke waardigheid) daar niet als ‘norm’.
De mens is een bespreekbare optie. Ik geef een
voorbeeld. Aangezien de foetus nog geen con-
sument of producent is4, heeft de economische
ethiek geen persoonsterm voor hem. Voor de
economische ethiek gaat het hooguit om biomedi-
sche of cosmetische grondstof. Pas op een juri-
disch geconsolideerd, maar in se hoogst willekeu-
rig ogenblik krijgt de foetus plots iets menselijks
en dus iets onaantastbaars. Later wordt hij leer-
plichtige en dan stemplichtige. In het beste geval
is hij werkzaam en verzekerd. Hij is dan ook
woonachtig en koopkrachtig. Wie dat niet is, dient
louter de statistieken: de smalste functie in een
moderne paarse rechtsstaat.

De smalle of toegepaste ethiek past in het zelf-
beeld dat onze maatschappij oplegt. De mens is er
geen waarde op zich, maar een variabele in een
wetenschappelijk en technologisch5 bestel dat zich
toont als ‘markt’. De ‘eerste’ context van de mens,
het gezin, en de daaropvolgende uitbreidingen vol-
gens de schering en inslag van het maatschappe-
lijk weefsel worden door die ‘modernisering’ afge-
broken en vervangen door een professionele en
doorgaans gesubsidieerde instrumentaliteit die bin-
nen elke maatschappelijke sector en discipline een
optimale ontwikkeling garandeert.

Dit leidt tot een typisch modern probleem: hoe
voeg ik al die functies samen tot één persoon? En
heeft die persoon een intrinsiek morele, of louter
nog een juridische betekenis? Met andere woor-
den, wanneer twee functies binnen mijzelf in con-
flict komen, helpt de ethiek mij eruit of dien ik mij
tot het recht te wenden?

In onze laatmoderne samenleving verwerd
ethiek uiteindelijk tot een onderdeel van elke auto-
nome maatschappelijke sector, waar haar hoogste
taak erin bestaat samen met andere relevante tech-
nieken de optimale functionaliteit van die sector
te helpen waarborgen. Haar enige grens is het
recht. Het recht is eventueel de moraal op zijn
allersmalst, het is met name het formaliseerbare,
expliciete en afdwingbare gehalte ervan. Brede
ethische normen en principes zijn hierbij uit den

boze, aangezien die het marktgericht potentieel
van die sector dreigen te hypothekeren door mid-
del van een onbeslisbare discussie. Vanuit deze
visie is het op een publiek forum inroepen van
levensbeschouwelijke argumenten niets minder
dan het koesteren van contraproductieve luxe en
het doordrijven van wat als affectieve dispositie,
resultante van de mechanismen van de spirituele
markt, uiteindelijk een louter privé-zaak hoort te
blijven. Boven de efficiëntie uitdenken wordt dan
ervaren als moreel filibusteren.

Ethiek en het Goede

Het onderscheid tussen een brede en een smalle
ethiek stamt uit een diepere discussie. Kan een
smalle ethiek, intern ten opzichte van maatschap-
pelijke sectoren, autonoom functioneren zonder
toegepaste antropologie (antropotechniek) of
marktgestuurde ideologie te worden? Moet in een
smalle ethiek, wil zij méér zijn dan contract of
deontologie, de betreffende sector zich niet ver-
antwoorden op een breder forum zoals de samen-
leving als geheel, de traditie, de cultuur, de mens?
En kan dat forum wel zonder haar levensbeschou-
welijke invulling? Waar vindt de ethiek de woor-
den, beelden, metaforen, symbolen voor dergelijke
verbreding6? Kunnen we van ‘dé Mens’ spreken
zonder de grote christelijke en humanistische ver-
halen van onze cultuur? Of van de grote verhalen
van andere culturen?

Grote verhalen van eigen moderne bodem vinden
we ondermeer bij de duizendjarige rijken van de
twee fascistische regimes van de twintigste eeuw.
Of het nu gaat om het paradijs van de Arbeider of
dat van de Ariër, het gaat telkens om pseudo-ratio-
nele ficties, om mythen. De sovjetdroom bleef ste-
ken in een gecentraliseerd socialisme, dat de al
moeizame economie van het uitgestrekte en barre
Rusland totaal ontredderde, zodat hongersnood –
en niet het eeuwige geluk – zowat de grote con-
stante van de Sovjetunie bleef. Dat socialisme
moest namelijk een overgang vormen naar een
samenleving zonder centrale regering, met alleen
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een universele administratie die volgens een
eeuwige en alleenzaligmakende sleutel aan elkeen
gaf en van elkeen nam wat rechtvaardig was, en
wel in die mate dat iedereen mateloos gelukkig
zou zijn, zodat niets nog de ultieme bron van dat
geluk, de arbeid, moest camoufleren. Wie hierin
niet geloofde, moest een extra impuls krijgen om
gelukkig te worden en mocht in de tinmijnen van
Siberië gaan werken. Dat kwam dan de staat ook
nog eens ten goede. Zeer efficiënt, geen verspilling
van dissidentenmateriaal. Dus geen godsdienst,
geen kunst, geen wetenschap, geen rechtspraak,
geen politiek meer. Alleen arbeid.

De nazidroom bleef steken in de selectieve
volkenvernietiging, het Duitse desnoods inbegre-
pen. Veel verder dan het waanzinnige Lebensborn,
de Ariërsfabriek waar de huwelijksmoraal werd
ondergeschikt aan het fantasme van een raszuivere
toekomst, raakte het Arische Rijk niet. Moderne
efficiëntie en controle zijn er nochtans zeer goed
zichtbaar, op gebied van industrie, media, politie,
transport, propere vernietiging en optimale recy-
clage van menselijk materiaal. Als mens was de
jood een probleem, als grondstof werd hij de
oplossing. Wat wij met enige literaire afstande-
lijkheid holocaust noemen en de joden shoah, de
ervaring van de totale annihilatie, noemden de
nazi’s eenvoudig oplossing, Endlösung. Geen ver-
spilling van inferieur rassenmateriaal. Geen gods-
dienst meer, geen entartete Kunst, geen joodse
wetenschap, alleen een zuiver arisch ras.

Het Goede waarover de westerse metafysica het
heeft, is hier ver te zoeken. Nochtans zijn deze
beide regimes rechtgeaarde erfgenamen van de
moderniteit7. De leiders waren dan misschien wel
door een mistig en pseudo-mystiek charisma
omgeven, hun staatsapparaten waren feilloos
efficiënt en getuigden van een vlekkeloze imple-
mentatie van de voorhanden techniek én ethiek.
Alleen, de ethiek ging voorbij aan de persoon, de
mens waarvoor we zorgen. Niet dat de gevreesde
‘diensten’ van beide regimes hun tegenstanders of
slachtoffers haatten, neen, geen sentiment. Ze
voerden gewoon bevelen uit, die de ultieme

oplossing van elke bedreiging van de ethische
doelen garandeerden. De stochanovist en de
blonde strijder zijn de prototypen van de smalste
ethiek waaraan de moderne mens werd onderge-
schikt.8 En beiden werden verondersteld zich ein-
deloos te reproduceren. Het aanzien des persoons
kwam daarbij niet aan de orde. Het ging gewoon
om de kortste weg van de huidige ‘wantoestand’
naar het ideaal. Hyperrationaliteit met een
mythisch sausje.

Bestaan er dan geen moderne ethische scholen
die het er beter van afbrengen dan nazisme en
communisme? Er zijn modellen die rationele
morele principes aanvoeren om de ethiek te ont-
trekken aan de willekeur van het sentiment en er
zijn modellen die de diepste gevoelens opvoeren
om de ethiek te sparen van de kille terreur van de
rede. Veel modellen herleiden het altruïsme tot een
egoïsme van hogere orde, om het even of dit nu
van biologische of van sociologische aard is. De
zorg voor een soort- of buurtgenoot garandeert dan
het succesvolle voortbestaan van de soort of de
buurt. Maar er bestaat bij mijn weten geen enkele
theorie die verklaart – op zo een manier dat ver-
werping van die verklaring naar de breedst morele
standaard gemeten verwerpelijk zou zijn – waarom
ik voor mijn naaste zou zorgen, een naaste die dan
niet mijn vriend, collega of buur is, maar de door
iedereen verstotene, verlatene of gehate kan zijn.

Eigenlijk barst onze cultuur nog steeds van de
‘nazismen’. Als we ‘zuiver ras’ door ‘groeiende
winstmarge’ vervangen, wat zien we dan? Renault
Vilvoorde, om maar een voorbeeld te noemen. Of
het Skandinavische experiment waarbij mentaal
gehandicapten massaal met snoep werden gebom-
bardeerd om cariës beter te kunnen bestuderen. Of
het Amerikaanse geheime experiment waarbij
nucleaire fall out over representatieve regio’s van
de Verenigde Staten werd gestrooid om het lange-
termijneffect ervan te meten. Dan krijgen we de
Fiat-ingenieur die werd teruggefloten omdat hij het
niet met zijn superieur eens geraakte toen die
weigerde een defect model terug naar de garages
te roepen, omdat dat duurder uitkwam dan het



Ethische Perspectieven 15 (2005)4, p. 301

betalen van schadeclaims ten gevolge van onge-
vallen met dodelijke afloop. Er is de ideologisch
overladen euthanasiewet die er ondanks alle poli-
tieke, medische, morele en religieuze bezwaren,
moést komen. Er zijn de ziekenhuizen waar artsen
verplicht worden een minimum jaaromzet te reali-
seren. Elke onderschikking van de mens aan eco-
nomie, politiek, wetenschap, techniek, dus elke
uitsluiting van de brede ethiek draagt het risico van
een morele perversie in zich.

