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Besprekingen en aankondigingen

De redactie verwelkomt initiatieven tot het schrijven van evaluatieve recen-
sies en korte boekaankondigingen. Neem daartoe vooraf contact op met de 
recensieredacteur.

Veit Bader, Secularism or Democracy? Associational Governance of religious 
Diversity. Amsterdam: Amsterdam University Press 2007, 386 p.

De voorbije jaren hebben heel wat politiek-filosofen zich geëngageerd bezig-
gehouden met de voor- en nadelen van the politics of multiculturalism, maar 
omdat de discussie voornamelijk in culturele termen werd gevoerd, is de 
politiek-filosofische focus op de relatie tussen politiek en religies onderbe-
licht gebleven. Met zijn boek Secularism or democracy? wil Veit Bader, die als 
socioloog en politiek-filosoof verbonden is aan de Universiteit van Amster-
dam, een aanzet geven om deze leemte wat in te vullen. Alleen al daarom is 
het boek een belangrijk werkstuk.
Het centrale vraagstuk in het boek gaat over the governance of religious 
diversity. Samen met de Britse socioloog Paul Hirst breekt Bader een lans 
voor het model van associatieve democratie: a flexible, moderately liberta-
rian variety of democratic institutional pluralism. Het model is een ‘derde 
weg’ dat zich wil onderscheiden zowel van het Europese neo-corporatis-
tische of verzuilde model als van het Amerikaanse denominationalism. 
Religieuze vrijheid en de vrijheid van organisatie en vereniging worden 
als fundamentele rechten naar voor geschoven, rechten die alleen kunnen 
worden ingeperkt door andere grondrechten en een minimale moraal. Op 
die manier wil Bader in de liberale democratie ook ruimte vrijmaken voor 
niet-liberale maar fatsoenlijke (religieuze) groepen. Zijn positie ligt dicht bij 
die van iemand als William Galston, die trouwens net als Bader in zijn argu-
mentatie beroep doet op het waardenpluralisme.
De benadering van Bader is genuanceerd mede omdat hij in zijn politieke 
filosofie voortdurend en expliciet rekening wil houden met de historische 
en maatschappelijke context, met de praktische haalbaarheid en met de 
institutionele praktijk. Zijn boek is geen verzameling van vrij zwevende, 
wereldvreemde gedachten, maar een poging om normatief na te denken 
over ‘de echte wereld’ zoals ze ons in haar institutionele concreetheid en 
diversiteit verschijnt. Bader maakt daarom ook komaf met de idee van een 
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strikt neutrale overheid en een rigide scheiding tussen kerk en Staat. Een 
overheid moet niet religie-blind zijn, want ze kan dat niet zijn. Er is in de 
praktijk geen enkel land waar religies geen bijzonder statuut hebben en 
waar de relatie tussen religie en staat helemaal onbestaande is. Vandaar 
zijn pleidooi om die neutraliteit ‘contextueel’ en ‘relationeel’ in te vullen. 
Bader doet in dit verband beroep op de terminologie en het werk van Joseph 
Carens die in zijn boek Culture, Citizenship and Community (2000) pleit om 
de hands-off approach inzake religie en cultuur te vervangen door een idee 
van fairness as even-handedness. Deze benadering schept maximaal ruimte 
binnen het liberale-denkkader om mensen en groepen in hun particulari-
teit te erkennen en hun identiteitsclaims serieus te nemen.
Het werk is doordrongen – al in de titel – van de idee dat er een fundamenteel 
en conceptueel onderscheid is tussen een seculiere (secularistische) staat/
houding en een liberaal-democratische staat/houding. Bader pleit radicaal 
voor de voorrang van de democratische gedachte op de seculiere gedachte 
– een thema dat hij ook al eerder in artikels heeft uitgewerkt. Vanuit het 
standpunt van de politieke theorie is de belangrijkste vraag niet of staten 
seculier zijn, wel of ze liberaal-democratisch zijn en erin slagen een gelijke 
afstand te houden zowel ten aanzien van het religieuze als van het secu-
liere perspectief. Whether a state is secular or not is not decisive. What mat-
ters is whether it is decent and liberal-democratic. Whether communications, 
arguments and opinions are secular or religious is not decisive, but whether 
they are conductive to an agonistic democratic dialogue (p. 49).
Met een knipoog naar het bekende essay van Bertrand Russell heeft het 
derde hoofdstuk als ondertitel: Why I am not a secularist. Het secularisme 
laat volgens Bader te weinig maatschappelijke ruimte voor godsdienst, 
het religieuze discours en religieuze praktijken. Dat staten seculier zijn, is 
bovendien geen garantie dat ze ook liberaal-democratisch zijn en de ver-
eiste minimummoraal niet met voeten treden. De twintigste eeuw getuigt 
van nogal wat ‘seculiere nachtmerries’.
De politieke ruimte moet dus niet in de eerste plaats seculier zijn, maar 
open. Er moet een grote vrijheid van communicatie zijn die alleen met de 
nodige omzichtigheid kan worden ingeperkt. Tegelijk moeten zowel religi-
euze als seculiere denksystemen die de waarheid menen in pacht te heb-
