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Voor Herman De Dijn (1943) ging met de publicatie van Rituelen een droom in 
vervulling. “Dat heeft te maken met het feit dat een hoop interesses van mij in dit 
boek samenkomen”, legt hij uit. “Wat is moderniteit? Hoe hebben fundamentele 
domeinen in het menselijk leven zich in deze periode van de geschiedenis getrans-
formeerd?” Lichte kost is het niet, maar wie bereid is om passages te lezen en her-
lezen, ontdekt in Rituelen een schat aan ideeën.

PRACHTIGE HERINNERINGEN
De Dijn hanteert religie als voorbeeld. “In de moderne en postmoderne tijd is reli-
gie ingebed in iets nieuws en moet ze zich aanpassen en veranderen. Tegelijkertijd 
ben ik altijd geïnteresseerd geweest in concrete vormen van religie met al haar 
rituelen en symbolen.” Dat houdt hem al van jongs af aan bezig, vertelt hij. De Dijn 
groeide op in het katholieke Vlaanderen en was misdienaar. “Ik woonde in een 
klein dorp en moest met de pastoor mee in het holst van de nacht om het heilig 
oliesel te brengen. Ik heb daar prachtige herinneringen aan.”
Tijdens zijn studieperiode raakte de Kerk op de achtergrond, maar dat veranderde 
toen hij kinderen kreeg. “Ik vond dat kinderen krijgen en opvoeden dimensies in 
het leven tonen die dieper zijn dan men denkt. Volgens Willem Jan Otten is er nu 
een soort cultuur waarin allerlei fundamentele dimensies van het menselijk leven 
verdrongen worden: zonde, schuld, lijden, overgave, enzovoort, allemaal thema’s 
die een grote rol spelen in religie en in mijn nieuwe situatie als vader opeens meer 
betekenis kregen.”
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Een koptische vrouw rouwt om slachtoffers van een aanslag op een kerk in Egypte. | Foto: CNS Photo – Mohamed Abd El Ghany, Reuters

De mens, stelt filosoof Herman De Dijn, is een ritueel wezen. Daarmee formuleert de emeritus-hoogleraar van de KU 
Leuven een fascinerende kritiek op het Verlichtingsdenken. In het ritueel ontdekt de mens zijn waardigheid. 
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DE WIJZE MENS
Volgens De Dijn is de huidige situatie in het Westen uniek. In het grootste 
deel van de geschiedenis, en in het grootste deel van de moderne wereld, is 
religiositeit vanzelfsprekend. De Dijn: “In de tijd van Spinoza bijvoorbeeld 
kon atheïsme eigenlijk niet bestaan. Het stond gelijk aan immoraliteit. De bij-
komende gedachte was dat de massa een God nodig had. Religie is des mensen 
en dat betekent vooral dat het nodig is voor grote groepen mensen van wie het 
gemeenschappelijke leven niet puur rationeel kan zijn. Spinoza zou zeggen 
dat religie een zeer grote kracht is waar we niet zonder kunnen, afzonderlijke 
mensen misschien wel, maar als groep niet.”
Volgens De Dijn is gemeenschappelijk leven onvermijdelijk verbonden met 
rituelen en symbolen. Dat wordt heel duidelijk wanneer we naar de dood 
kijken. “Wij kunnen geen puur rationele houding aannemen tegenover de 
dood”, zegt hij. “Dat is precies wat de Chinese filosoof Mengzi probeerde uit 
te leggen. Hij was confucianist en vertelt dat men lang geleden, toen mensen 
nog geen mensen waren, de doden langs de weg liet rotten en dat aaseters en 
vliegen zich op de lijken stortten. Op een dag liepen de zonen daar voorbij. 
Het zweet brak hen uit en ze snapten: dit kan niet. Dat is het begin van de 
mensheid.”
Volgens De Dijn is dat het moment dat we ons aap-zijn achter ons laten en 
over homo sapiens kunnen praten. “Sapiens betekent wijsheid, niet intelli-
gentie, het is de wijsheid van de symbolen en de riten.” De geboorte van de 
mens valt hier samen met het eerste ritueel: het begrafenisritueel. “Het is de 
ontdekking van het mysterie van de mens en de daaraan verbonden mense-
lijke waardigheid. Alle mensen doen dit, in iedere samenleving. Menselijke 
gemeenschap veronderstelt daarom niet het verstand, maar de wijsheid.”

DE ANDERE VERLICHTING
We kunnen dus de mens niet begrijpen vanuit louter rationele beschouwin-
gen. Dat is echter wel wat de denkers van de Verlichting proberen. “Eigenlijk 
zijn er twee soorten Verlichting”, zegt De Dijn. “Een revolutionaire, met 
vooral Franse en Duitse denkers, en een conservatieve, met vooral Britten 
zoals Hume en Burke.” De Verlichters wilden de werkelijkheid op een ratio-
nele manier begrijpen en uitleggen. Voor sommigen van hen was het geloof 
daarvoor een obstakel en ze zagen het als obscurantistisch. “En omdat religie 
de cultuur toen domineerde, was de hele cultuur voor hen obscurantistisch. 
Ze vonden dat alles wat niet strikt rationeel is, moest verdwijnen. 
Eeuwenlange tradities die de mens hadden gediend en gemaakt, waren in hun 
ogen onbelangrijk.”
Volgens de Dijn begrepen de revolutionaire Verlichters de religieuze levens-
wijze niet goed. “De conservatieve Verlichters zagen echter dat het niet om 
een manier ging om kennis op te doen, maar om een manier om met 
existentiële vragen om te gaan, zoals: wat is zonde? Waarom moet ik lijden? 
Religieuze tradities beantwoorden die vragen door het gebruik van verhalen, 
symbolen en riten.” 

MODERN CONSUMENTISME
Zelfs, zo stelt De Dijn, in volledig seculiere culturen als het Sovjet-socialisme 
had men verhalen, symbolen en riten nodig om betekenis te verlenen aan alles 

dat mens-zijn onvermijdelijk met zich meebrengt. Maar als seculiere culturen 
en politieke ideologieën ook betekenis kunnen verlenen, is de rol van traditi-
onele religies dan niet uitgespeeld? Niet per se. In een controversiële passage 
omschrijft De Dijn consumptie als het postmoderne equivalent van de gods-
dienst: “In de tempels en kapellen van de consumptie beleeft de consument 
het al gerealiseerde paradijs in het hier en nu. (…) Het leven in het paradijs 
bestaat echter niet in de contemplatie, maar in de voortdurende 
prikkeling van de zinnen en de begeerte. De verlossing is momentaan: men 
koopt om zich snel daarna te realiseren dat het gekochte toch niet echt is wat 
men wilde. De verlossing is dus niet iets eeuwigs; de vorm die ze aanneemt is 
die van een eindeloos herhaald nu.”
Ook deze kapitalistische cultuur kent symbolen en rituelen. Maar er schuilt 
volgens De Dijn iets onmenselijks in: “De fundamentele dimensies van het 
menselijk leven worden hier niet aangesproken. De consumptiecultuur heeft 
geen antwoord op lijden en sterven, maar het zijn juist deze thema’s die zo 
innig met onze menselijkheid verbonden zijn en werkelijk betekenis aan ons 
leven geven.” b
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“Religie is een manier om met existentiële vragen om te gaan”, 
zegt filosoof Herman De Dijn.| Foto: KN | Jan Peeters
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