Dat het daarbij nooit om de intrinsieke waarde
gaat van datgene in naam waarvan mensenlevens
worden geofferd, toonde Milgram aan met zijn
beroemde proef. Deze insinueert dat van elke
groep mensen er twee op drie bereid zijn te doden
wanneer men hun morele verantwoordelijkheid
herleidt tot blinde gehoorzaamheid, zelfs in naam
van een vaag ideaal.

Dit alles betekent niet dat de smalle moraal moet
worden afgeschaft en vervangen door een brede.
Het gaat niet om twee elkaar uitsluitende ethische
modellen. Het gaat om een gesloten of een open
moraal, om enerzijds een moraal die zich sluit om
haar smalste vorm en anderzijds een moraal die
opent op wat zij niet in instrumentele modellen
kan vatten.

Beweren dat de smalle moraal vervangen kan
of moet worden door een (of ‘de’) brede moraal,
zou overigens een miskenning van de moderniteit
betekenen. Het insinueert dat de moderniteit teniet
kan worden gedaan, teruggedraaid kan worden. De
moderne ethiek kan niet zonder haar smalle incar-
naties. De vraag is of het brede perspectief moet
worden opgegeven, als in een hypermoderniteit
waar niets meer bestaat buiten coördinaten. Ter dis-
cussie staat de geldigheid van de totaalaanspraak
van de moderniteit, zowel aan de kant van de
geschiedenis zelf als aan de kant van de filosoof
die de moderniteit als dusdanig begrijpt. Met
andere woorden: is moderniteit wezenlijk totalise-
rend en kan haar terecht totalisatie worden aange-
wreven? Nog anders: bestaat de moderniteit erin
alles en iedereen te herleiden tot coördinaten of is
dat een tendentieuze interpretatie van moderniteit9?

Dat de moderniteit niet de enige boosdoener is, het
absolute kwaad, mag blijken uit het feit dat ook
andere dan westerse premoderne culturen geen
definitieve oplossing voor het morele probleem
aanreiken.

Reeds in het begin van de twintigste eeuw werd
de filosofische potentie ontdekt van het boed-
dhisme als exotische remedie voor een spiritueel
failliet Europa. In de jaren zestig werd het boed-
dhisme verder beledigd door deze traditie te redu-
ceren tot een aantrekkelijk item op het cultureel
menu. Muziek, meditatie, quantumfysica, aan alle
kanten werd de historische evidentie van een uni-
versele cultuurversmelting ‘aangetoond’.

Omdat het boeddhisme geen godheid kent, past
het goed bij elkeen die zich afkeert van de chris-
telijke leer, maar ook geen genoegen neemt met
het massaal beleden iets-isme, actueel symptoom
van onpeilbare diepzinnigheid. Het boeddhisme
kent sedert zijn ‘ethische wending’ de compassie
of de sympathie als de kern van zijn ethiek. Noch-
tans wordt die ethiek niet geënt op het persoons-
begrip, dat een christelijke ‘ontdekking’ is. De
compassie betreft daarom het lijden als dusdanig,
niet zozeer degene die lijdt. Immers, het lijden ont-
springt aan de begeerte, aan de wereld. De mate
waarin iemand lijdt, is het resultaat van een exis-
tentiële boekhouding met minimale exterioriteit:
karma. Zonder goddelijke tussenkomst worden
tussen twee incarnaties in de geleverde inspannin-
gen om aan de begeerte te weerstaan of te ontko-
men, omgerekend in karma. Deze inspanningen
gaan evenwel de individuele krachten ter boven,
het karma is immers sterk. Daartoe zijn er de bod-
dhisatva, die eigenlijk al aan de wereld en dus de
reïncarnatiecyclus ontsnapten, maar vrijwillig nog
verder reïncarneren om anderen te redden. Het
gaat evenwel niet om die anderen, het gaat vee-
leer om de annihilatie van het lijden en de wereld.
Ook hier zoekt men de kortste weg van de huidige
wantoestand naar het vooropgestelde ideaal.
Hyperrationaliteit met een exotisch sausje.10

Doen de joodse of islamitische religie het beter
op ethisch vlak? Wanneer we wat de eerste betreft,
alleen de evangelist Johannes zouden lezen, is dat
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niet echt het geval. Johannes had de neiging het
verschil tussen het christendom en zijn voedings-
bodem, het jodendom, op de spits te drijven en de
joodse religie te herleiden tot het farizeïsme. Het
joodse geloof lijkt bij hem daarom, vanuit ethisch
standpunt, nogal op de islam in zoverre het onder-
houden van de Wet, neergelegd in de Tora respec-
tievelijk de Koran, de toegang tot het beloofde
hiernamaals garandeert. Jahwe noch Allah kunnen
degenen die de Wet strikt hebben nageleefd, het
paradijs ontzeggen. Zeker Allah lijkt niet geneigd
om degenen die de Wet overtraden, met barmhar-
tigheid te ontvangen in eeuwige en onvoorwaar-
delijke genade. Wat we hier evenwel zien, is een
exterioriteit aan de ethiek die nochtans de autono-
mie van de Wet onaangeroerd laat. Jahwe en Allah
zijn ‘constitutionele’ goden: ze zijn gebonden aan
de morele Wet die ze hun schepping oplegden.
Vanuit ethisch opzicht zijn ze bijna overbodig en
hebben ze een voornamelijk ceremoniële repre-
sentatieve macht, een moreel gezag dat losstaat
van de inhoud.

Nu is het beeld van de joodse godsdienst zoals
we dat bij Johannes aantreffen eerder eenzijdig en
polemisch. Wie het Oude testament leest, ontmoet
er een God die zijn mythische wortels ontgroeit en
van meet af appelleert aan zijn mensen vanuit een
begaan-zijn met hen. Jahwe is een heel andere God
dan Allah, die volstrekt onverschillig blijft. De
ethische kwalificatie van het Oude Testament is
wel degelijk van een ander niveau dan die van de
Koran.

Maar hoe zit dat dan met het christendom? Chris-
tus predikte geen ethisch-religieus model, Hij ging
al weldoende rond. Hij schafte de Wet niet af, ver-
ving ze niet door een andere, maar vervulde ze.
Wat betreft de liefde van de mensen, heeft Chris-
tus geen gemakkelijke boodschap achtergelaten.
De naastenliefde is een dubbelgebod (Mt. 22, 37-
39), een liefde die aan geen enkele grens of voor-
waarde is gebonden en die door Augustinus sub-
tiel werd begrepen als ‘Dilige et quod vis fac’.
Binnen de naastenliefde kun je niets slechts doen.
De Vader van alle christenen is dus eigenlijk ook

ethisch overbodig, maar dan wel in andere zin dan
Jahwe en Allah. De liefde van de Vader is gratuit,
om niets; ten tweede vraagt hij van de gelovigen
iets dat buiten elke menswetenschappelijke of cul-
turele actieradius ligt, met name de naastenliefde,
die ook om niet is. Het christendom legt niets op,
maar vergoedt ook niets, noch aan deze, noch aan
gene kant van de dood. Wie zichzelf opblaast
samen met minstens één andersgelovig slachtoffer
of met veel vertoon kleine aalmoesjes geeft die
slechts een infinitesimaal deel van zijn fortuin uit-
maken (Mc12,(38-)44), krijgt in het voorgeborchte
eerder een berisping dan een beloning. Nu het
katholicisme zich grotendeels van zijn cultuurreli-
gieuze functie ontheven weet11, worden dergelijke
handelingen zelfs negatief aangerekend, want ze
getuigen niet van naastenliefde. Het verschil tus-
sen berisping en beloning is de vervulling van de
Wet.

Belangrijk in die notie van de naastenliefde is
dat die liefde, eerder dan de Wet, een persoonlijk
subject nodig heeft en geen abstracte instantie
(zoals Allah, de karma, het communistisch staats-
apparaat enzovoort). Waar bij andere sacrale
instanties het persoonlijke triviaal of literair is,
wordt dat bij de mensgeworden God cruciaal. Niet
dat de Wet van joden en moslims geen liefde
bevat, maar die blijft dan toch voornamelijk bin-
nen de eigen religie – het ‘voorvaderlijke’. Het
gaat daarbij dan nog niet eens om godswil, maar
om het eigen heil. Daarin verschilt de joodse of
islamitische gelovige samen met de nog niet
verloste boeddhist dan weer van de bodhisattva.
Nergens anders dan in het christendom vinden we
de Liefde, de naastenliefde, zoals Christus die ons
heeft getoond.

