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IN MEMORIAM
PIERRE CH. R MARCEL (1910-1992)
On January 28th Dr. Pierre Marcel suddenly passed away in his residence in
St.-Germain-en-Laye.
In him French Protestantism has lost a man who occupied an important, if
not fully recognized, position. His death also signifies a loss for the philosophical movement which this periodical represents. In fact Marcel belonged
to the first generation of our association.
Marcel identified deeply with the Reformed tradition in its Genevan form,
which experienced a genuine revival in France in the first half of this century.
In this connection the names can be mentioned of Emile Doumergue, the
great Calvin scholar and Dean of the then Faculte de Tbeologie Protestante
at Montauban, Auguste Lecerf, systematic theologian at the Faculte Libre de
Tbeologie Protestante at Paris, and Jean Cadier, systematic theologian and
Dean of the Faculte de Tbeologie Protestante at Montpellier.
As a consequence of identifying with this tradition Marcel has from time to
time encountered opposition within the Eglise Reformee de France to which
he belonged, especially from theologians. At the same time, however, he
became a blessing to many people, among whom were several from nonProtestant backgrounds, by opening up to them the riches of the Biblical
message. Through his work several theologians have also found an integral
Biblical direction.
The letter announcing his death contained the well-known text from
Revelations 14:13:
Blessed are the dead who die in the Lord henceforth
Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest
from their labours, for their deeds follow them!
With gratitude we note that his works have been numerous.
Marcel was born in 1910. From 1929 until 1936 he studied at the Faculte
Libre de Theologie and subsequently at the Faculte de Theologie de 1'Institut
Catolique in Paris. In 1960 he received his doctor's degree at the Faculte de
Theologie Protestante at Montpellier, on a thesis dealing with the philosophy
of Herman Dooyeweerd. After a period of military service and imprisonment he was ordained a minister in the Eglise Reformee in 1942 and from
that time he served his church in St.-Germain-en-Layenear Paris until 1967.
During these years he occupied various ecclesiastical positions at a local,
regional and national level. After his ministry he became director of the
French Bible Society.
For more than forty years Marcel was active in the Societe Calviniste de
France, for a long time as president. This organization was founded in 1926
by Prof. Lecerf among others, with the aim of deepening, strengthening and
disseminating Calvinist thought within the French churches and outside. In
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pursuit of these aims he took the initiative in 1950 to launch the quarterly La
Revue Revue Reformee, sub-titled: "A theological and practical journal for
believers, elders and ministers". He was the editor of this periodical for many
years. Further Marcel was co-founder of the International Association for
Reformed Faith and Action, serving for 25 years as its president.
He was the author of various studies, most of them in the form of articles.
Among his books three are particularly worthy of mention: Le bapteme,
sacrement de l'alliance de grace, L'actualite de la predication and finally A
l'ecole de Dieu. Catechisme reforme. His editorship of a series of works of
Calvin in modern French (Institute, commentaries, sermons, etc.) is also
worth recording. In 1951 and 1952 he taught courses in systematic theology at
the Faculte Libre de Theologie Protestante in Paris and, from 1975 until
1984, homiletics at the Faculte de Theologie Evangelique at Vaux-sur-Seine.
Some readers may wonder why Marcel's life as so far described deserves
special mention in this periodical. What is of interest, however, is that
already as a student in Paris Marcel showed a great interest in philosophical
questions. Of decisive importance was the day when his Professor and
spiritual father Auguste Lecerf advised him to acquaint himself with the philosophy of Dooyeweerd and Vollenhoven. With support from the Institut
Francais "Maison Descartes" he managed to spend a long period in
Amsterdam during 1937 and 1938. The results of this period are to be found
in two elaborate theses, viz. Le criticisme transcendentale de la pensee
theorique. Prolegomenes a la philosophie de l'idee de la loi de Herman
Dooyeweerd (1956) and La structure de la realite. Theorie des cercles de
lois dans le cadre de la philosophie de Herman Dooyeweerd (1960). He
published twice in Philosophia Reformata, on Duns Scotus and Calvin and
Copernicus.

After the second world war Marcel especially exerted himself to
propagate reformed philosophy in France. At the initiative of the Societe
Calviniste de France Dooyeweerd was given the opportunity to give several
lectures: at the Universities and Protestant Theological Faculties in Aix-enProvence and in Paris. These lectures have been published in La Revue
Reformee.

As far as his physical strength allowed him Marcel remained active until his
death. During the last few years he was intensely occupied in writing a book
on suffering, a reality which was always in his mind. This continual activity
contains an appeal to us, an appeal which is powerfully expressed in the
closing words of the book of Daniel, quoted after his death by his wife
Mireille Marcel. The French text conveys its meaning with greatest strength:
"Et toi, marche vers la fin; tu to reposeras, et tu seras debout
pour ton heritage a la fin des jours." (Daniel 12:13)
J. D. DENGERINK

NORMATIVITEIT
Oorsprong en ondergang van het denken over scheppingsordeningen
A. `I`ROOST

Wat moet ik doen? Hoe behoren we te leven? Zijn er algemeen geldende
normen voor onze moraal? Zo ja, hoe weten we dat en waar halen we die dan
vandaan? Hoe kunnen we ze kennen en wat houden ze dan concreet in? En
dan nog een vraag: waarom eigenlijk moeten of willen we moreel zijn? "Why
be moral?".
De mensheid is niet altijd met deze en dergelijke vragen bezig geweest, en
zeker niet in een expliciet filosofische of theologische zin. In alle cultuurfasen
en cultuurgebieden waren en zijn er velen die zonder over deze vragen te
piekeren of te filosoferen, het impliciete antwoord er op al gaven met hun
concrete, daadwerkelijke leven. Vaak is er, althans collectief, ook nog wel een
stukje expliciete levensbeschouwelijke verantwoording. Maar daarmee heeft
men dan ook vrede. Waarom zouden we zo moeilijk doen over zoveel
vanzelfsprekendheden of over toch onoplosbare problemen?
In onze tijd krijgen deze spontane, intuItieve en voor-theoretische levensinstellingen (mentaliteit,ethos) weer meer waardering van de zijde der wijsbegeerte, dan in de hoogtijjaren van rationalisme en positivisme gebruikelijk
was. De meest individuele levensbeschouwelijke zelfrechtvaardigingen
mogen weer sans gene uitgesproken worden, ook in academische milieus.
Men beseft weer dat vanuit de bodem van ons actleven een dieptelaag van
ervaring, stemmingen, geloof of ideologie, vervlochten in erfelijkheid, milieu
en cultuur, ons concrete leven mee bepaalt. Vaak zelfs doorslaggevend. Soms
wordt daarom ook openlijk gesproken over de noodzaak van een remythologisering van wijsbegeerte en wetenschap, van de ethiek en zelfs van
onze hele cultuur.' Er zijn thans diverse stromingen en tendenzen in de
wijsbegeerte—o.a. behoort ook de "reformatorische wijsbegeerte" daarbijdie min of meer duidelijk erkennen dat er een feitelijk bestaande en ook
blijvende structurele prioriteit van de voor-wetenschappelijke levensinstelling, levenswijze en levensverantwoording is ten opzichte van de wetenschappelijke theorieen dienaangaande. Er is ook een erkennen van de
wezenlijke en doorslaggevende invloed ervan op die theorieen. Dit geldt niet
het minst voor de zgn.praktische wijsbegeerte, de "ethiek", praxeologie,
handelingstheorie, of hoe men dat studiegebied ook noemen wil. Overigens
wordt in de theorievorming deze invloed nog wel heel verschillend omschreven en gewaardeerd.
Intussen wordt in het algemeen vanaf de vroegste geschiedenis tot op
De voetnoten zijn zeer beknopt gehouden. Meer gegevens in de literatuurlijst.
Naast vele anderen is hier als inleidend en recent te noemen:
H. Schrodter, Neo- Mythen. L. Hauser, "Die Neomythische Kebre". Een verslag van het
eerste "Symposion Metamythologicum". Voorts H. Schrodter (Hg), Die Neomythische
Kebre. Bibliografie: H. Kuhlmann, Auswahlbibliographie "Mythos" and 'Mythologie".
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heden het menselijk leven zeker niet zonder meer ervaren als bevredigend,
verstandig, moreel, gelukkig, rechtvaardig, vrij, zinvol, e. d. Daardoor komen
toch de vragen zich opdringen en worden de minstens drie millennia
durende discussies voortgezet over de gaandeweg . als problematisch ervaren
levenspraktijk van de mensen, zowel in hun sociale verbanden als in de
praktijk van het eigen persoonlijk leven. 2
De wijsbegeerte is daarop van meetaf ingegaan. Tegenover de nog veelal
gangbare mening dat de Ionische "natuurfilosofen" nog geen speciale aandacht hadden voor de menselijke moraal, heeft o.a. Howald, als een der
eersten, op nogal krasse wijze als zijn opvatting gesteld dat het eigenlijke
begin der wijsbegeerte niet de inauguratie was van de Europese natuurwetenschap, maar dat de "natuurfilosofie" van de Ioniers een van de vele
pogingen was de menselijke disharmonie op to lossen: "Die in der Seele
fehlende and dort auch nicht zu gewinnende Harmonie wird im Kosmos
gesucht and auch gefunden.. 3 S.Pfurtner, sociaal-ethicus en moraaltheoloog,
geeft als zijn mening over de oudste voor-Socratici dat een analyse van hun
taalgebruik inderdaad de schijn wekt dat zij geen speciale interesse voor het
ethische hadden. Zij filosofeerden "over de natuur" (peri phuseoos).
Pfurtner, evenals anderen, attendeert er op dat dit vroege phusis-begrip
betrekking had op de gehele ervaringswerkelijkheid en niet slechts op wat
wij zouden noemen de "natuuraspecten" ervan. Zelfs van Parmenides zegt
hij: "Seine Ontologie war zugleich praktische Lebensphilosophie". 4 Inderdaad, het Griekse natuurbegrip was nog heel lang zeer verschillend van het
door de wetenschap mede beInvloede praktische spraakgebruik van onze
tijd: natuur als tegenstelling tot cultuur, gewoonte, techniek of sociale instituties. Maar ook binnen de antieke cultuur zelf was het filosofische begrip
"natuur", in onderscheiding van het niet-natuurlijke, of in onderscheiding van
het concrete als daarvan de "innerlijke aard" of "structuur", nog niet door de
vroege zgn. "natuurfilosofen" ontdekt. Op dit onderwerp kom ik later nog
terug.
De oorsprong van de ethiek en de juistheid van bovengenoemde
opvattingen van Howald en Pfurtner thans in het midden latend, kunnen we
vervolgens constateren dat de vraag naar "ethiek" ook in onze tijd weer heel
goed in de markt ligt. Daarmee de vraag rondom alles wat samengevat kan
worden als het in de aanvang van deze bijdrage genoemde probleem van de
normativiteit.

