
We kennen ze allemaal, van onszelf en van anderen, de gedachte dat de waarheid in het 
midden ligt’. Immers, ‘te’ is nooit goed: niet te veel, te weinig evenmin. In het 
alledaagse spreken gaat het misschien om de macht der gewoonte, maar politiek en 
maatschappelijk gezien is het zeker geen neutrale gedachte. Na 9/11 zijn alle 
stromingen die in naam van de waarheid spreken verdacht geworden: het midden lijkt 
nog de enige plaats die we kunnen vertrouwen omdat daar alles gerelativeerd wordt. 
Nochtans is er tijdens het afgelopen decennium vanuit datzelfde midden bijzonder veel 
geweld gebruikt. Denk maar aan de gevangenis van Guantanamo Bay waar in naam van 
de strijd tegen het extremisme alle burgerrechten werden en nog steeds worden 
genegeerd. Zelfs indien de waarheid in het midden zou liggen, biedt dit duidelijk geen 
garanties om ‘uitersten’ te voorkomen. 

Vanuit de vraag ‘Ligt de waarheid in het midden?’ onderzoekt Ignaas Devisch de 
maatschappelijke rol van waarheid en kritiek in onze samenleving. De auteur grasduint 
in het werk van verschillende filosofen en sociologen, maar schrijft op een toegankelijke 
manier over actuele problemen van onze tijd. Vanuit concrete voorbeelden analyseert hij 
hoe ‘waarheid’ vandaag nog veel meer aan het werk is dan we denken en hoe we ons 
daartegenover kritisch kunnen verhouden. 

Ligt de waarheid in het midden is verplichte literatuur voor iedereen die geïnteresseerd is 
in het beter begrijpen van de politieke problemen van onze tijd. 

Prof. dr. Ignaas Devisch is als filosoof verbonden aan de Universiteit Gent en de 
Artevelde- hogeschool. Hij is tevens voorzitter van De Maakbare Mens. 

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een 
prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een 
zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor 
de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving. 
De reeks komt tot stand onder begeleiding van Prof. dr. Mare Van den Bossche van de 
vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.