De bedenkers van de universele en redelijke
natuurlijke godsdienst hebben de naastenliefde ook
verkeerd begrepen. Zij stelden, als moreel gods-
bewijs, dat er wel een god moest zijn die de goe-
den beloonde en de slechten strafte, want anders
zou niemand hier op aarde een reden hebben om
het goede te doen. Enerzijds begrepen de verlich-
ten dat het goede niet op eigen kracht uit de wereld
kan groeien, anderzijds geraakten ze niet voorbij
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een ethisch-functionele reductie van het heilige.
Zoals degelijke boeddhisten de kwade begeerte
vluchten met het oog op Nirwana, vermijden
moreel hoogstaande moderne westerlingen het
kwade om in de hemel te geraken. Maar de chris-
ten is nu net niét bang voor het oordeel van God,
die immers iedereen vergeeft omwille van Chris-
tus (en Maria), die niemand uitsluit(en). Hij doet
het goede om de liefde Gods, om niet, want de
christen weet dat het hemzelf niets opbrengt.

De naastenliefde kan dus nooit een ethiek worden.
De parabel van de Barmhartige Samaritaan kan
ethisch gekwalificeerd worden, maar niet geredu-
ceerd worden tot ethiek. De ethiek kan de naas-
tenliefde niet verklaren. De parabel vertelt wel wat
de Samaritaan doet met dat lijf dat amper leeft,
zonder geld, zonder identiteit, zelfs zonder bewust-
zijn. Hij zorgt voor de man, en wel overvloedig.
De parabel verheldert echter niet waarom de
Samaritaan overvloedig zorgt. Hooguit insinueert
de tekst waarom de priester en de leviet dat niet
doen.

De huidige, moderne ethiek is nochtans gebo-
ren uit de naastenliefde. De vraag is nu of ze erin
is opgegaan. Moderniteit is uit, of althans binnen
de christelijke traditie geboren. De vraag is dan of
het transcendente restloos is opgegaan in de
wereld of hooguit een restwaarde heeft behouden,
een naam voor datgene in de wereld dat acciden-
teel aan onze controle of ons begrip ontsnapt, le
réel, l’autre.

Maar wat moeten we nu in de (zorg)ethiek met die
naastenliefde? Het is uiteraard geen optie om de
smalle moraal dan maar af te schaffen. Niet alleen
ontdoet dat het Goede van zijn wereld, het is
tevens historisch onmogelijk. De smalle moraal zit
ingebakken in onze instrumentele cultuur, en die
kunnen we niet ‘omkeren’. De vraag blijft echter
overeind of de smalle moraal het laatste of zelfs
het enige ethische woord moét of mag blijven.

Ik heb dit korte en hier en daar ongenuanceerde
exposé zodanig uitgelijnd dat althans één antwoord
er rechtstreeks op aansluit: dat van de tegenwoor-

dig nogal populaire filosoof Gianni Vattimo. Eerst
formuleer ik Vattimo’s bedenkingen bij het voor-
gaande en daarna zijn antwoord. Uiteindelijk zal ik
dan mijn bedenkingen bij de nihilistische caritas-
opvatting van Vattimo bieden. Omdat Vattimo
geen ethicus is, zal hieraan toch enige filosofie
vooraf moeten gaan.

Pietas

Als we op zoek gaan naar het goede, zegt Vattimo,
moeten we niet de weg van Plato gaan. Die zocht
het Goede buiten de ruimte en de tijd die momen-
teel onze leef- en denkwereld uitmaken. De laat-
moderniteit kan niet langer investeren in principes
en normen die onze draagkracht te boven gaan en
dat is net goed. Niet dat het goede alleen nog nega-
tief valt te formuleren. De verzwakking, waar Vat-
timo het goede situeert, is een positief gebeuren.
Denken is minder autoritair geworden, de moraal
losser en de maatschappelijke structuren minder
rigide. Dat heeft niets met principes of harde
actie12 te maken, integendeel, het komt net voort
uit het uitdoven daarvan.

Vattimo volgt hier Heidegger en diens ideeën
over het ethische, het goede. Evenmin als Heideg-
ger werkt hij een aparte ethiek uit.13 Toch kan een
filosofie na Heidegger alleen maar ethisch zijn,
omdat denken zelf ethisch is geworden14 Denken
is interpreteren, positie kiezen in het hermeneuti-
sche veld. Denken verandert het denken en denken
verandert de wereld en dus draagt de denker een
reële verantwoordelijkheid. Tenminste, zolang hij
zijn denken niet onderschikt aan een al dan niet
zelfontworpen ongenaakbare waarheid die buiten
het denken ligt. Zolang, in termen van Vattimo, de
hermeneutiek nihilistisch is. Dat wil zeggen, wan-
neer de termen die Heidegger problematisch
achtte, zoals bijvoorbeeld ‘objectiviteit’, uitge-
werkt zijn. Hier klinkt ook Nietzsche door. Die
verklaarde God zonder omwegen dood. De God
wiens autopsie Nietzsche verslaat, is evenwel niet
die van de Bijbel en het geloof, maar die van de
morele en culturele orde. Het is die God die lange
tijd de waarden ordende of, beter, in wiens naam
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de machtsdragers de waarden ordenden. In die zin
sluit Heidegger bij Nietzsche aan, met zijn kritiek
op de ‘onto-theologie’ – dat is de metafysica die
God heeft binnengehaald als het hoogste zijnde dat
alle andere zijnden hun plaats geeft. Met de meta-
fysica staat momenteel ook God buiten spel. Dat,
beweert Vattimo, ligt niet aan een ingreep van bui-
tenaf, van voorbij de metafysica, maar is te wijten
aan een slijtage van de metafysica zelf. De funda-
menten zijn uit de wereld en het denken wegge-
vallen. En dat maakt nu net dat de wereld en het
denken zwakker15 en vriendelijker zijn geworden.
Immers, de metafysica was een uitermate geweld-
dadig denken. Dat zeggen ook Levinas en Derrida.
De metafysica beroept zich op bovenaardse en bui-
tentijdelijke principes waaraan niet getornd mag
worden en waarvan het ter discussie stellen zwaar
bestraft wordt. Dat geweld is dus weg en wordt
vervangen door een beweging van interpretatie die
nooit eindigt. Niemand immers kan nog een prin-
cipe op tafel gooien dat voor eeuwig beslist tussen
de ware en de valse interpretatie en aan elke ver-
dere interpretatie een eind maakt.

‘Er zijn geen feiten, alleen interpretaties’, zegt
Nietzsche. Dat is het credo van de nihilistische
hermeneutiek. We kunnen immers alleen maar
interpretaties interpreteren, zonder dat iets buiten
die hermeneutiek in staat is om één welbepaalde
interpretatie tot feit te consolideren. Vattimo noemt
dat pietas. De pietas is een denken dat niet meteen
elke idee langs de lat van de transcendente waar-
heid legt. Die lat is voor altijd zoek. Elke idee
wordt in het denken ontvangen als de moeite van
het bedenken waard, of het nu uit het verleden dan
wel uit een andere cultuur komt. Dit geweldloos
omgaan met andermans mening is Vattimo’s
ethiek. Het houdt een oproep in, met name erover
te waken dat het denken niet terugvalt in het
geweld van de metafysica, van de transcendente
principes met hun onaantastbare auteurs, zoals de
culturele en morele God van Nietzsche. Pietas is
geen blind fatalisme, maar is evenmin een ver-
pletterende individuele verantwoordelijkheid à la
Sartre. Het is een kans die de tijd ons biedt.

De laatmoderniteit wil niet langer haar traditie,
dat wat haar als boodschap wordt doorgegeven,
overwinnen. De moderniteit is genezen van haar
obsessie om het verleden te incorporeren als
‘vorige fase’, als iets dat eindelijk voorbij is en
verbeterd wordt aangereikt. Traditie is bij Vattimo
niet langer ballast, juk of vergissing, maar uitein-
delijk de enige inhoud van het denken. Vattimo
geneest meteen ook elke ethische myopie. Er is
noch sprake van een onomkeerbaar moreel verval,
noch van een ethisch reveil in de zin van een her-
opleving van oude normen. Er is de ‘vervriende-
lijking’ die we moeten aangrijpen en verder culti-
veren. We moeten de verzwakking niet verdragen
als een noodzakelijk kwaad, maar erkennen als een
positief gebeuren, als goed nieuws. Pietas is dus
een vriendelijke, gunstige mogelijkheid, driemaal
moreel geladen in ‘goede’ zin.

Als we inderdaad moeten oppassen geen ideeën
manu militari de kop in te drukken, geldt dat ook
voor de metafysica zelf. De metafysica omver
werpen in naam van de vriendelijkheid, zou alleen
maar een nieuwe metafysica zijn die met geweld
het principe ‘vriendelijkheid’ en ‘geweldloosheid’
wil installeren. We moeten dus de metafysica ver-
dragen, tot zij zal zijn opgelost in een denken dat
nergens nog iets buiten zichzelf erkent waaraan het
zich kan vastklampen om zich te herinstalleren.
Dat is het nihilisme. De grootste zonde tegen het
nihilisme, tegen de pietas, is de nostalgie. Terug-
willen naar de metafysica is uiteraard even erg als
de metafysica willen omver werpen. Beide bren-
gen immers de metafysica gewoon terug en ver-
spelen aldus het heil – of althans de kans daartoe.