ben, zich bescheiden opstellen en in de politieke ruimte de waarheidsclaim 
tussen haakjes kunnen zetten. Dergelijke denksystemen moeten hun fun-
damentalist dilemma oplossen door te leren en te aanvaarden dat in het 
democratisch, deliberatieve beslissingsproces their truths are no more than 
opinions among others (p. 113). Bader pleit voor moderately agonistic demo-
cracy waarin plaats is voor diepgaande (en mogelijks onoplosbare) dissen-
sus en waarin de ruimte voor deliberatie zo weinig mogelijk mensen en 
argumentaties uitsluit.
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Zoals gezegd verdedigt Bader een associatief model van democratie. Dit 
model insisteert echter niet alleen op het maximaal beschermen van de 
godsdienstvrijheid, Bader wijst ook op de rechtstatelijke plicht om de kwets-
bare minderheden en individuen binnen religies te beschermen en de exit-
optie ook daadwerkelijk te garanderen. In dat opzicht verschilt het model 
van Bader van libertarian separationist regimes zoals de VS waar de vrijheid 
van individuen soms de duimen moet leggen voor de religieuze vrijheid van 
groepen. Bader onderscheidt zich hier ook van de politiek-filosoof Chandran 
Kukathas die in zijn The Liberal Archipelago (2003) een libertarische relatie 
tussen Staat en levensbeschouwingen verdedigt: hij pleit voor een mini-
male Staat die enkel de negatieve vrijheden dient te beschermen. Zolang 
individuen formeel vrij zijn – dit betekent indien ze vrij zijn van externe 
dwang – om tot (religieuze) groepen toe te treden en die te verlaten, moet 
de autonomie van (religieuze) groepen gerespecteerd worden, ook al drui-
sen bepaalde praktijken en interne regels in tegen het liberale gedachte-
goed. Zover wil Bader niet gaan. Hij beklemtoont meermaals dat exit rights 
niet volstaan, zolang er geen echte exit options worden gegarandeerd die 
een echte keuze mogelijk maken. Hij wijst er bovendien op dat de over-
heid de plicht heeft om van religies te eisen dat ze de minimummoraal en 
de minimale basisrechten van mensen naleven. Met andere woorden: de 
overheid moet ‘sterk’ zijn, maar ‘minimaal’. Bovendien insisteert zijn asso-
ciatief model, anders dan het libertarische gedachtegoed, ook op een over-
heid die de positieve vrijheid inzake religieuze beleving wil garanderen. Dit 
kan resulteren in directe of indirecte overheidsfinanciering van religieuze 
groepen, in ondersteunde institutionalisering, of in overheidsmaatregelen 
die niet alleen religieuze minderheden willen beschermen, maar deze min-
derheden ook de facto een gelijke behandeling willen geven in vergelijking 
met de meerderheidsreligie(s).
Toch blijft het steeds een dubbeltje op zijn kant en moet er altijd met de 
nodige omzichtigheid en aandacht voor de specifieke context geredeneerd 
en gehandeld worden. Er zijn immers twee spanningsvelden die steeds 
aanwezig blijven. Ten eerste is er de spanning tussen non-interference en 
associational autonomy enerzijds en de bescherming van mensenrechten 
en de minimummoraal anderzijds. Voor Bader is het duidelijk dat asso-
ciatieve religieuze vrijheid afdwingbaar ingeperkt moet worden wan-
neer ze botst met individuele religieuze vrijheid (bijv. als de exitoptie niet 
gegarandeerd is) en andere mensenrechten van leden, in het bijzonder de 
kwetsbare groepen, zoals kinderen en vrouwen. Meteen waarschuwt Bader 
echter dat dit argument niet ‘misbruikt’ mag worden ‘to impose thick and 
perfectionist liberal-democratic morality and autonomy under the guise of 
universalism upon everybody, thus overriding any meaningful associational 
autonomy with strong policies of liberal and democratic congruence ‘all the 
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way down’ (p. 138). Maar los van het potentiële misbruik blijven er tal van 
randgevallen waarin er gezocht moet worden naar een billijke en context-
afhankelijke balans tussen niet-inmenging en overheidsoptreden. Mogen 
katholieke scholen en ziekenhuizen gescheiden personeelsleden weigeren? 
Mogen geloofsgemeenschappen zich discriminerend uitlaten over holebi’s? 
Mag een radicaal calvinistische politieke partij die vrouwen discrimineert 
subsidies krijgen?
Het tweede spanningsveld waarin het beleid zich situeert, heeft te maken 
met de negatieve en de positieve invulling van religieuze vrijheid. De nega-
tieve vrijheid ( freedom from) benadrukt het belang van de niet-inmenging 
door derden, terwijl de positieve vrijheid ( freedom to) insisteert op legitieme 
overheidsinmenging met als doel some materially equal treatment of religi-
ons. Bader voegt daar wel aan toe dat de (financiële) steun en tegemoetko-
ming die de overheid geeft, haar ook het recht geeft om meer te controleren 
en te sturen (public trust theory). Het is opvallend dat we deze argumentatie 
ook terugvinden in het rapport (2006) van de commissie (o.l.v. Freddy Mor-
tier en Marie-Françoise Rigaux) die de financiering van de bedienaren van 
de erediensten tegen het licht moest houden in opdracht van de minister 
van Justitie in België.