De stelling die ik in deze bijdrage, met name in de volgende aflevering, wil
toelichten en verdedigen, is deze, dat wij de oude Stdsche levensnorm "leven
overeenkomstig de natuur" in de reformatorische wijsbegeerte zouden
kunnen overnemen. Dit dan echter onder de voorwaarde van een geheel
andere, in bijbelse zin gereformeerde inhoud van het begrip "natuur". Dus
eigenlijk niet zozeer "overnemen" maar slechts op de klank afgaande, er mee
z Een interessante, maar nogal fantasierijke schets over het ontstaan van de eerste, nog
voor-filosofische vragen inzake de levenspraktijk geeft L. Strauss, Naturrecbt and
Geschichte, hst.III Der Ursprung der Idee des Naturrechts, p.83.
3 E. Howald, Ethik des Altertums, p.12. Scherpe kritiek hierop bij jodl, Geschichte der
Ethik als philosopbischer Wissenschaft I, p.532.
4 St. H. Pfiirtner, Ethik in der griechischen Antike, p.24.
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instemmen. Tegelijk met een fundamentele distantie van het StoIsche filosofische begrip "natuur", fundamenteler en radicaler dan ooit in de (ook
christelijke) traditie gedaan is.
"Leven overeenkomstig de natuur" krijgt in de reformatorische wijsbegeerte een geheel andere inhoud dan bij de Stoa en in de theologische
traditie, terwijl het toch zinvol is bij die StoIsche formulering aan te knopen.
Dit lijkt mij juister dan het StoIsche begrip "natuur" onaangetast te laten en
dan de genoemde leefregel min of meer af te wijzen. Het gaat dus in deze
bijdrage o.m. om het begrip "natuur" in de context van "ethische" theorieen
over scheppingsordeningen als handelingsaanwijzingen. Wij moeten m.i. het
begrip "natuur" niet laten bepalen door de Grieks-filosofische en vooral
Stoische traditie, noch door daarbij aangesloten theologische traditie. Die
tradities zijn christelijk-wijsgerig beslist af te wijzen, maar het waarheidselement er in is zo groot, dat ook de bijbelse taal er probleemloos bij kon
aanknopen. 5 "Natuur" in de reformatorische wijsbegeerte kan staan voor de
schepping (creatura) en "de schepping" houdt ook de goddelijke woordopenbaring in. 6
Uiteraard dient deze stelling niet gelezen te worden als een theologische
uitspraak. Dus ook niet als een uitspraak uit de theologische ethiek, en nog
minder als een stukje geloofsverkondiging dat in een preek een plaats zou
kunnen hebben. Het blijft een wijsgerige theorie, waarvan de waarheid
onmisbaar is voor de wijsgerige theorie inzake het menselijk handelen, de
praxeologie.
1. Normativiteit en wijsbegeerte

In de vragen naar het al of niet bestaan van algemeen geldende levensnormen, en, indien deze vragen bevestigend beantwoord worden, in de
vragen naar de herkomst van die normen, naar hun eventueel historisch
bestaan, hun geldingsgebied en hun geldingskracht, in de vragen ook naar
hun kenbaarheid, inhoud en toepassing, is de wijsbegeerte in feite op zoek
naar inzicht in de zgn. "transcendentale structuur" van het menselijk Leven: de
structuur die als een dynamische constante dit Leven als zodanig, mogelijk,
werkelijk en kenbaar maakt, en er tevens richting aan geeft. Daarmee is de
wijsbegeerte dan vooral op zoek naar de (of een) normerende orientatie voor
de levenspraktijk van in principe alle mensen, in alle tijden, op alle plaatsen,
in alle situaties.
Zoals bekend is in vijf en twintig eeuwen filosofie door de toonaangevende
denkers daarover zeer verschillend gedacht. Toch zijn er in al die eeuwen
betrekkelijk weinig hoogste of leidende instanties genoemd, die als laatste of
diepste of meest omvattende orientatie dienst gedaan hebben om de levenspraktijk, alsmede de bezinning daarop, te sturen en/of te rechtvaardigen. Abs
zodanig zouden genoemd kunnen worden: de wil van God (c.q. goden), de
menselijke natuur, het menselijk verstand (inclusief het geweten) en recentelijk: de mensenrechten. Deze normerende richtingwijzers zijn zelden
5 Te denken is bijv.aan Rom.2:14 "van nature doen wat de wet gebiedt"; Rom.1:26,27 "de
natuurlijke omgang met de vrouw"; 1 Cor.11:14 "Leert de natuur u zelf niet..."
6 Vgl. A. Troost, `De relatie tussen scbeppingsopenbaring en woordopenbaring".
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gedacht als geIsoleerd en op zichzelf staande. Zij kwamen en komen vrijwel
altijd voor in combinatie met een of meer van de andere genoemde grondprincipes, of met wat daarmee weer in verband staat: geluk, genot, gemeenschap, vrijheid, liefde, vrede, gerechtigheid, zelfverwerkelijking, enz. Laatstgenoemde kompassen blijken ook altijd weer hun fundering te moeten
hebben in een of meer van de eerstgenoemde vier orientaties, ofschoon ook
daarvan gezegd moet worden dat "verstand" en "mensenrechten" op hun
beurt als hun allerlaatste rechtvaardiging meestal de eerste twee instanties
hebben: of de goddelijke wil, of de mens zelf, of beide als heteronomie en
autonomie, als wet en vrijheid, op een of andere manier met elkaar in
verband gebracht, te weten in synthese of antithese.
In de hedendaagse wijsbegeerte kijkt men hierop terug met zeer kritische
vragen naar de werkelijk laatste gronden voor de verschillende antwoorden
op die fundamentele vragen. Het zijn de typisch-wijsgerige vragen naar de
gronden en mogelijkheden van die antwoorden, uitlopend op het hedendaagse probleem van de zgn. "Letztbegrundung". Zelfs de term "Superletztbegrundung" is al gevallen. 7
Ook de reformatorische wijsbegeerte mag deze wijsgerige vragen naar het
diepste fundament van, en naar de hoogste waarde of norm voor de levenspraxis, in haar eigen "praxeologie" niet voorbijgaan. Vanuit haar grondconcepties heeft zij hierop immers een geheel eigen visie die scherp afwijkt van
alle gangbare benaderingen vanuit een zgn. praktische wijsbegeerte, ethiek,
handelingstheorie of ook "theologische ethiek".
Op het eerste gezicht bestaat er inderdaad een zekere verleiding om te
denken dat deze vragen voor haar, als christelijke wijsbegeerte, niet relevant
zijn. In haar boven-theoretisch geloofsvooroordeel heeft zij immers de
overtuiging dat het menselijk leven zich in alles behoort te verwerkelijken in
overeenstemming met Gods geopenbaarde wil en wet. Zo heeft men dat in
de vroege christelijke kerk ook, en terecht, geponeerd tegenover de dwaas
geachte "wijsheid der Grieken".
Desondanks bracht echter de levenspraktijk al spoedig vele connecties tot
stand tussen de met Clemens van Alexandria en vooral met Ambrosius
begonnen theologische ethiek enerzijds en de StoIsche wijsbegeerte anderzijds. 8 Die invloed van de StoIsche filosofie op de theologische ethiek is nooit
meer verdwenen, ook na de Reformatie niet. Alleen daarom al is het voor de
reformatorische wijsbegeerte, en indirect ook voor de gereformeerde theologie, dringend nodig in te spelen op het wetenschappelijk, d.w.z. op de
transcendentale structuren gericht, wijsgerig onderzoek en verantwoording
van het menselijk levensgedrag. Zij kan daarbij in haar wijsgerige praxeologie
dit onderzoek niet delegeren aan de theologische ethiek. De verhouding
tussen de wijsgerige praxeologie, c.q. "ethiek", en de theologische ethiek
7