Nihilisme: markt of gebed?

Dat nihilisme is actueel, zegt Vattimo. Wie de
tekenen des tijds leest, ziet dat de metafysica ten
einde is. Of, in de woorden van Heidegger, het
hoogtepunt van de metafysica is tevens de over-
gang naar de postmetafysica.16 Het hoogtepunt van
de metafysica herkennen we in de technologie,
meer bepaald de markt. Hierboven zeiden we
reeds dat de onto-theologie een vorm van metafy-
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sica was waar God alles zijn plaats gaf. Welnu, de
technologie doet dat ook, maar dan zonder God en
met behulp van de wetenschap. De technologie is
niet te verwarren met de techniek. Techniek is een
arsenaal hulpmiddelen, waarmee de mens de
natuur beheerst en ontgint. De technologie is de
wereld, het zijn en het denken zelf dat techniek is
geworden. In de technologie wordt alles en ieder-
een herleid tot zijn coördinaten, zijn functie, zijn
waarde – waarde niet in de morele, maar in de
markttechnologische zin.

De mens beheerst de markt niet. De markt is
namelijk meer dan een stel economische vuistre-
gels. Iedereen heeft wel eens de indruk dat de
enige waarde die mensen en dingen nog wordt toe-
gedicht, voornamelijk tot uitsluitend in economi-
sche termen kan worden geformuleerd. De markt
is het zijn waar de mens zelf hulpstuk is, object,
net als hij ook subject is. De markt maakt mensen
tot producenten en consumenten. Maar producent
betekent hier niet schepper, maar schakel in het
productieproces, wiens bruikbaarheid gemeten en
bepaald wordt door managers. Wie niet rendeert,
wordt weggegooid. Consument betekent niet pach-
ter van de schepping, maar willoze prooi van de
publiciteitsindustrie die u zelfs de illusie van een
eigen wil en een succesvol bestaan kan verkopen.
De producent is tevens een consumptieartikel van
een anoniem productieproces dat wordt behartigd
door de hogepriesters van de markt, die het nihi-
listische voordeel hebben dat ze zich niet langer
meer moeten beroepen op de hemel om mensen te
kunnen offeren De eerder aangehaalde voorbeel-
den van Renault, Ford, Fiat en zelfs de zieken-
huissector illustreren dit pijnlijk. De consument is
tevens het product van een industrie die alleen al
nihilistisch is in de zin dat ze nergens heen leidt,
behalve naar ‘méér’, de platte pervertering van het
moderne ‘nieuw’ en ‘groei’.

Dat lijkt inderdaad een ramp, maar, zegt Vat-
timo, deze lezing getuigt van een gebrek aan his-
torisch inzicht en vertrouwen. De posities van pro-
ducent en consument zijn niet duidelijk meer,
lijken eerder te ‘knipperen’ – in Vattimo’s filoso-
fisch jargon: oscilleren – en dat is goed, want dat

betekent dat de metafysica het begeeft. De meta-
fysica was er juist zo sterk in om dingen en begrip-
pen lijnrecht en haarscherp tegenover elkaar te zet-
ten. En nu, op haar hoogtepunt, slaagt ze daar niet
meer in. Daarom is dus dat hoogtepunt een over-
gang, biedt de markt het perspectief op een betere
wereld.

De markt opheffen is een illusie om twee rede-
nen. Ten eerste omdat de markt niet te onzer
beschikking staat; ten tweede, omdat het idee
alleen al van de markt af te schaffen, getuigt van
metafysica, zodat we uiteindelijk alleen maar in
een andere metafysica terechtkomen, waar we een
andere dan economische waarde aannemen.17 Zo
verspelen we tevens de huidige kans om voorbij de
metafysica te komen.

Dat de mens verdeeld wordt over de sectoren en
zodoende als positie opgenomen wordt in het tech-
nologisch bestel, lijkt op het eerste gezicht akelig,
maar wordt op het tweede gezicht als positief
gezien. Dat de sectoren communiceren via het
recht, kan overigens alleen maar garanderen dat
die sectoren autonoom, zonder ‘totaalethische ter-
reur’, kunnen functioneren. De technologie, de
ogenschijnlijk en volgens vele doemdenkers totale
verknechting van de wereld en de mens, kan nooit
totaal zijn, omdat ze tevens zijn bevrijding belooft.
Het is dus een fase die we niet mogen tegenhou-
den en zeker niet terugdraaien, maar integendeel
moeten doormaken en uitzieken.18. Hoe meer we
de metafysica haar gang laten gaan zonder enig
initiatief, hoe vlugger we er vanaf raken.

De markt is deze huidige kans. Markt betekent
dat de metafysica afbrokkelt, verzwakt. Het nihi-
lisme van Vattimo is geen metafysica van het
Niets, geen mooi afgeronde totaliteit. Er kleven
aan het zijn en het denken dimensies die niet kun-
nen worden gereduceerd tot het marktjargon. Vat-
timo geeft als voorbeeld van zo’n dimensie: het
gebed. Het gebed geniet nochtans geen onaantast-
baar statuut volgens hem. In zoverre het zich richt
tot een God die buiten het denken zetelt en van
daaruit zijn Wet doet gelden, betreft het een meta-
fysisch element en is het gebed laakbaar. In
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zoverre het echter een overgebleven reflex is uit
een tijd waarin dergelijke praktijken courant
waren, hoort het legitiem tot de laatmoderniteit,
mits overgeleverd aan secularisatie. Het gebed
staat als metafysisch spoor bloot aan interpretatie.
De redding van de wereld gaat niet via het gebed,
maar via de markt. Het is niet het gebed dat de
wereld redt, het is niet de kerk die ons voorbij de
metafysica zal helpen, maar de markt. Bidden
doen we wel nog, maar we zien stilaan in dat dat
niets opbrengt. Vattimo voorspelt dat het gebed
ook nog wel zal slijten. De secularisatie laat niets
heel. En de kerk, daar schuilt zelfs een reëel
gevaar, een zonde tegen de pietas. De kerk als
instituut, het leergezag en nog ergst van al, de
paus, sturen de laatmoderniteit terug de metafy-
sica binnen.19

De smalle ethiek is dus een stap in de goede
richting, omdat we daar inderdaad komaf maken
met een antropologie en een ethiek die refereren
aan een metafysisch mensbeeld respectievelijk
normenstelsel. Juist omdat de smalle moraal in het
verlengde ligt van moderne gedrochten als het
nazisme en het communisme, belooft ze ons de
bevrijding. De smalle moraal toont de slijtage van
de metafysica doorheen haar eigen realisaties.

De nihilistische versie van de caritas

In de nasleep van ‘9/11’ schreeuwden een aantal
intellectuelen plots dat de religie aan de grond van
alle kwaad ligt. Nationalisme, fundamentalisme,
sektarisme, … plots was elke vorm van religie ver-
dacht. Tot religie werd ook het christendom gere-
kend. Nochtans is het christendom wezenlijk een
‘uittocht uit de religie’ (M. Gauchet) of zelfs ‘anti-
religieus’ (R. Girard). In deze discussie volgt Vat-
timo dat laatste inzicht. Het christendom is niet
verantwoordelijk voor religieus of ander geweld,
integendeel. Net doordat het christendom overal
de metafysica, de transcendentie, de objectiviteit
uit het denken haalt, is het de ware vredesbrenger.
Het moet dan wel het ‘juiste’ christendom zijn, niet
dat van tijdens de moderniteit of van nog daarvóór.
Pas het christendom van de laatmoderniteit is in

staat zijn vredesrol te vervullen en de wereld
vriendelijk te maken. Het is aan de filosofie, stelt
Vattimo, om op zoek te gaan naar de sporen van
dat ‘juiste’, laatmoderne christendom.

De sleutel ligt bij de pietas, zodat we geen
externe principes moeten inroepen om het ware
van het dwalende geloof te onderscheiden. De
pietas is immers de laatmoderniteit. En die laat-
moderniteit is niet toevallig, in de zin van ‘at ran-
dom’. Ze is toevallig in de zin dat ze ons toevalt,
dat het (laat)moderne aan ons gebeurt. Ze is dus
ook niet als gevolg van de moderniteit binnen een
causaal historistisch schema noodzakelijk aan de
beurt in de geschiedenis. De laatmoderniteit is het
zijn zoals het zich momenteel aan het denken
geeft. En dat zijn zowel als dat denken is vriende-
lijker geworden. Die vriendelijkheid of pietas heeft
geen reden of oorzaak, maar wel een bron, een
afkomst. Dat is net dat typische aan de laatmo-
derne pietas, dat die zich veel minder vijandig
opstelt tegenover de traditie dan de moderniteit
zelf, die het juk van het verleden wou afwerpen in
naam van de emancipatie door vernieuwing. Nu
zegt Vattimo dus dat onze tijd pas kan emancipe-
ren door zijn traditie te aanvaarden. Datgene dat
ons wordt doorgegeven en ons te denken geeft,
kan niet meer op metafysische wijze worden
bedacht, want er bestaan geen absolute normen en
criteria meer om het denken dat op ons toekomt,
te evalueren. Al wat we kunnen doen, is de tradi-
tie interpreteren. En is dat niet typisch voor de
joods-christelijke cultuur, die niet alleen een
cultuur van het boek is – waarin ze niet verschilt
van de islam – maar tevens van de interpretatie?
En Vattimo herinnert zich dat Heidegger ook al zei
dat het denken ‘religieus bestemd’ was. Die
bestemming, zegt Vattimo met Nietzsche in het
achterhoofd, is christelijk en dus nihilistisch.

