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Het praktische vraagstuk waannee het project van de 'deconstructie van het christendom' verbonden is, is dat van de ordening van een samenleving waarin rèligie een
persoonlijke zaak is geworden. Dat schrijft een van de redacteuren van deze bundel
over de Franse filosoof Jean-Luc Nancy, lgnaas Devisch, in zijn inleiding bij het
eerste deel. Het probleem is tweeledig. Allereerst heeft deze samenleving afscheid genomen van een algemeen bmdend verhaal dat zijn oorsprong buiten die. samenleving
heeft, namelijk in een openbaring van een goddelijke wet. Die samenleving moet zich
'van binnenuit' ordenen, moet zichzelf uitvinden, moet haar eigen doeleinden
en grenzen onder woorden brengen. Aan de andere kant bestaat echter de neiging om
de enkeling zelf tot absolute bron van zingeving te maken: de mens heeft de plaats
van God ingenomen. De samenleving en haar ordeningen worden daarmee radicaal
gesubjectiveerd. Men herkent in deze tegenstelling gemakkelijk het uitzichtloze gevecht tussen 'fundamentalisten' en 'secularisten', degenen die zich op een onaantastbare en autoritaire traditie beroepen en degenen die een volledige vrijheid van geweten en meningsuiting opeisen. Jean-Luc Nancy meent terecht dat het laatste standpunt
uiteindelijk zelf niet ontsnapt aan een religieuze geste met fundamentalistische trekken. Het praktische dilerrnna kan wellicht overwonnen worden als we de post-religieuze samenleving, de maatschappij die niet langer een religieuze grondslag heeft of
althans deze grondslag niet langer als geZa.menlijke binding representeert, op een an-
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we bij het filosofische probleem dat Devisch aldus omschrijft: "Vanuit welk gezichtspunt, vanuit welk standpunt in de wereld, zou het mogelijk zijn een
verwereldlijkte wereldlijkheid ('secularized worldliness ') onder woorden te brengen?" De teksten in de bundel, verdeeld over vier delen, komen jann:ner genoeg zelden terug op het praktische probleem, maar volgen Nancy uitleggend of kritisch in
zijn poging nieuwe woorden te vinden yoor de geestesgesteldheid waarin de westerse
wereld zich bevindt. Nancy sluit daarbij vooral aan bij Jacques Derrida (het idee van
een deconstructie van de religie) en Marcel Gauchet (die het christendomomschrijft
als een religie die de religie verlaten heeft), en put zich uit in het hernemen van denkers als Kant, Regel, Nietzsche en Heidegger. Zijn stelling luidt: het christendom is
een religie die zichzelf deconstrueert en als zodanig zetten 'wij' vandaag deze denkbeweging voort, maar nu met betrekking tot een wereldlijke redelijkheid die de plaats
van de religie heeft ingenomen. De bundel eindigt met een uitgebreid en verhelderend
vraaggesprek van de redacteuren met Nancy, en begint met een tekst ·van hem zelf,
een vertaling van het tweede hoofdstuk uit het tweede deel van zijn 'Déconstruction
du christianisme' dat verscheen onder de titel L 'adoration (Galilée, Parijs 2010).
Dàarin bekent de auteur dat hij eigenlijk het liefst zo min mogelijk over het
christendom wil spreken. De deconstructie van het christendom is dan ook geen kritische studie van het historische christendom De meer kritische bijdragen van
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bijvoorbeeld Marc de Kesel en Theo de Wit wijzen. overigens wel op ambivalenties in
het christendom, wanneer het gaat over de waarheid (reeds geopenbaard of nog te
openbaren?) of. over het offer van het leven voor het vaderland (wel of niet waarborg
voor eeuwig heil?). Nancy en de meeste auteurs zijn echter niet. uit op een
doordenking van een innerlijk strijdige traditie die nog steeds werkzaam is in onze
tijd, maar over wat zij beschouwen als het eigenlijke denkmotiefdat het monotheïsme
doet verschillen van religie, het leven binnen een 'mythe', een gesloten zingeving.