Vgl. de drie door W. Oelmuller geredigeerde bundels bijdragen onder de titel

`Materialien zur Normendiskussion ", met name Bd.1. Transzendentalphilosophische
Normenbegrundungen. K.-O. Ape! u.a., "Reader zum Funk-Kolleg Praktische Philososophie/Ethik" (2 dln) en idem: Praktische Philosophie/Ethik: Dialoge (2 dln).

Over Ambrosius' ethiek voor de geestelijken schreef W. C. van Unnik: "Dit werk, dat zich
nauw bij Cicero's De officiis ,aansluit, deze a.h.w. in de christelijke toon transponeert, heeft
op latere eeuwen geweldige invloed uitgeoefend." Chr.Enc.I, p.161-162.
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blijft daarbij in principe niet anders dan die tussen de wijsbegeerte en de
andere vakwetenschappen. 9
Wanneer we ons in deze praxeologische bijdrage beperken tot het
probleem van de normativiteit, dan blijven we permanent in het oog houden
dat dit niet het enige, maar wel een zeer centraal probleem in de praxeologie
is. Daarbij zal het steeds noodzakelijk blijken laatstgenoemde altijd weer
expliciet verder uit te bouwen vanuit haar wijsgerige basis: de kosmologische
ontwikkelde antropologie en de antropocentrisch ontwikkelde kosmologie.
Uiteraard niet in een simpel logisch deductieproces, maar met de voor het
reformatorisch denken typerende "transcendentaal-empirische methode".
2. Fundering van praxis en praxeologie in de menselijke natuur

Het gehele menselijk leven en samenleven is op verschillende manieren en in
verschillende mate nader "bepaald". Voorlopig nemen we deze term zeer
ruim en verstaan daaronder begrensd, ingekaderd, geordend, gestructureerd,
gereguleerd, genormeerd, gekarakteriseerd, en wat dies meer zij. Nergens,
vanaf de atomen en hun onderdelen tot en met het meest subtiele dat er
gaande is in de menselijke geest, in de gevoelens en in het doen en laten der
mensen, kortom: noch binnen, noch buiten het typisch-menselijk bestaan,
bestaat er iets volkomen op zichzelf, iets dat niet "bepaald" zou zijn door iets
anders dat er niet, of niet geheel, ident mee is of er mee samenvalt. Alles in
de hiermee gegeven verscheidenheid in het bestaande, heeft o.a. zijn
begrenzing en mede daardoor een eigenheid tegenover, alsook verschil
en/of overeenstemming met, iets anders. 10
In de reformatorische wijsbegeerte worden die grenzen primair gezocht
in, en verstaan als, de "wetszijde" der werkelijkheid. Deze maakt de concrete
werkelijkheid in haar veelsoortigheid en in haar haast eindeloze individualiteit, in transcendentale zin pas mogelijk en werkelijk. De scheppingsmacht
en schepperswil van God is daarin werkzaam aanwezig.
Behalve iets van toeval, onvoorspelbaarheid, creativiteit en vrijheid, waarvoor een min of meer grote "speelruimte" in het menselijk handelen bestaat,
blijft dus altijd bet gegeven bestaan dat we kunnen aanduiden met termen als
bepaaldheid, orde, systeem, wet, gewoonte, structuur, karakter, regelmaat,
continulteit, wetmatigheid, traditie, noodzaak, normen, waarden, enz. Daaraan is o.a. de kenbaarheid, de herkenbaarheid en vaak zelfs enige begrijpelijkheid te danken. Veel daarvan is samen te vatten in de voorlopige notie van
"normativiteit voor de menselijke levenspraktijk''. Daarin is zowel de "wetszijde" als wat in de subjectszijde daarnaar verwijst, voorlopig ongenuanceerd
samengevat. Deze normativiteit is anders, maar transcendentaal gezien vergelijkbaar met zgn. natuurwetten, althans op belangrijke punten. In elk geval
hangt zij hiermee ook samen, en wel op verschillende manieren.
Ongeveer vanaf het begin der wijsbegeerte heeft men dat alles, of minstens veel daarvan, gezien als een "natuurlijk" gevolg van het gegeven dat
mensen, als mensen, dus inderdaad vanuit hun "menselijke natuur", genood
Vgl. H.Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee I p.508-530 (=N.C.I p.545-566).
Vgl. bijv. B. Waldenfels, In den Netzen der Lebenswelt, of: C. F. Gehtmann,
Letztbegriindung.
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zaakt zijn met elkaar om te gaan op bewuste en nader te bepalen manieren.
Vooral op zodanige wijze dat hun leven daardoor in stand gehouden en eer
bevorderd dan belemmerd of beschadigd wordt. Het ontbrak in de antieke
wijsbegeerte dan ook al spoedig niet aan zogenaamde natuurrechtsideeen die
de samenlevingspatronen en in het algemeen de normerende levensvormen dus niet alleen de typische rechtsregels—theoretisch herleidden
tot producten van natuurlijke ontplooiings- en overlevingsbehoeften. Daartoe behoorde bijvoorbeeld ook het nuttig en levensbevredigend gebleken
grondprincipe van "de gulden regel" voor het onderling verkeer. 11 Zeer
bekend is ook Aristoteles' definitie van de mens als politiek-sociaal wezen,
een standpunt waaruit ook allerlei gedragspatronen, regels, regeringsvormen
en zelfs godsdienstige plichten werden afgeleid.
Toch waren deze en andere voorbeelden van "Letztbegru-ndung" nog geen
allerlaatste fundering. Als zodanig waren ze immers nog geabstraheerd van
de voor de Grieken in hun leven en wijsbegeerte zo kenmerkende vraag naar
de "arche" van die menselijke natuur. De genoemde theoretische fundering,
ook van de natuurrechtsideeen, was derhalve niet het laatste woord, en
historisch gezien, ook niet oorspronkelijk.
3. De historisch-oorspronkelijke "Letztbegrundung" was mythologisch