‘De openbare financiering van de wedden van de bedienaars van 
erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid maakt 
het tevens mogelijk de facto een zekere controle uit te oefenen of 
bepaalde eisen te stellen ten aanzien van bedienaars van eredien-
sten.’ (p. 101)

Er zijn dus niet alleen morele of grondrechtelijke redenen om religies te 
financieren, maar ook pragmatische en prudentiële die elkaar mogelijk 
kunnen versterken.
In het boek Secularism or Democracy? kiest en verdedigt de auteur duide-
lijk een positie die insisteert op een zo groot mogelijke godsdienstvrij-
heid en as much accomodation as is compatible with the standards of moral 
minimalism (p. 129). Het principe van de godsdienstvrijheid is bovendien 
geen abstract theoretisch gegeven, maar een principe dat moet geïmple-
menteerd worden. Daarom vraagt Bader voortdurend aandacht voor de 
verschillende contexten, institutionele praktijken en tradities waarin dit 
principe in de praktijk gebracht kan worden. Verschillende elementen die 
Bader behandelt, roepen verder vragen op, het laatste woord over dit onder-
werp is zeker nog niet gezegd. De uitdagingen die de evoluerende relatie/
scheiding tussen levensbeschouwing(en) en Staat met zich meebrengt, zal 
nog wel een hele tijd op de agenda blijven staan. De belangrijkste lessen 
die Bader ons meegeeft, zijn misschien wel de idee that there are no easy 
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answers (p. 141) en het inzicht dat de zoektocht naar een faire relatie tus-
sen levensbeschouwing(en) en de overheid een proces is dat nog volop aan 
de gang is. Fairness is thus not monologically declared once and for all (by 
‘neutral’ experts) and/or imposed by states/majorities but continually renego-
tiated in a dialogical way. All parties involved in this process learn that it is dif-
ficult to find fair, sensible, context-specific and feasible compromises. (p. 158) 
Het boek van Bader biedt alvast heel wat interessante perspectieven en kap-
stokken om de relatie levensbeschouwing–staat te (her)denken en met de 
vraagstukken die zich aandienen verder aan de slag te gaan.

Patrick Loobuyck (Antwerpen)

Deniz Coskun, Law as symbolic form. Ernst Cassirer and the anthropocentric 
view of law. Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, 266 p.

(ook verschenen als: Deniz Coskun, Law as symbolic form. Ernst Cassirer and 
the anthropocentric view of law. Dordrecht: Springer 2007, 381 p.)

Ernst Cassirer is geboren in 1874 en is een markante filosoof geweest aan 
het begin van de twintigste eeuw. Hij stond in de traditie van het neokan-
tianisme en was een leerling van Hermann Cohen, een belangrijke verte-
genwoordiger van de Marburgse school. Niet alleen in zijn werk, maar ook 
in zijn publieke optreden heeft Cassirer steeds pal gestaan voor menselijke 
waardigheid en universaliteit. Hij was ook een fervent verdediger van de 
mensenrechten. Dit echter in een klimaat waarin het nationaal-socialisme 
steeds meer invloed kreeg in Duitsland, zodat Cassirer zich vanwege zijn 
Joodse identiteit genoodzaakt voelde uit te wijken naar Engeland en later 
naar Zweden en de Verenigde Staten. Hij stierf op 13 april 1945 en kon daar-
door, triest genoeg, geen getuige meer zijn van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog en het aannemen van de Universele verklaring van de rech-
ten van de mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
december 1948. Na de Tweede Wereldoorlog verdween ook de invloed van 
het neokantianisme.
In zijn proefschrift Law as symbolic form gaat Deniz Coskun uitgebreid in 
op het persoonlijke commitment van Ernst Cassirer en laat hij ook duidelijk 
zien hoe diens werk gedreven wordt door een strijd tegen de opkomende 
levensfilosofie van mensen zoals Martin Heidegger, die uiteindelijk onvol-
doende verweer hadden tegen de zuigkracht van het nazisme. Met name 
het eerste en wat mij betreft ook meest veelzeggende deel van het boek is 
aan deze problematiek gewijd. In het tweede deel volgt een reconstructie 
van de rechtsfilosofie van Cassirer, waarin het recht wordt opgevat als sym-
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