Het monotheïsme zet de goddelijke wereld op een afstand. God wordt een naam voor
wat afwezig en niet representeerbàar in deze wereld is. Wat overblijft, is een opening
in deze wereld, die de mens aanspreekt en verheft, maar tegelijk de afwezigheid van
een flinterwelt (God vóór de schepping, het hiernamaals, een transcendent begrip van
rechtvaardigheid enzovoort) bevestigt. Er is slechts deze wereld, en haarbetekenis of
zin (sense) ligt in de wereld zelf, en wordt niet van buitenaf gegeven - door God noch
mens.
Dit filosofische programma voert de lezer mee in een zoektocht naar nieuwe woorden
voor deze 'irrnnanentisering' van betekenis- of zingeving. De (alleen?) christelijke ge- ·
dachte van een leven in de wereld maar niet van de wereld vormt de rode draad van
alle bijdragen, waarin thema's aan de orde komen als christendom en s.ecularisering;
monotheïsme, schepping, mythe, poiësis, lichaam, beeld en incarnatie. De lezer wordt
zo af en toe op de proef gesteld omdat het idee van de 'ontsluiting' (déclosion), het
doorbreken van gesloten betekenissystemen do orde ervaring van een opening, als een
mantra wordt herhaald. Het thema van gesloten en open wereldbeelden of samen te~
vingen is in de twintigste eeuw alomtegenwoordig en het komt rrjj voor dat er vaak
helderder over geschreven is dan Nancy en zijn volgelingen doen. Het monumèntale
werk van Eric Voegelin, om 11'1ll,ar een voorbeeld te noemen, blijft onbesproken. Het
'wij' waarover Nancy voortdurend spreekt, dreigt te verschrompelen tot een klein gezelschap van filosofen die hun eigen, niet altijd goed te volgen, jargon ontwikkelen.
Maar'wellicht hoort dat zo: "this book.avoids giving sense; rather, it interrrupts sense"
(blz.40). Niettemin is het prograrrnna\ van Nancy interessant door de poging de
welles-nietes-discussie rond (de)seculapsering en 'de terugkeer van religie' een andere wending te geven. Nancy tracht het ·menselijke fenómeen van de religie bpil.ieûw te.
denken in termen van een onttoverde wereld, en een nieuwe verhandeling over religie
(re-treating re ligion) te schrijven die vertrekt vanuit de gedachte dat bet,ekenis- of
zingeving niet een goddelijke of menselijke schepping is, Jlläar (volgens góed fenomenologisch gebruik) in de verschijning van de wereld zelf verankerd ligt.
Marin Terpstra, Nijmegen

Als de situatie rond covid-19 het toelaat, vindt er van zaterdag 24 juli tot en met zondag 15 augustus 2021 een tentoonstelling plaats in
de Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 63-A in Nijmegen, georganiseerd door het Instituut voor Oosters Christendom. Er zal een
selectie van interessante Ethiopische iconen en objecten te zien zijn uit de collectie van het IVOC. Het IVOC zoekt studenten die (tegen
een vrijwilligersvergoeding) als suppoost willen optreden tijdens de duur van deze tentoonstelling op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag of zondag van 12 tot 17 uur. Als suppoost ben je De kern van het christendom zoals te vinden bij Paulus en in de verhalen
over Jezus in de evangeliÃ«n, zegt Rollins, is juist een deconstructie van alle denkbare identiteiten, zowel politiek (vrij en slaaf),
biologisch (man en vrouw) als religieus (jood en heiden), naar de bekende evangelietekst. p. 116: voor Paulus is juist verlies van
identiteit datgene wat ons met Christus verbindt; p. 126: het moment waarop we de grond onder onze voeten voelen verdwijnen en het
verlies van alle zekerheden voelen, is het moment dat we in aanraking komen met de ervaring van het kruis. p. 160: Trouw aan het ch
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