De expliciete filosofische fundering van de moraal 12 in de menselijke natuur
is pas opgekomen in de begintijd van de ontwikkeling der wetenschappen,
dus in de zesde en vijfde eeuw v.C. Dat was echter ook de tijd waarin de
heidense "secularisatie", het religieus verval, begon door te zetten. 13 De
goden der mythen waren door Homerus in zijn mythologisch epos geput uit
een gecompliceerd gelaagde primitievere traditie en door hem cultureel
getransformeerd. Zij werden vervolgens door Hesiodus levensbeschouwelijk
en pre-theologisch op een genealogische rij gezet en werden in leiding
gevende kringen geleidelijk vervangen door de theoretische "god der filosofen". Om te beginnen bij Xenophanes. Dat was het ongelukkige begin van
de echte theologie: een wetenschappelijke verintellectualisering van het
mythisch en mythologisch geloof, vanuit een pagaan geseculariseerd ethos.
Intermezzo I

In mijn bijdrage is de systematische onderscheiding tussen geloof, levensbeschouwing en wetenschappelijke theologie of filosofie fundamenteel. In
11 Vgl. A. Dihle, Die Goldene Regel.
12 De term "moraal" hier in de populaire,

zeer brede zin genomen van at het genormeerde, (on)behoorlijk geachte, menselijk doen en laten.
13 Vgl. o.a. Th. P. van Baaren, Doolhof der goden, p.196 e.v. Dat religieus verval werd
m.i.ingezet door wat W. Jaeger met het oog op de kritiek op het antropomorfisme van de
goden schreef: "Die fortschreitende Versittlichung der Gottesidee im 6. Jahrhundert hatte
ihr weitgehend vorgearbeitet." Die Theologie der fruhen griechischen Denker, p.60. De
vermoralisering van het godsbeeld is waarschijnlijk een fundamentele karaktertrek in alle
religieuze afval. Niet alleen in de godsverduistering of afgodenschemering (Gotzendmmerung—Nietzsche) binnen het paganisme, maar ook in de secularisatie van het Christendom. Voor het probleem van de vermoralisering der Griekse religie, vgl. R. Muth, Einfuhrung in die griechische and rbmische Religion, p.27 en de lit. daar genoemd.
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verband daarmee maak ik in het vervolg, wat Griekenland betreft, als regel
gebruik van de in de vakliteratuur soms gehanteerde onderscheiding tussen
enerzijds het mythisch geloof van o.a.de tijd der voor-Homerische mondelinge overleveringen der mythen, en anderzijds het mythologisch geloof dat
sinds Homerus vooral genormeerd was door de mythologie zoals deze was
overgeleverd in de epiek, in de zgn. Homerische Hymnen, in de godsdienstige leerdichten na Hesiodus, de nomen, de elegieeen, de tragedie en in
andere lyriek. 14 Na Homerus bleef uiteraard in diverse lokale volksreligies het
mythisch geloof voortleven. Wel kwam het steeds meer, maar nooit geheel,
onder de invloed van Homerus, de "opvoeder van Griekenland".
Zowel de mythe als de mythologie (uiteraard niet de mythenkunde, de
wetenschappelijke bestudering van mythe en mythologie) is m.i. geloofsmatig gekwalificeerd. Dat neemt niet weg, maar impliceert juist, dat in het
"mythisch bewustzijn" niet altijd het categoriale geloofsaspect in zijn expliciete concretisering, bijvoorbeeld in de riten en de cultus, op de voorvoorgrond staat, maar wel en vooral de dieptelagen daarvan in ethos en
disposities. 15 De mythen, voor een groot deel verbonden met cultische risen,
werden als typische geloofsverschijnselen, als "pistisch gekwalificeerde entiteiten", in de mythologie vervlochten met poezie en heldenepos. Daardoor
veranderden zij typologisch van karakter en kregen ze, onafhankelijk van
hun eventueel blijvende liturgische functie, tevens een levensbeschouwelijk
karakter. Ze bleven dus wel pistisch gekwalificeerd. Zij waren echter nog
geen "theologie", zeker niet in de wetenschappelijke zin van dit woord,
hoewel geschiedschrijvers uit de oudheid haar zo al noemden. Zij bleven,
ook in hun min of meer systematische ordening zoals bij Hesiodus, toch
praktisch-levensbeschouwelijk van aard.
Intermezzo II