Vattimo constateert dat zowel in de filosofie,
de kunst, de literatuur als in de dagelijkse beleving
van de mens twee thema’s opvallend naar voor
komen: God en de caritas. Dat moet dus in ver-
band gebracht worden met de pietas en haar reli-
gieuze bestemming. De pietas, door haar afstand
van het geweld, openbaart de caritas als de ware
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bestemming en betekenis van het christendom. De
caritas namelijk, als waarheid van de christelijke
traditie, komt in de laatmoderne pietas tot zich-
zelf. Dat kan dus maar, wanneer die christelijke
traditie, net als bij Nietzsche, nihilistisch wordt
gelezen. Anders kan de caritas nog steeds verste-
nen in een metafysisch principe. Het juiste chris-
tendom is daarom het nihilistische christendom.
Niet dat het christendom daardoor de oorzaak
wordt van secularisatie. Het nihilistische christen-
dom is verzwakking, secularisatie. Het Westen,
Europa, de metafysica, al wat door het christen-
dom werd wat het is, verzwakt omdat het christe-
lijk is. Dat wil zeggen dat de zelfontmanteling van
de metafysische structuren, wat Vattimo verzwak-
king noemt, en de implosie van het transcendente,
wat Vattimo onder secularisatie verstaat, in feite
twee interpretaties van hetzelfde zijnsgebeuren,
met name de laatmoderniteit, uitmaken. Het ver-
dwijnen van het centripetale denken is met andere
woorden de uiteindelijke christelijke missie voor
de laatmoderniteit. En dat is helemaal niet zo
vreemd, beweert Vattimo, wanneer men begrippen
als kenosis, incarnatie, secularisatie en caritas
goed begrijpt. Al die begrippen gaan uiteindelijk
over hetzelfde: het afleggen van macht en wille-
keur. Maar pas de nihilistische invalshoek kon die
begrippen filosofisch rijmen.

De incarnatie is geen eenmalig historisch feit in
het secularisatiemodel van Vattimo. Het is een
richtingwijzer, een historische matrijs. De laatmo-
derniteit ziet immers dat het vlees, het feit, het
ding, is overgegaan in woord, geest, interpretatie.
Het is niet langer het vlees dat ingezet wordt voor
het geloof, maar de pietas. Want dat is dan uitein-
delijk de goede boodschap voor Vattimo: dat alles
boodschap is geworden, dat er geen ‘feiten’ meer
zijn die als onomstootbare hindernissen het denken
barricaderen en zo een mentale terreur in stand
houden. Caritas wil dus zeggen: laten we naden-
ken, proberen we redelijk te zijn. Gelovig zijn wil
dus zeggen: nihilistisch interpreteren, zeker niets
méér. God is boodschap, en wel de goede bood-
schap dat er niets buiten boodschappen bestaat.
God is dus zeker niet degene die ‘buiten’ staat om

van daaruit de wereld te verzwakken tot bood-
schap. God, die Openbaring is, is de boodschap
van de verzwakking zelf.

Betekent dit dat mensen oplossen in abstracte en
vrijblijvende betekenissen? Neen, dat betekent dat
er over de mens, over elke mens, niets definitiefs
kan worden beweerd, dat zijn bestaan nooit kan
oplossen in feiten of feitelijke uitspraken20 – zoals
de moderniteit dat deed in wetenschappelijke en
de premoderniteit in theologische termen. Dat is
het einde van het humanisme. De moderne con-
structie van een wezen waarin alles ondergeschikt
werd aan de rede, blijkt uiteen te vallen door toe-
doen van diezelfde rede!21 De wetenschap heeft de
mens uiteengehaald en gemerkt dat ze de delen
niet meer samen kreeg tot mens. Waar dat voor
sommigen slecht nieuws was, volgens anderen
geschiedenis22, ziet Vattimo dat als goed nieuws.
Daarin schuilt immers de menselijke vrijheid,
daarom noemt Vattimo secularisatie ook emanci-
patie. Het beste dat een mens voor zijn naaste kan
doen, is er onbelemmerd over nadenken. Mijn
naaste is voor mij een boodschap en ik moet die
interpreteren. Hoe minder normen en principes dit
intersubjectief proces in de weg staan, des te vrien-
delijker mijn interpretatie zal zijn. Het resultaat
van het denkproces dat zich wars van elk paterna-
lisme en autoriteit afspeelt, is per definitie goed.

Kunnen we dit nu als de nieuwe godsdienst
opnemen? Neen, dat is niet Vattimo’s bedoeling.
Hij wil net komaf maken met de godsdienst. De
uiteindelijke zin van het christendom is geweest
dat het de wereld van het religieuze en van het
sacrale23, van de objectiviteit en van de transcen-
dentie ontdeed.

Zorg

En de zorg dan? Wat met de naastenliefde of de
volwaardige kwaliteitszorg enerzijds en de Inte-
grale Kwaliteitszorg zoals door de overheid vast-
gelegd in technologische criteria anderzijds?24 Of
in termen van wat voorafging: zijn wij al dan niet
louter producenten en consumenten van een zorg-
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technologie? Wat is het doel of de betekenis van
de zorg in het tijdperk van de nihilistische caritas?
Genezing (cure), wellness met genezing als nood-
zakelijk onderdeel (care) of geluk met genezing
als perspectief zijn drie opties.

Cure en care zijn niet exclusief of chronolo-
gisch successief. De cure-filosofie blijft doorwer-
ken en werd niet vervangen door de care-filosofie.
Dat kunnen we zien aan de rationalistische spas-
men waaraan het medisch vertoog onderhevig is
en die zich uiten in leuzen als ‘evidence based’ en
‘informed consent’ en ‘ethische commissie’. Dat
zijn tekenen van slijtage, zou Vattimo zeggen, en
het heeft geen enkele zin daar tegenin te gaan,
integendeel. Alleen in naam van een buitentijde-
lijke positie zou het gebeurlijke verloop van de
cure kunnen worden opgeschort en dan gaan we
terug naar af.

Wellness is in. Het wordt getekend door een
mentaliteit waarin geen plaats is voor één alleen-
zaligmakende medische antropologie en tech-
niek25. In deze gezondheidsfilosofie – en dus geen
ziektefilosofie – is plaats voor een hele reeks niet-
exclusieve tradities waarbij elk fundamentalisme
uit den boze is. Er zijn vele wegen naar genezing
en ‘alternatief’ is geen synoniem voor ‘placebo’ of
kwakzalverij. Het merkwaardige is wel dat deze
mentaliteit zelf fundamentalistisch dreigt te wor-
den. Wie gewoon naar de dokter een pilletje gaat
vragen, is een saaie reactionair die zo vlug moge-
lijk weer aan het werk wil. Alternatieve genees-
wijze is de regel, waarbij het er totaal niet toe doet
wélke geneeswijze. Wie vandaag voor oosterse
geneeskunde kiest, toont dat hij origineel in de
wereld staat en niet slaafs de vigerende genees-
kunde volgt – waardoor hij impliciet aantoont dat
de westerse geneeskunde nog steeds de vigerende
is. Wie ’s anderendaags vlot overstapt op Afri-
kaanse remedies, toont dat hij niet vastroest in een
of andere remedie, alternatief of niet. Hij is
medisch flexibel – plooit zich dus gemakkelijk
naar de grillen van de wellnessmarkt. De intrin-
sieke waarde van alternatieve remedies en thera-
pieën staat niet ter discussie, daarover nadenken is
taboe. We zien hetzelfde bij spiritualiteit: exoti-

sche tradities zijn in – het doet er niet toe of
iemand nu tantra boeddhist of didgeridoo-speler
wil worden, zolang men maar geen christelijke
trekjes gaat vertonen.

De cure-filosofie is een filosofie van de ziekte,
van het symptoom. De care-filosofie is in zekere
zin een symptoom van de cure-filosofie. Ze biedt
geen volwaardig alternatief, maar vervaagt de
rationalistische grenzen van het cure-actieradius.
De enen reageren paniekerig, dat zijn de cure-con-
servatieven die met ideologisch plezier een eeuw
wetenschapsfilosofie overslaan om een negen-
tiende-eeuws scientistisch gelijk te handhaven. De
anderen, dat zijn de care-naïeven, die de cure uit
de wereld willen. Ze gooien optimistisch elke
cure-realisatie overboord en halen de spirituele
shops leeg. Ze slaan met religieus plezier minstens
twee eeuwen godsdienstfilosofie over. Eikaanbid-
ders vindt men eerder terug bij Vlaams Belangers,
Feng Shui eerder bij sales managers met een dipje.

