
Het probleem van het relativisme is op de meest dringende wijze aan de orde in tijden van overgang 
en verandering. Geen wonder dat het één van de opvallendste kenmerken is van de zogeheten 
postmoderne tijd waarin snelle en diepgaande veranderingen en transformaties schering en inslag 
zijn. Een groeiend aantal tijdgenoten vindt het evident dat er niet één waarheid is, maar meerdere 
waarheden, afhankelijk van tijd, plaats en cultuur. De doorsnee relativist vraagt zich zeiden af waarop 
zijn stellingname in feite berust. Nog minder is hij op de hoogte van het feit dat een aantal kritische 
bemerkingen kan worden gemaakt bij de relativistische overtuigingen en argumentaties. 
 
De bedoeling van dit boek is de lezer aan te sporen zich nader te bezinnen over de keuze die hij heeft 
gemaakt en kennis te nemen van de kritische vragen die daarbij kunnen worden gesteld. Het 
relativisme is immers alles behalve een eenduidige entiteit. Het is een buitengewoon complex 
fenomeen. In de hedendaagse cultuur neemt het verschillende vormen aan in de sociologie, de 
geschiedenis, de filosofie, de antropologie, het dagelijkse leven. Is het relativisme de definitieve, 
boven alle twijfel verheven waarheid waartegen geen enkele kritiek is opgewassen of zijn er goede 
redenen om dat te betwijfelen? 
 
“Opnieuw een buitengewoon rijk boek van prof. em. dr. Valeer Necke brouck, rijk aan informatie en 
aan insider inzicht over de nauwe band tussen het heersende hedendaagse relativisme en de 
ontwikkelingsgang van de culturele antropologie. Het prijzenswaardige doel, door de auteur gesteld in 
het voorwoord, is aan te tonen - ook voor een breed publiek - dat het cultuurrelativisme niet evident is, 
hoewel het vandaag zo wordt gesteld en opgevat, zowel binnen als buiten de academische wereld. 
Een helder boek, een plezier ook om te lezen.” - Prof. em. dr. Herman De Dijn 
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