Mijn verstaan van mythen orienteerde zich o.a. aan Vollenhoven en Mekkes.
Vollenhoven gaf als definitie van mythe: "product van ontspoorde geloofsfantasie". 16 Echter, deze m.i.zeer rake definitie betreft alleen de subjectszijde
van de mythe. Naar de wetszijde is de door Mekkes vaak gebruikte term
"pseudo-openbaring" verhelderend. Want dit "pseudo" ontkent niet dat er in
de mythen sprake is van "openbaring" . Pseudo-openbaring is heel wat
anders dan alleen maar leugen, onzin, pure fantasie of de "oudwijfse fabelen"
van I Tim.4:17 in de Statenvertaling. In deze term is "openbaring" serieus to
nemen als, zij het door ontspoorde geloofsfantasie gecaricaturiseerde en
gecorrumpeerde, openbaring van God. 17 Deze maakt immers, ook in een
i4 Voor het probleem van de verhouding tussen het epos van Homerus en de voorafgaande mythen, alsmede voor de daarover gaande specialistische literatuur, vgl.inleidend
"Mythe and Epos" in: F. Graf, Griechische Mythologie, p.58-78.
5 Met een gedeeltelijk andere terminologie is dat vooral sterk benadrukt door G. Gusdorf
in zijn: Mythe en Metaphysica, I en IV.
16 D. H. Th. Vollenhoven, Gesch. der Wijsbeg., p.44: de mythe is "product van pistische
fantasie", zij "ressorteert onder de producten van het streven naar een levens- en wereldbeschouwing." De in de tekst gegeven typering berust op een notitie van mij tijdens een
hoorcollege.
17 Vgl. H. Dooyeweerd, WdW II, p.255 "...het mythisch bewustzijn is alleen gekarakteriseerd door een interpretatie van de immanente openbaring Gods in de creatuurlijke zin
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door mensen verwrongen vorm, alle geloof, ook het afvallig-mythisch geloof,
pas mogelijk. Door de afval van de levende God wordt zijn openbaring door
de mens subjectief gecorrumpeerd en, zij het niet altijd, tot onherkenbaarheid toe gecaricaturiseerd in de subjectieve geloofsvormen en geloofsbeleving. Dat is dus de wetszijde van de mythe: Gods zelfopenbaring in corrupte en caricaturale vorm. 18
In het gangbare mythenonderzoek dat in onze tijd een hoogconjunctuur
doormaakt, blijft deze wetszijde vrijwel geheel buiten beschouwing. Zij
wordt hoogstens nog tastend en indirect erkend in de verwijzing naar het
"Mysterie van een bovennatuurlijke wereld". 19 Geloof en religie worden
vrijwel steeds tot puur subjectieve projecties van de mens die zich er mee
tracht te orienteren in de levenswerkelijkheid met niet meer dan hoogstens
een menselijk, moreel en redelijk verantwoord vermoeden dat er echt "iets"
is buiten en boven mens en wereld, "iets" dat men desgewenst "god" kan
noemen, of "Mysterie".
De eerder genoemde theologiserende vermoralisering en verrationalisering van het mythisch en mythologisch geloof was een belangrijk element in
het secularisatieproces binnen de Griekse cultuur. De religieuze geloofsafval
werd aanvankelijk wellicht wat aan bet oog onttrokken door de folklorisering van de cultus en door de opkomst der (metafysische) theologie
sinds Xenophanes. Deze filosofische theologie werd en wordt nog altijd door
de geschiedschrijvers meestal gekarakteriseerd als een belangrijke culturele
ontwikkeling "van de mythe naar de logos". Men ziet deze opkomst der
theologie als de vorming van een zgn. "gezuiverd" godsbegrip, omdat
Xenokrates zich gekeerd zou hebben tegen het antropomorfisme van de
godsvoorstellingen in zijn tijd. Men waardeert zijn "gezuiverd" godsbegrip
positief als product van een rationeel ontmythologiseringsproces.
Deze gebruikelijke waardering van Xenophanes' introductie der theologie
is door P.K.Feyerabend vlijmscherp bestreden in een andere exegese van de
betrokken fragmenten. Terecht wijst hij op het dubieuze van de beweerde
strijd van Xenophanes tegen het antropomorfisme in de godsvoorstellingen.
Want wat doet Xenophanes? Hij keert zich wel tegen de menselijke zelfprojecties in hun godsbeelden, maar niet radicaal. Want zelf noemt hij god
een en al denken, horen en zien. Het verschil met zijn tijdgenoten is echter
dat die nog veel meer menselijke eigenschappen toedachten aan hun goden,
naar de eigenwillige concepties der afvallige geloofsfantasie. Het 'mythische' is de
pistische interpretatie van de ervaring van de 'deus absconditus' in de afvallige wortel der
menselijke existentie". De mythe is z.i. "related to a truth which is necessarily misunderstood (N. C. II, p.326).
18 Onze opvatting van mythen is nauw verwant aan die van Dooyeweerd en Popma. Vgl.
K. J. Popma, Mythe en wijsbegeerte. Vooral de pp.68,73,77,84,87-91 en 100-101 waar veel
waardevolle beschouwingen te vinden zijn over de aard van de mythe en van het mythisch
bewustzijn. M.i. is de kern van Popma's veelkleurige beschouwingen dezelfde als die van
Vollenhoven en Dooyeweerd: mythe is surrogaat-openbaring, in afvallige geloofsfantasie
caricaturaal omgevormde zelf- en waarheidsopenbaring van God. Popma laat zien dat
mythe veel meer is, maar de genoemde kern kan m.i. gelden als de vereiste wijsgerige
karakterisering. Aan het slot, op p.102 wordt terecht het citaat van Dooyeweerd gegeven,
dat ook door mij in de vorige voetnoot werd opgenomen.
i 9 Zo bijv. door J. van Baal in zijn laatst verschenen publicatie Boodscbap uit de
stilte/Mysterie als openbaring. Vgl. over dit bock Jan Greven in Trouw dd.31.12.1991, p.10.
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en daarbij vergeleken is Xenophanes slechts erg eenzijdig. Zijn (ene?) god is
een lui (zich niet bewegend) en bol (kogelvormig) denkmonster, zonder de
menselijke deugden en ondeugden die de traditionele goden hebben. Feyerabend: "... ein Denk-, Seh-, HO-r- and Intelligenz monstrum, weitaus schreklicher, als die leicht unsittlichen Homerischen Gotter es je waren". 20
Het waarheidselemeent in de gebruikelijke waardering van Xenophanes'
enigszins ontmythologiserende theologie, is inderdaad dat ook bij hem de
beginnende vergoddelijking van het menselijk (theoretische, in-"ziende")
denken gestalte krijgt. Maar deze vergoddelijking werd niet als zodanig, dat
wil zeggen als een (pagane) geloofsactiviteit, en daarmee als een nieuwe mythe
onderkend. Het "redelijk alternatief' dat de verlichte theologie bood voor
het volksgeloof, was in waarheid zelf een mythologisch getuigenis, meer
geloofsmatig dan rationeel. Het was een andere mythologie, een tinder geloof,
een andere levensbeschouwing, namelijk het nieuwe geloofsvertrouwen in de
pas ontdekte wetenschappelijke rede. Het was geloof in meta-fysica, een
mengsel van ontologie en theologie. 21 Dat geloof in wetenschap, inclusief in
theologie, zou sindsdien nooit meer geheel verdwijnen uit onze Westerse
cultuur, ook niet uit het orthodoxe christendom.
Wat hield nu deze heidense secularisatie en ontmytbologisering in en wat
betekent dit voor ons onderwerp: de normativiteit?
Heel veel, want het was niet minder dan een algehele mentaliteitsverandering, een wezenlijke wijziging in het ethos van de samenleving. Daarvan
was de echte "paradigmawisseling" in het levensbeschouwelijk en opbloeiende wetenschappelijk denken een veelzeggend symptoom. In de schriftelijk overgeleverde mythen van en sinds Homerus, in de levensbeschouwelijke pre-theologie van Hesiodus en in de pessimistische elegieen van de
moralist Theognis van Megara was het inderdaad heel gewoon en vanzelfsprekend dat de normativiteit in het leven bewust ervaren werd als in
verband met goddelijke machten. In de oudere, meer primitieve mythen van
het locale "wilde denken" was het goddelijke en het "numineuse" nog minder
duidelijk en consequent onderscheiden van het niet-goddelijke, dan in de tijd
van het door Homerus e. a. gevormde mythologisch geloof. Volgens de
existentialistische denker G. Gusdorf,, die zich sterk aansloot bij Van der
Leeuw en Eliade, is er in het primitieve bewustzijn "in de verste verte niet het
scherpe onderscheid van de latere wijsbegeerte tussen het Ik, de wereld en
God" 22
Dit staat ook in verband met het hierna nog te noemen verschijnsel van de
"participatie". De gewone realiteit, het "natuurlijke" (dat wil zeggen "wat
vanzelf groeit"), is tegelijk ook het goddelijke. De eerbied- en huiveringwekkende, maar ook altijd weer boeiende machten boven, achter en onder
de tastbare wereld, zijn ook de geheimzinnige krachten die in alle dingen
.

20 P. K. Feyerabend, Eingebildete Vernunft, p.210. Hoewel er een m.i. belangrijk waarheidselement in deze kritiek schuilt, kunnen we ons toch niet vinden in de visie van
Feyerabend op Xenophanes. In zijn geladen betoog waarin ook Popper, die Xenophanes
als zijn voorloper beschouwt, een veeg uit de pan krijgt (206), speelt daarvoor te zeer zijn
anarchistische achtergrond mee.
21 Vgl. o.a. Gusdorf a.w. (nt 15) deel II "Het verstandelijk bewustzijn", p.79-146.
22 Idem, p.38 en verder in deel I "Het mythisch bewustzijn", p.17-76 passim.
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werkzaam zijn en er deel van uitmaken. 23 Wel is er voor hun beset een, wat
wij dan noemen "andere" wereld dan de onmiddellijk ervaren en tastbare
omgeving, maar die beide zijn nog niet van elkaar te onderscheiden als het
natuurlijke en het bovennatuurlijke, als het profane en het heilige, hoogstens
als het sterfelijke en het onsterfelijke. Het "in en bij elkaar" zijn van die "twee
(?) werelden" maakt de onderscheiding tussen beide onhelder, diffuus en
wisselend, genealogisch zelfs in elkaar overvloeiend. Al het gebeuren is een
verantwoordelijk samenspel tussen mensen, goden en wat er nog meer is.
Wel is er een soort rangorde: de wereld van de geheimzinnige machten is
van die der "sterfelijken" de dragende kracht, het innerlijk geheim, de oorsprong, het voorbeeld en ook de norm. Daarom moet die oer-werkelijkheid
altijd weer ritueeel herhaald, verhaald, geactualiseerd en present gemaakt
worden. Later, tijdens en na het ontstaan der artistieke poetische mythologieen van Homerus en Hesiodus zijn het inderdaad de sociomorfe en
antropomorfe goden die, als waren zij koningen, staatslieden of rechters, de
wereld ordenen en regeren. Zij zijn het die het menselijk Leven normerend,
belovend, belonend en straffend leiden, hetzij volgens constante normen,
hetzij naar pure willekeur. 24
Uiteraard zijn deze "constante normen" niet te verstaan als verbaal
afgekondigde en opgelegde gedragsregels, maar meer als gewoonten van de
goden zelf en als nu eenmaal bestaande patronen in het concrete leven en
natuurgebeuren, zoals bijv. de wisseling der seizoenen, vruchtbaarheid,
maangestalten, eb en vloed, huwelijk, procreatie, enz. Men geloofde dat in
dat alles de werking en de macht der goden aanwezig was. Wat er telkens
weer in de stroom van het concrete alledaagse Leven gebeurt, is de "eeuwige
terugkeer" van de dingen die "van den beginne" altijd zo geweest zijn en
daarom (ongeveer!) zo moeten blijven. 25
De mythische verhalen zijn dan ook verwijzingen naar een boven-histo-