Beide manieren van denken, die elk een eerder
extreme, polemische positie ten opzichte van
elkaar innemen, zou Vattimo tot de metafysica
rekenen. De ene wil iets behouden dat voorbij is
gegaan, de anderen willen iets omver gooien
omdat het voorbij is gegaan. Zo komen we er niet.
We moeten dus de cure-filosofie uitzweten en de
care-filosofie verdragen tegen die achtergrond, als
veruitwendiging van medisch onvermogen.

Dat ziet Vattimo als opening op de nihilistische
caritas. Inderdaad, de health technology verplicht
iedereen tot het innemen van een positie in het
zorgcircuit, maar het gaat blijkbaar om een menu,
waarbij iedereen van het ene item naar het andere
kan surfen. Er staat geen enkele medische canon
de vrije remedie in de weg. Het placebo-effect ver-
liest hier trouwens ineens ook zijn proefondervin-
delijke grond: het mogen kiezen is op zichzelf al
helend, onafhankelijk van het therapeutisch poten-
tieel van de gekozen remedie, dat overigens niet
langer objectief vaststelbaar is. Net wat Vattimo
bedoelt met emancipatief. Iedereen blijft binnen het
zorgcircuit, maar is niet definitief vastpinbaar. Hij
lost op in vage medische statistieken en volgt een
zigzagspoor doorheen de therapeutische markt.
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Hierop speelt de overheid in wanneer ze de instel-
lingszorg wil vervangen door zorgtrajecten. Iemand
verzeilt niet langer voor jaren in een instelling –
met het gevaar van een levensbeschouwelijke ach-
tergrond – maar volgt een efficiënt, neutraal traject
op maat doorheen de zorgsector. Als compensatie
voor deze bevoogding lijkt zorg tot een ware explo-
sie van papierwerk te leiden. Kwaliteit moet, indien
gesubsidieerd, meetbaar en aantoonbaar zijn. Pas
wanneer de kwaliteit van leven in principe meet-
baar is, krijgt de term ‘ondraaglijk lijden’ beteke-
nis. Deze term draagt dus helemaal geen ethische
connotatie. Het ding dat niet wil genezen of anders-
zins geen meetbare levenskwaliteit laat registreren,
moet dan worden weggeruimd. Ondraaglijk lijden
wordt dan opgevoerd als een vaag alternatief voor
kwaliteit van leven. Vandaar dat de medische
wereld euthanasie dikwijls ten onrechte als een
recht van de patiënt en de plicht van de arts
beschouwt. Nogmaals, euthanasie is een begrip uit
de antropotechniek, niet uit de ethiek, breed begre-
pen. Elke ethiek die niet al te smal denkt, zal vlug
zien dat levenskwaliteit een heleboel niet-meetbare
of zelfs expliciteerbare kwaliteiten heeft, ‘impon-
derabilia’, die niet in schalen of kolomen, turven en
vinken kunnen worden gevat. Daarom hoeft die
ethiek het Leven zelfs niet eens te verabsoluteren.
Een beetje palliatieve ethiek weet dat al.

De oppositie levenskwaliteit – ondraaglijk lij-
den zal Vattimo evenmin bekoren. Euthanasie
moet voor hem niet daartoe herleid worden, want
dat is een metafysische manier van denken. Wil
de care uit dat stramien raken, moet ze anders over
euthanasie gaan denken. ‘Als bijvoorbeeld iemand
ernstig ziek is, en me vraagt euthanasie toe te pas-
sen, doe ik dat uit naastenliefde voor hem. […]
Als een vrouw de gedachte niet kan verdragen een
kind te krijgen, dan zou ik abortus accepteren, op
grond van naastenliefde voor de vrouw en het kind
zelf. Ik geloof niet in een of andere natuurlijke
gerechtigheid. Ik geloof in een vriendelijke rege-
ling van problemen.’26

Inderdaad, hier staat geen enkel principe of norm
nog de interpretatie in de weg. Maar caritas is niet

zomaar doen wat een ander vraagt, dat is pervers.
Ook is het hoogst merkwaardig dat in dit geval,
degene die stelt dat alles te interpreteren valt, de
interpretatie opschort waar het een euthanasievraag
betreft. Psychologen met enige feeling voor her-
meneutiek lezen in de euthanasievraag geen recht-
streekse vraag naar een rechtstreekse dood, maar
een vraag naar de zin van het leven. Maar Vattimo
grijpt direct naar de spuit. Een metafysische reflex,
toch?

Nihilistische zorg: bedenkingen bij Vattimo

Vooraleer te reageren op zijn citaat over euthana-
sie, moeten we eerst onderzoeken of deze stelling
strookt met de ethische premissen bij Vattimo. De
caritas is bij Vattimo inderdaad het afhouden van
die argumenten die euthanasie zouden verbieden
op grond van onaantastbare transcendente princi-
pes, zoals de Persoon, het Leven, de Procreatie, de
Therapie enzovoort. Er zijn dus voor Vattimo geen
redenen om euthanasie of abortus te weigeren aan
degene die erom vraagt. Maar Vattimo gaat ner-
gens in op de vraag waarom euthanasie wél aan-
vaardbaar zou zijn. De vraag volstaat. Vattimo
overweegt ook niet of iemand uit naastenliefde,
niet op metafysische grond, euthanasie kan wei-
geren. En hier stoten we op de metafysica bij Vat-
timo zelf.

Er is, vooreerst, Vattimo’s stelling dat mis-
schien de wereld nog niet beter is, maar wél het
denken en dat daardoor de markt gezien kan wor-
den als een ethische vooruitgang. Dat die markt
volgens Girard het geweld ook sacraliseert, maar
dan niet religieus, wijt Vattimo aan historische
kortzichtigheid. Dat de markt in haar consumen-
tistische gedaante een deprimerende – letterlijk –
onverschilligheid ten aanzien van het zingevings-
aanbod toont, waardoor mensen pseudo-zin gaan
consumeren in plaats van de ware zin – die van de
orde van de genadige gave is, voorbij de markt te
zoeken – laat Vattimo voor wat het is. Eigenlijk
steunt de pietas op de vereenzelviging van meta-
fysica en transcendentie27 met geweld. Dat is
pertinent eenzijdig. Er bestaat transcendentie en
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metafysica die geenszins gewelddadig kan worden
gelezen. Anderzijds bestaat er geweld dat zich op
geen enkele manier metafysisch verantwoordt –
het zogeheten zinloos geweld. De vereenzelviging
waarvan sprake getuigt van een metafysische
ingreep: elk denken dat niet de verzwakking
accepteert binnen Vattimo’s canon, is metafysica
en dus fout. Alleen die citaten uit Bijbel, kunst en
filosofie die passen in het kraam van de verzwak-
king, worden als dusdanig toegelaten.

Om de overgang van de gewelddadige metafy-
sica naar de pietas te illustreren vanuit de mens-
geworden God, citeert Vattimo uit Johannes 15:
‘Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer
[…]. Vrienden noem ik jullie, […]’. Vattimo gaat
niet alleen voorbij aan de hele johanneïsche theo-
logie, die immers behoort tot de metafysica. Hij
gaat eveneens voorbij aan wat letterlijk in de peri-
koop staat, zoals bijvoorbeeld het vervolg op het
eerste deel van bovenstaand citaat, dat luidt: ‘[…]
maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie
opdraag.’ De vriendschap waarvan Johannes
spreekt, komt voort uit de inwijding in het Woord
van God in Christus, een Woord dat oproept tot
een liefde die bereid is het leven te geven voor zijn
vrienden.

Ongemerkt sluipen bij Vattimo metafysische
principes binnen, die als enige voordeel hebben,
dat ze niet meteen zichtbaar zijn, zoals in de meta-
fysica van weleer. Het gaat dan niet om pietas en
traditie, die misschien wel metafysisch aandoen in
sommige passages bij Vattimo, maar het wellicht
niet zijn – of althans niet bedoeld. Ik spreek dan
van onderhuidse argumenten en zogenaamd demo-
cratische gronden zoals ‘vigerende morele praxis’,
‘redelijkheid’, ‘meerderheidsstandpunt’ enzovoort.
Die zijn niet eens zo nihilistisch als Vattimo wel-
licht zou willen doen geloven. Dat betekent dat
euthanasie bij Vattimo op het eerste gezicht rede-
lijk en vriendelijk lijkt, volkomen laatmodern,
maar dat bij nader toezien een hard metafysisch
principe daaraan ten grondslag ligt: de autonomie
van de vrager. Het antihumanistische in Vattimo’s
nihilistische caritas, met name dat de vraag om
euthanasie niet op grond van het menszijn van de

vrager kan worden geweigerd, collaboreert met de
autonomie van de vrager, op grond waarvan de
interpretatie van de vraag moet worden opgeschort
en de vraag letterlijk ingelost.