rische en archetypisch "oergebeuren" in de eeuwige "oer-tijd", een gebeuren
"in den beginne", een oergebeuren dat geactualiseerd, herhaald en ver-tegenwoordig-d wordt in de riten. Zo fungeerden de doorvertelde mythen vaak als
^ 3 Zo o.a. K. Hubner, Die Wahrbeit des Mythos, p. 114/115: "Es gibt mythisch keine Natur
in unserem heutigen Sinne, die von der Menschenwelt scharf begrifflich zu trennen ware,
sondern beides ist wegen der Einheit von Materiellem and Ideellem unloslich miteinander
verbunden." W. Rod, Die Philosophie der Antike I, p.28 zegt om dezelfde reden dat de
gebruikelijke uitdrukkingen "hylozoisme" of "panpsychisme" eigenlijk niet van toepassing
zijn, maar dat we bij gebrek aan beter ze niet kunnen missen "um eine Konzeption zu
bezeichnen derzufolge die Wirklichkeit nicht nur Einheit kraft einheitlichen Ursprungs
oder Einheit eines Innbegriffs materieller Dinge ... sondern einheitliches, alles durchdringendes and die innere Verwandschaft aller Wesen begrandetes Leben ist." Over deze
kwestie ook J. Mittelstrasz, Die Kosmologie der Griechen, p.16-19.
24 Vgl. W. Weischedel, Der Gott der Philosophen I, p.41 e.v. (citaten uit: W. F. Otto, Die
Gotter Griechenlands): "Die Goiter erscheinen im Mythos in der Welt als `das heilige Sein
der Welt', als das `Wesen and Sein des Natiirlichen selbst', als `der Hintergrund alles Seins
and Geschehens". Een weergave van de primitieve wereld- en godservaring moet
inderdaad voor ons wel noodzakelijk een "vertaling" zijn, maar dat hoeft nog niet deze
filosofische taal van Otto en Weischedel te zijn. Existentialisten bijv. drukken hetzelfde heel
anders uit, zij het m.i. slechts ten dele beter.
^ 5 Vgl. o.a. M. Eliade, Kosmos and Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkebr,
passim. Vgl. Idem, Mythos and Wirklichkeit, Kap II u.III. Gusdorf spreekt liever van "herhaling" en bestrijdt de uitdrukking "eeuwige terugkeer" bij Eliade e.a., vgl. a.w. (nt 15) p.30.
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liturgische elementen in de godsdienstige cultus, vergelijkbaar met onze
kerkelijke schriftlezingen. Op deze wijze werd het gehele leven zonder
expliciete wetten en voorschriften godsdienstig begeleid en "geheiligd" tot
een integraal-religieuze totaalbeleving van de werkelijkheid. In de riten
participeerde men, zij het niet zonder eigen verantwoordelijkheid, in het
goddelijke of numineuse en was men tegelijk intrinsiek verweven in de concrete ervaringswerkelijkheid die als zodanig de "heilige geschiedenis" openbaarde die zich vanaf het "in den beginne" tot in het heden voortzet. 26 De
normativiteit bleef men dan ook ervaren als ingebed in de levenswerkelijkheid zelf, niet als daarboven zwevend of als vanuit een andere, bovennatuurlijke wereld afgekondigde leefregels. Wat de latere wijsbegeerte, vooral in het
spoor van de neokantiaanse "waardefilosofieen", zou construeren als een
kloof tussen feiten en normen, was als zodanig in het archaische leven onbekend en ook ondenkbaar. Het "primitieve" denken heeft nog niet scherp
en consequent kunnen onderscheiden tussen normen en feiten, laat staan een
theorie ontwikkelen waarin deze als gescheiden gedacht zouden kunnen
worden, of ook als wetszijde en subjectszijde van de ene werkelijkheid
onderscheiden. Ook in het meest primitieve besef van moreel kwaad was
deze onderscheiding niet of nauwelijks bewust en expliciet gehanteerd,
voorzover wij weten. Het bekende "taboe"-verschijnsel incorporeert de
normativiteit uiterst concreet in "verboden" handelingen, dingen, plaatsen,
woorden, enz. Dit alles zonder de abstracte opsomming daarvan in een voor,
buiten en boven de levensvoltrekking ervaren codex. 27
4. De geloofsidee van een goddelijke wereldorde
In de primitieve tijden was er bij de meeste volken, wellicht uitgezonderd bij

de stamvaders van Israel, geen duidelijk, expliciet en consistent bewustzijn
meer van wezenlijke verschillen tussen goden, goddelijke natuurmachten,
demonen, noodlot, eerste voorouders, menselijke machthebbers, zeden,
gewoonten, stammen en individuen. Zelfs werd het verschil tussen stam,
mens en dier, bijv. in het (groeps- en individueel) totemisme niet in voile
scherpte gezien en ervaren. Dit is een aspect van het bovengenoemde
participatie-beleven. 28 In ditzelfde verband moet gezien worden het zojuist
aangeduide nog uiterst diffuus en ongedifferentieerd weet hebben van het
verschil tussen normen en het daaraan onderworpene, dus tussen "wet en
subject". Men deed "van nature" wat de wet eiste (Rom.2:14). Het primitieve
26

G. van der Leeuw, De primitieve mens en de religie, p.38-50.
Vgl. ook W. Schadewalt, Die Anfange der Philosophie bei den Griechen, p.204 en W.
Dupre, Kultur and Ethos, p.133. Ook E. Stiglmayer, art. "Tabu" in: RGG VI, kol. 598-600 en R.
Mohr, Die christliche Ethik im Lichte der Ethnologie, p.67-74.
28 Vgl. Gusdorf, a. w. (nt 15) deel I en Van der Leeuw, t. a. p. (nt 26). Laatstgenoemde geeft
in aansluiting bij L. Levy Bruhl een uitvoerige analyse van de primitieve mentaliteit. De
twijfel van Levy Bruhl aan `t eind van zijn Leven, inzake de juistheid van het concept in zijn
La mentalite primitive 1932, wordt door hedendaagse onderzoekers met sterke overtuiging
afgewezen. Zie bijv. K. Hubner, die praktisch dezelfde visie naar voren brengt onder de
naam "mythische substantie", a.w.(nt.23) p.112 -113 en vooral p.173-182. De bijtend scherpe
kritiek op zijn boek in "Information Philosophie" okt.1987 (no.4 p.20-27) raakt niet het
verstaan van de primitieve mentaliteit, maar de relativistische waardering ervan ("gleichrangige Rationalitat" in mythe en wetenschap).
27
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normbesef, d.w. z. het weet hebben van praxis die niet is zoals ze behoort to
zijn, is wel degelijk aanwezig, maar is dan nog slechts meer "ruis" dan gearticuleerd begrip. Vgl. ook noot 27.
Dit gegeven moet niet evolutionistisch verstaan worden, alsof "het
denken" pas met de opkomst der wetenschap in Griekenland zou zijn
ontstaan, namelijk met de ontdekking van de "logos". Terecht heeft LeviStrauss er op gewezen dat de vroege Grieken evengoed konden denken als
wij. Alleen was hun denken nog niet theoretisch ontsloten en verdiept. 29 De
reformatorisch-wijsgerig geanalyseerde verschillen in de structuren van het
niet- en wel theoretisch denken, zijn hiermee in principe en althans gedeeltelijk erkend. Bij het bovengenoemde gebrek aan voldoende onderscheiding
tussen wet, wetgever en subject, speelt echter tegelijk met de religie ook het
cultuurniveau mee. Daarin evolueert zich het praktisch denkvermogen met
een primaire differentiatie binnen de dispositie van het onderscheidingsvermogen en binnen het daadwerkelijk onderscheiden. 3o
Later, in de cultureel reeds aanzienlijk meer ontsloten "wereldgodsdiensten" van Azie en Egypte, en wat de Grieken betreft, na Homerus, is er
in de vroegste literatuur overal een praktisch besef aanwezig van zoiets als
een normerende orde, een kosmische, de wereld en meestal ook de goden
en mensen omspannende, alles doorademende, bewegende en regerende
orde. In het christendom zou, nog later, die orde de "scheppingsorde"
genoemd worden.
In de Vedische periode in India, p!m.12e eeuw v.C., noemde men die orde
Rta. Zij werd geassocieerd met goden, vooral met Varuna; in de na-Vedische
tijd, na plm.1000 v.C. wordt Rta vervangen door Satya. In het Boeddhisme
wordt deze al het gebeuren beheersende verordening Dharma genoemd,
evenals de leer die Boeddha verkondigde. Vermoedelijk plm.800 v.C., in een
van de Upanishaden, komt het begrip karma op dat een centraal dogma zal

worden in alle Indische religies. Hoewel het ook de fysische wereld omspant
is het toch primair een soort "zedelijke wereldorde", die met straffen en
beloningen min of meer automatisch werkt, tot over de dood heen in de
volgende levens. De karma-gedachte is dan ook altijd met reIncarnatiegeloof
verbonden. In het oude Perzie wordt de wereld-orde in de Avesta, het
heilige boek, ten grondslag gelegd aan het systeem van Zarathustra.
Deze Indo-Iraanse begrippen komen weer sterk overeen met de Taovoorstelling in het oude China. Tao is "de weg", de mogelijkheid, de norm en
ook weer de feitelijkheid van de levenswandel. In het oude Egypte sprak
men hierover als Ma-at, dochter van de zonnegod Re. De Sumeriers spraken
29 K. Hubner, a.w. (nt 23) p.69. De logische constituenten van de mythe noemt het
structuralisme in het voetspoor van Levy- Strauss: "mythemen". Ook J.-P. Vernant ziet de
verschillende structuren van de verstandsfuncties voor en na de opkomst der wetenschap
goed. Kritisch tegenover de populaire traditie schrijft hij: "Es war nicht die Geburt der
Vernunft die sich unter den Milesiern ereignet hat; vielmehr haben diese eine Vernunft,
eine erste Form von Rationalitat, herausgebildet." Die Entstehung des griechischen
Denkens, p.132. Veel van zijn waardevolle inzichten staan helaas in het kader van een
socologistisch-politieke verabsolutering.
30 C Levy- Strauss, Het wilde denken, p.17, geeft een fraai voorbeeld van het verschil in
diepteniveau tussen de dispositie tot onderscheiden en het daadwerkelijk onderscheiden,
al gebruikt hij de karakterisering van disposities als een dieptelaag in de activiteit niet.
.
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van Me en ook het Russische begrip Prawda had oorspronkelijk deze
religieus-normatieve-ethische lading. 31
Griekenland kende in de Homerische en voor-Homerische tijd (plm.750
v.C. en eerder) de noties Themis en Dike, die resp.verwijzen naar het rechtsverkeer binnen en tussen de geslachtsverbanden. 32 Onder hetzelfde voorbehoud dat ook daarin nog niet gedifferentieerd en consistent de onderscheiding ervaren werd tussen wetgever, wet en het daaraan onderworpene,
kunnen de betreffende teksten heel goed zo verstaan worden dat Themis als
godin van recht en orde, daarin dezelfde rol vervult als de bovengenoemde
Rta, Satya, Karma, Tao, Ma-at en Me elders. 33
Deze ideeen van een wereldorde noemen we geloofsideeen. Geen "metafysische" ideeen omdat deze term reeds wijsgerig gevuld of belast is, terwijl
de idee van een wereldorde duidelijk voor-filosofisch, dat is ook: voorwetenschappelijk is, en onmiskenbaar het karakter draagt van een geloofsovertuiging. (De term "metafysisch" is meer toepasselijk voor een bepaald
type van wetenschappelijke wijsbegeerte, met name voor haar "wijsgerige
theologie"). Geloof is immers een onherleidbare, en zeker niet tot een vorm
van rationaliteit of emotionaliteit te herleiden, 34 eigengeaarde ervaringswijze
in het menselijk leven. Het geeft daaraan leiding vanuit een, zij het kwetsbare,
vastheid en zekerheid van levensovertuiging. 35 Het is daarbij gebaseerd in
goddelijke openbaring of in wat men als zodanig laat functioneren. Dat geloof
is altijd mede- en zelfs primair constituerend in elke voor-theoretische
levens- en wereldbeschouwing, die ook zelf daardoor geloofsmatig is
gekwalificeerd.
De archaische geloofsidee van een wereldorde houdt meestal in dat deze
orde door god of goden is opgelegd en ingelegd ("ingeschapen") en zozeer
met de werkelijkheid is verstrengeld dat zij met die god (goden) min of meer
samenvalt. Wetgever en wet worden, ook nog in de eerste eeuwen der
wijsbegeerte, nauwelijks expliciet onderscheiden. Anderzijds wordt ook de
wereldorde zelf veelal verstaan als de feitelijke geordendheid, in de zin van
31 G. Lanczkowski, art. "Ordnung", in: RGG IV kol.1679. Uitvoeriger, maar ook nog zeer
beknopt in: Idem, Einfuhrung in die Religionsgeschichte, p.101 e.v. Voorts: J. H. Bavinck,
art. "Karma", in: Chr.Encycl. IV, p.170-171, H. von Glasenapp, art. "Karma", in: RGG III
kol.1155-1156 en E. Lehmann, Die Peer 1925.
32 H. J. van Eikema Hommes, Hoofdlijnen, p.5.
33 F. Fluckiger, Geschichte des Naturrechts I, p.17 e.v. Vgl. ook C. Chardon, Themis.
34 Ook niet tot een combinatie van beide, zoals de Heid.Catechismus in zd.7 zou kunnen
suggereren, gesteld dat men die confessionele uitspraak zou moeten opvatten als een
tbeologiscbe analyse van het menselijk geloof. Quod non! Wel zijn emotionaliteit en
logiciteit medeconstituerende, echter geen dominante, factoren binnen de complexe
structuur van het verschijnsel "geloof".
35 Hoe fundamenteel een wijsgerige antropologie voor de theologie in dezen is, blijkt,
behalve uit het in nt.34 gezegde, ook uit de vele klassieke en modern-personalistische
theologieen over de aard van het geloof. Het antropologisch stramien daarin bestaat
hoofdzakelijk nog altijd uit de ratio en de wil als de hoofd-constituenten van de "geest".
De antieke vermogenstheorie inzake verstand, gevoel en wil laat niet toe een meer
genuanceerde reeks van onderling onherleidbare menselijke zijns- of ervaringswijzen te
onderkennen. Geloof is dan niet een eigensoortige zijns- of ervaringswijze, een functie, dan
wel een aspect van een concrete innerlijke act, maar het moet dan beschouwd worden als
iets wat samengesteld is uit een verstandsmoment, een wilsmoment en soms ook een
gevoelsmoment.
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het op zijn eigen plaats staan van alle dingen in het geheel. In het vervolg
kom ik daarop nog terug.
De genoemde geloofsideeen inzake de wereldorde behelzen al of niet
juiste gedachten over God, over "het goddelijke", en over de relatie daarvan
met het niet-goddelijke. In en met die geloofsideeen gaat de mens uit boven
hetgeen hij zintuiglijk, gevoelsmatig, intellectueel of moreel kan ervaren. Zij
raken datgene wat niet geheel in een logisch-analytisch begrip kan worden
omvat en wat desondanks toch binnen de horizon van het menselijke kan
worden ervaren, zij het dan alleen op de eigensoortige ervaringswijze van
"geloven". Geloven, niet in de zin van vermoeden, van niet geheel zeker
weten, of van "aanvoelen", maar in de zin van dat zekere weten en dat
volstrekte (zij het kwetsbare en niet onaangevochten) vertrouwen dat binnen
de persoonlijke omgang met God structureel correlaat is met openbaring.
Zo is de notie "wereldorde", in de zin van kosmische en/of zedelijke orde,
van nature een geloofs-idee, die zich nooit puur rationeel bewijzen laat,
zolang de eigenaard van de menselijke geloofservaring niet misverstaan
wordt als een functie van de rede. Dit geldt ook voor al de bovengenoemde
ordeningsideeen van de diverse pagane religies. In de niet-christelijke religies
ervaren volgens onze wijsgerige visie haar aanhangers inderdaad wat God
geopenbaard heeft. Alleen, die onvermijdelijke geloofservaring is verwrongen, is misvormd, is door de afvallige geloofsfantasie ont-spoord, d.w.z.
niet op de rails gebleven van Gods zelfopenbaring met Woord en daad. "Net
er naast", als bij een echte treinontsporing, soms ook mijlenver ervan verwijderd (vgl.Rom.1:18 e.v., 2:14 e.v., Hand.17).
Intussen moet ik hier al een kritische opmerking maken over de dubbelzinnigheid van de notie wereldorde of scheppingsorde. Een meerzinnigheid
die ons nog vaker bezig zal houden. Het gaat om twee betekenissen die de
woorden orde, ordinantie, wereld- of scheppingsorde, kunnen hebben, nl.
een actieve, werkwoordelijke betekenis en een substantieve betekenis. We
zouden daarom, als het voor de duidelijkheid nodig is, kunnen onderscheiden de ordo ordinans en de ordo ordinata, orde als geldende wilsuiting (vgl.
order, verordening, ordinantie) en de feitelijke geordendheid als resultaat
daarvan, wanneer de zaken dus "in orde" zijn, of "op orde", ge-ordend in
tegenstelling tot chaotische rommeligheid. Men vergelijke ook bij het woord
"schepping" de beide betekenissen van creatio en creatura, schepping als
daad van God en als resultaat daarvan het geschapene. Bij de notie "goddelijke
wereldorde" raken we hier ook het later nog to overwegen geheim van de
"twee naturen" van de wet, de goddelijke en de creatuurlijke aard van de
scheppingsordeningen.
5. De "natuurlijke orde" en de menselijke participatie daaraan