De idee zelf dat het nihilisme hét antwoord is
op de laatmoderne crisis, met name de mogelijk-
heid tot kanteling uit de metafysica, strookt niet
met wat Nietzsche en Heidegger zelf dachten.
Nietzsche spreekt in zijn beroemd fragment over
de dood van God van de mensheid die lijdt aan
die moord, aan het nihilisme. Later zou hij de
Übermensch als messiaanse oplossing voor dat lij-
den aan het nihilisme zien. Ook Heidegger zag het
nihilisme niet als de oplossing, maar als een cul-
tuurhistorisch dal waaruit alleen een god ons kan
redden. Het zijn dat religieus bestemd is, zou ons
uit het nihilisme dragen. De massale depressies
van jongs af aan, zoals we die nu kennen, zijn wel-
licht een krachtig symptoom van het hedendaags
nihilisme.

Nietzsche en Heidegger rekenden het nihilisme
nog tot de metafysica. Vattimo probeert het er
vruchteloos uit los te maken.

Ware caritas

Ik vermoed dat de ware caritas niet nihilistisch
kan zijn. Ik wil aannemen dat de laatmoderniteit
pogingen onderneemt om de caritas te formuleren
zonder rechtstreekse en expliciete verwijzing naar
een transcendente God – hoewel de caritas niet
los van God is. Ik wil zelfs aannemen dat die
pogingen vruchtbaar en zinvol zijn – kijk naar het
werk van Ricoeur. Ik erken de mogelijkheid over
een leven van zorg te spreken zonder te verwijzen
naar een leven van gebed – hoewel die niet los
staan van elkaar. Maar ik hekel met klem de haal-
baarheid van elke poging om de caritas uitputtend
te verklaren vanuit de ‘wereld’, vanuit de inter-
subjectiviteit of vanuit de postmoderne menswe-
tenschap. Zoals hierboven reeds gesteld, acht ik
geen enkele theorie of geen enkel model in staat
meer dan een loutere glimp op te vangen van een
zinvol antwoord op de vraag, waarom ik voor mijn
naaste zou zorgen.
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Ook Vattimo erkent impliciet deze moeilijk-
heid. De pietas, zegt hij, kan ontsporen in triba-
lisme. Zorg voor mijn naaste zou van christelijke
naar psychosociale betekenis kunnen verschuiven.
Ik zorg dan nog louter voor de ‘mijnen’: eigen
kind, familie, buurman, collega, volk, godsdienst
eerst. Het is volgens Vattimo de caritas die de
pietas moet weghouden van deze particularistische
reflex, uiteraard op niet-metafysische, vriendelijke
wijze. Om hier de transcendentie af te houden,
zegt Vattimo, moeten we de secularisatie radicaal
verstaan naar het model van de kenosis, de inda-
ling van God in de wereld, in de geschiedenis. God
daalde na de scholastiek de wereld binnen als
hoogste liefdeszijnde. Nu is God liefdesboodschap
geworden. Caritas is van de orde van het geven,
maar volgens Vattimo is ze van de orde van het
door-geven, tra-ditie.

Met de transcendentie valt ook het vlees weg,
datgene waarvoor we in eerste instantie moeten zor-
gen, alle wellness ten spijt. In onze cultuur hebben
mensen wiens vlees hun wellness definitief hypo-
thekeert, ook geen recht op leven meer. Fatale pijn-
bestrijding of terminale sedatie is nog het meest
caritatieve dat die mensen te beurt mag vallen.
Zolang er maar geen palliatieve filosofie ter sprake
komt, want dat is fundamentalisme. Wat het vlees
betreft, is de scheidingslijn nochtans zeer dun.

Ook al besef ik dat de mens in Vattimo’s nihilisme
niet oplost in betekenissen, toch blijft hij uitgele-
verd aan de tekst, overgeleverd aan interpretatie,
aan een nihilistisch denken dat zich nergens aan
kan vasthouden. Maar kan de naaste wel tot ons
komen als tekst?28 Is dat niet wat Levinas bedoelt,
dat de naaste onze tekst overhoop gooit, onze
interpretaties doet stokken? Waar zit bij Vattimo
het vlees van de naaste, datgene dat geen beteke-
nis draagt, het lijf waarom de Barmhartige Sama-
ritaan zich bekommert? Is zorg ondergeschikt aan
interpretatie, of dient zij het vlees? Habeas corpus
of habeas verbum? Het vlees is danig gemediati-
seerd, gevirtualiseerd. Psychiatrische stoornis en
mentale handicap zijn zeer ‘populair’29, zolang de
fysieke integriteit maar niet al te geschonden is.

Incontinentie volstaat dikwijls reeds om de spon-
tane en vrijwillige zorg op te schorten en door te
verwijzen naar professionele zorg.

Vanuit welk domein, vanuit welke act kan de
ander mij tegemoet komen als onherleidbaar tot
mijn interpretatie? Niet zozeer ik, maar die ander
heeft iets dat hem onttrekt aan mijn geweld, vee-
leer dan dat ik een historisch motief meedraag dat
mijn gewelddadige zorg jegens hem opschort. Is
het niet een bijna bovenmenselijke kwetsbaarheid
die de Samaritaan overrompelt, overmeestert, gij-
zelt? Kan de barmhartigheid van de Samaritaan op
rekening van zijn interpretatie worden geschreven,
met desnoods alle onderhuidse metafysische trek-
jes die er bij Vattimo nog aankleven?

Vattimo is te eenzijdig. Door het Kruis te lezen
zonder de Verlossing, de gehoorzaamheid totter-
dood zonder Verrijzenis, de Passie zonder de Glo-
rie, kan hij de secularisatie inderdaad lineair nihi-
listisch begrijpen, maar daardoor mist hij een
cruciale dimensie. En dat vreet aan zijn hele sys-
teem. Immers, door de transcendentie te reduce-
ren tot een neveneffect dat maakt dat secularisatie
eindeloos zal duren, onderwaardeert hij die. Het is
net de transcendentie die zijn nihilisme garandeert
en ervoor zorgt dat zijn nihilistische caritas niet
versteent tot metafysica van het geweldloze Niets.
Om dus de caritas onuitputtelijk te houden, weg
van morele Wet en filosofische Waarheid, dient
Vattimo net op grond van zijn eigen denken, de
transcendente bron van de caritas te erkennen. Het
is dus wellicht toch (ook) het gebed en de liturgie
die de metafysica, de markt voorbij zichzelf zul-
len helpen, op niet-causale manier.

Dan hebben we toch al de filosofie kunnen
overtuigen van het belang van een transcendentie,
ook al kan ze daar niet mee om en weet ze niet
hoe die te benoemen, laat staan in te voegen in een
filosofisch vertoog. Maar het geeft dan toch de
theologie al een autonomie ten overstaan van de
filosofie. De theologie mag en kan die transcen-
dentie, aangestipt door de filosofie, wel een naam
geven. Dat is dan een uitdaging aan alle theolo-
gen die dachten dat ze die Naam uit de theologie
konden of zelfs moesten schrappen omdat de
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filosofie dat voorhield. In die zin zou men kunnen
besluiten dat het werk van Vattimo over de secu-
larisatie uiteindelijk draait om de verhouding tus-
sen filosofie en theologie – in het voordeel van de
eerste. Door God een hoogste zijnde te maken,
reeds sedert Thomas van Aquino, werd God
gemeenschappelijk bezit van filosofen, theologen
en de rest. Maar nu die God dood is, althans vol-
gens Nietzsche en Heidegger, ontglipt die aan de
filosofie en bijgevolg aan de door die filosofie
bevoogde theologie. Door de theologie alsnog aan
de filosofie te willen binden – in Ik geloof dat ik
geloof is het eerste geloof een filosofisch statement
– toont Vattimo zich in de grond een sterke verte-
genwoordiger van de moderne positie.

Wat zegt dit alles over het belang van de christe-
lijke identiteit van scholen en zorgvoorzieningen?
In allereerste instantie toont het dat Vattimo’s laat-
moderniteit geen goede filosofische of theologi-
sche redenen biedt om die identiteit op te geven
ten voordele van intern pluralistische ethische
comités. Een confessionele of theonome identiteit
staat alsnog het filosofisch afwikkelen van de
metafysica niet in de weg.

De nihilistische caritas en andere parallelle
modellen over de verhouding rede en geloof, filo-
sofie en theologie, cultuur en christendom voeren
geen afdoende redenen aan om de Bijbelse caritas,
die niet van de wereld is, los te laten. Het gebed
kan overeind blijven als een niet per se aan secu-
larisatie onderworpen noemen van God, een God
die buiten de problematische objectiviteit van de
filosofie heerst. Liturgie mag zo ook méér blijven
dan een uitdovend gebruik dat alleen nog om strikt
persoonlijke, sentimentele redenen wordt opge-
voerd en bijgewoond.

Meer nog, gebed en liturgie zijn nodig om de
mens voorbij de markt te helpen, om te verhinde-
ren dat hij wordt ‘opgeslokt’. Alleen wat een chris-
telijke identiteit met zich meebrengt, is in staat de
zorg die (wel degelijk transcendente!) dimensie te
lenen die haar boven de zorgtechnologie uittilt. Ze
laat iets binnen dat de filosofie wel kan aandui-
den, maar niet ervaarbaar kan maken. In Vattimo’s
termen: die identiteit maakt datgene van de mens
zichtbaar dat zich, zonder metafysisch feit te wor-
den, aan interpretatie onttrekt.

Noten

1. G. VATTIMO, Ik geloof dat ik geloof, Amsterdam, Boom, 1988. Uit het Italiaans vertaald door Liliane Jansen-Bella.
2. Zie H. DE DIJN, Taboes, monsters en loterijen. Ethiek in de laatmoderne tijd, Kapellen/Kampen, Pelckmans, 2003.
3. De differentiatie van de maatschappij in relatief autonome gespecialiseerde sectoren is een sociologische dimensie

van de secularisatie, zoals begrepen door Weber in zijn werk over moderniteit en ‘onttovering’.
4. De arts, de moeder en in het beste geval een niet-anonieme vader zijn co-producenten van een lucratieve klont bio-

technisch exploitabele stam- en andere cellen. De biomedische ethiek zorgt voor de reductie van een mens tot een klont
cellen, de economische ethiek bepaalt dan verder de contouren van de verhandelbaarheid. Dankzij de medische ethiek
kan de economische ethiek het product beschouwen los van de intrinsieke symbolische betekenis ervan. De biomedi-
sche techniek maakt de cellen klaar voor de markt en de economische techniek maakt ze te gelde. De economie kan cellen
verhandelen als elk ander product en dient dus alleen het handelsrecht te respecteren.

5. De moeilijke verhouding tussen brede ethiek en technologie toont zich in de maatschappelijke schizofrenie rond
bepaalde fundamentele problemen. Doordat ons bestaan technologisch is geworden, lijkt het wereldvreemd om techni-
sche oplossingen af te wijzen. De schizofrenie is duidelijkst waar de mens minst technologisch is, namelijk als religi-
eus en seksueel wezen. Wat dat laatste betreft voelt men zich danig ongemakkelijk inzake bio-ethische kwesties. Nemen
we als voorbeeld twee voorbeelden waar de mens en zijn seksualiteit als middel ingezet worden: draagmoederschap en
designbaby’s. Telkens raakt men daar aan Kants categorische imperatief, dat men een mens nooit als middel mag beschou-
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wen, een imperatief die uiteindelijk grondt in het absolute respect voor de intrinsieke waardigheid van elke persoon. Men
voelt zich dus ongemakkelijk bij deze technieken. Toch voelt men zich even ongemakkelijk bij het afwijzen van een
oplossing via die technieken. Immers, door de mens heel even als middel te gebruiken, kan men een ander leven – een
doel – genereren of continueren. Dat dit ‘doel-leven’ dan onvermijdelijk gecontamineerd wordt met een functie, name-
lijk van de absolute kinderwens of het onvermogen eindigheid en lijden te aanvaarden, kan in de technologische rede
niet als moreel bezwaar worden begrepen.

6. In het voetspoor van Herman De Dijn vragen we ons af welke maatschappelijke sector de menselijke waardigheid
expliciet verwoordt?

7. Z. BAUMAN, De moderne tijd en de holocaust, Amsterdam, Boom, 1998. Uit het Engels vertaald door J.W. Reitsma.
8. De mens kan alleen aan een brede ethiek worden ondergeschikt. Vanuit de smalle ethiek lijkt echter elke brede

gehoorzaamheid blind of in elk geval troebel.
9. Een verdere cruciale vraag zou dan zijn, indien het moderne programma er inderdaad in bestaat alles te laten oplos-

sen in instrumentaliteit, of dat programma historisch wel realistisch kan zijn.
10. Uit deze analyse blijkt overigens hoe parallel de boeddhistische opvatting van het lijden loopt aan dat van het

‘medisch correcte spreken’ bij ons. Ook daar is sprake van een ‘ondraaglijk lijden’ dat op zich, geïsoleerd van de persoon
in kwestie, als ideologisch argument werd en wordt aangevoerd in de euthanasiediscussie. In het boeddhisme ontwaart
onze cultuur geen eeuwenoude strenge traditie, maar een vage rationaliteit van het medeleven, ingekleed in een trendy
pakket exotische leefrituelen – mediteren, eten, wonen – dat bij nader inzien meer wegheeft van een sociaal gecondi-
tioneerd egocentrisch spiritualiteitconsumentisme dat teert op een totaal gebrek aan respect voor de boeddhistische tra-
ditie en bij uitbreiding voor elke symbolische diepgang. ‘Zen’ is gewoon een leuk compliment voor wie een dure en exclu-
sieve lifestyle uitdraagt, gericht op wellness. Beweer ik hier nu dat boeddhisten nazi’s zijn? Neen, het gaat om de moderne
receptie van het boeddhisme. Men neemt niet de spirituele connotaties van het lijden mee, zoals die wortelen in de dui-
zenden jaren oude traditie van het boeddhisme, maar herkent de abstractie van het gedespiritualiseerde lijden als een con-
cept dat werkt in een cultuur die onderhevig is aan antihumanistische, nihilistische tendensen. Het antihumanisme van
het boeddhisme is ten eerste religieus en ten tweede niet gericht tegen een (westers) humanisme, dus niet nihilistisch.

11. Zoals we van Nietzsche vernamen, is de morele en metafysische God immers dood. Op hun manier komen 
R. Girard en M. Gauchet tot eenzelfde conclusie.

12. Tijdens de ‘loden jaren’ in Turijn besefte Vattimo dat het geweld van de revolutie en het geweld van de metafy-
sica tot hetzelfde wezen behoren.

13. Wat zeer frustrerend is voor wie een heideggeriaanse zorgethiek wil ontplooien, zoals J. PALEY, ‘Heidegger and
the ethics of care’ in Nursing Philosophy, 1(2000)1, p. 64-75.

14. Sterker nog, het Franse denken, waaraan Vattimo sterk schatplichtig is, stelt dat de wereld ethischer is naarmate
er meer nagedacht wordt, maar dan deconstructief. Door de wereld om te zetten in tekst, kan alles alleen maar beteren.

15. Vandaar de titel van de bundel die Vattimo hielp redigeren: G. VATTIMO, P.A. ROVATTI (red.), Il pensiero debole,
Milaan, Feltrinelli, 1988.

16. Sommige denkers rekenen zich nu al tot de postmetafysici of worden ertoe gerekend. Vattimo toont echter aan dat
tussen die neo-nietzschianen en neo-heideggerianen nog stevig wat metafysica zit, zelfs in het Franse differentiedenken.

17. De wereld als markt betekent dat we alles kunnen kopen behalve de markt. Die heeft uiteraard zelf geen markt-
waarde, want dergelijke waarde geldt alleen binnen het systeem van de markt.

18. S. VELLE; R. BURGGRAEVE, ‘Christendom en postmoderniteit. Doemdenken, heil of bescheiden kansen?’ in
Collationes 23(1993)1, p. 5-35.

19. Dat komt natuurlijk doordat Vattimo de kerk totaal binnen de technologie leest en hij de seksuele moraal leest als
een stel geboden en verboden als in een verkeersreglement of een arbeidscontract. Overigens getuigen zijn uitvallen naar
de kerk en de paus in zijn recente geschriften van een stuitend gebrek aan nuance, dossierkennis en zelfs pietas.

20. Dat beweren de psycho-analyse en de ‘postmoderne’ menswetenschappen ook. Zelfs theologen als Urs van
Balthasar stellen dat de ultieme waarheid van ons bestaan ons pas na onze dood zal worden onthuld.

21. Dit steunt op een antropologische analyse van Nietzsche.
22. M. Foucault stelde dat de mens niet langer kon worden gedacht; J. Lacan, E. Levinas en J. Derrida voerden aan

dat de mens wel nog kon worden gedacht, maar dan als gedeeld, onteigend.
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23. Vattimo komt niet overeen met R. Girard waar deze laatste de immanentie van de markt niet positief evalueert.
Volgens Girard houdt het geweld gewoon stand en is het sacrale wat dat betreft hooguit gekanteld van verticaal naar
horizontaal. Het sacrale geweld van weleer herkennen we nu in de economische competitie. Secularisatie is dus bij
Girard niet heilzaam, maar volgens Vattimo komt dat gewoon omdat hij de secularisatie niet radicaal genoeg doordacht.

24. H. DE DIJN, De herontdekking van de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg, Nijmegen, Valkhof, 1999; Kapellen,
Pelckmans, 2002.

25. Het is typisch voor de cure-mentaliteit dat wat zij ‘klassieke geneeskunde’ noemt, eigenlijk een na-oorlogs product
is, waarvan de efficiënte en strikt symptomatische aanpak veel heeft geleerd uit zowel de Duitse en Amerikaanse indus-
trie als de veldhospitalen.

26. G. VATTIMO, G. GROOT e.a., Een zwak geloof. Christendom voorbij de metafysica, Kampen, Kok, 2000, p. 38.
27. Er bestaat niet één soort transcendentie, net zoals er meer dan één soort metafysica bestaat. De transcendentie die

we hier viseren, samen met Vattimo, is dus niet bijvoorbeeld de transcendentie van de wereld ten opzichte van het
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