Wat de Westerse cultuur betreft kunnen we de ontwikkeling der gedachten omtrent zulk een kosmische wereldorde enigermate volgen. Uit de vele
specialistische studies over de Griekse begrippen physis, kosmos, nomos,
logos, thesis, taxis, themis, heimarmene, metron, e. d., alsook uit de vele
studies over de natuurrechtsgedachte, krijgen we een totaalbeeld dat ik hier
slechts zeer globaal en summier kan weergeven.
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Een helder en consequent onderscheiden tussen "het goddelijke" en het
niet-goddelijke, tussen "het profane en het heilige", komt slechts langzaam
en aarzelend tot stand. Voorzover er in de mentaliteit van de archaische
tijden wel een besef is van verschil tussen het eigen, alledaagse leven en de
"andere wereld" van de goden, is dat voorshands vooral een besef van verschil in levensduur en macht. De goden overtreffen de mens daarin slechts
door hun onsterfelijkheid en overmacht. Tegelijk is dat besef van verschil
ook een besef van verbondenheid in allerlei vormen: besef van afhankelijkheid en soms ook van aanhankelijkheid, besef van samenwerking door
middel van rituelen en besef van betrokken te zijn in het doen en laten der
goden en der godachtige machten. De goden en machten waarin men gelooft
zijn mysterieus en zowel boeiend als huiveringwekkend. 36 Deze verhouding
tussen God en mens is voor het mythisch geloofsbesef o.a.00k een
verhouding van participatie. 37
De archaIsche of "primitieve" situatie is voor het reformatorisch filosoferen een uitdaging om te pogen er de rechte interpretatie ervan te geven.
Daarom wagen we bij dezen een voorlopige visie op het bij ethnologen,
mythenonderzoekers en godsdiensthistorici sinds Levy -Bruhl zo bekende
verschijnsel van de "participatie". Wij zien daarin namelijk de caricaturaal
ontspoord notie van de religie, van het "verbond' dat de Schepper met zijn
schepsel van meetaf, en zo nu en dan bij vernieuwing, heeft opgericht, en dat
in de christelijke theologie bekend is onder de (overigens omstreden) term
"werkverbond" . 38
Deze gedachte maakt het ons ook mogelijk, en zelfs noodzakelijk, naar
twee kanten afstand te nemen van het gangbare godsdienst-historisch
denken.
Enerzijds krijgen we een andere visie op het verschijnsel van de zgn.
onttovering, d.w.z. de ontgoddelijking en desacralisatie van de wereld. Dit
verschijnsel wordt gewoonlijk evolutionistisch gewaardeerd als een culturele
vooruitgang, en wel in de weg van een denk-ontwikkeling die zich in filosofie
en natuurfilosofie begint los te maken van mythen, althans ogenschijnlijk en
ten dele. Wij spreken hier echter van een (heidense) secularisatie. Daarmee
behouden we, naast deze interpretatieve typering, ook de ruimte voor de
erkenning van een positieve cultuurontwikkeling in de sector van het menselijk denken. Want hoe men hier ook eventuele causale verbanden ziet, feit is
dat er gelijktijdig met het seculariserend uithollingsproces van het traditionele mythengeloof, inderdaad sprake was van een differentiatie in bet menselijk denkvermogen. Daardoor werd de typisch wetenschappelijke denkhouding en de wetenschappelijke abstrahering mogelijk. Men kan dat
positief waarderen, zonder de ontmythisering en desacralisatie zonder meer
positief te waarderen. Het verband tussen beide processen is dan ook
complexer dan een eenvoudige causale relatie. We komen er nog op terug.
36 R Otto, Dos Heilige, passim. Het heilige of numineuse is z.i. "tremendum et fascino
sum", d.w.z. ons aangaand op huiveringwekkende en ook fascinerende en intrigerende
wijze.
37 Vgl. nt. 26.
38 A. G. Honig, Handboek Gereformeerde Dogmatiek, p.351-366. Uitvoeriger: H. Bavinck,
Gereformeerde Dogmatiek, diverse plaatsen, zie register s.v. Verbond der werken.
.
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Anderzijds kunnen we ons vanuit deze visie enigszins afschermen tegen de
recente, met allerlei waarheidsmomenten voorziene, re-mytbologiseringsgolf, die zich soms openlijk als neomythisch aandient. Niet alleen in de New
Age beweging, maar ook, en niet zonder geestelijke verwantschap daarmee,
in allerlei wijsbegeerte en theologie, bij godsdiensthistorici en zelfs bij
natuurfilosofen. 39 Meestal tracht deze trend recht te doen aan de zogenoemde irrationele wezenstrekken van de mens door het "irrationele" van religies,
mythen, c. a. in verband te brengen met het collectief onbewuste, dat met
name in de primitiviteit, in het kinderleven en bij volwassenen nog altijd in
dromen, zich zou manifesteren. Vooral bij de hedendaagse kritiek op de
Verlichting vindt deze denkwijze veel ingang. Zozeer, dat rationalisten en positivisten kritisch spreken van een mythophile mode, zelfs van mythomanie.
Het genoemde heidense secularisatieproces toont op enige punten frappante overeenkomsten met wat in de diverse secularisatiegolven binnen het
christendom heeft plaatsgevonden. We noemen slechts deze drie belangrijke punten: de moralistische kritiek op de mythen, de natuurbeschouwing
en de visie op de verhouding van geloven en denken. Het gaat in de Griekse
cultuurdoorbraak niet slechts om de rationele ontwikkeling "Vom Mythos
zum Logos", zoals de beroemde boektitel van W. Nestle suggereert. Dat
wordt in de hedendaagse wijsbegeerte ook steeds meer ingezien, al zijn de
alternatieve interpretaties van de aanvang der wetenschap m.i. evenmin
geheel aanvaardbaar.
Het ging bij de doorbraak naar de ontwikkeling van wetenschap behalve
om een ontsluiting en verdieping van het menselijk denken, primair om een
vervanging van de ene mythe door een andere mythe. Geen vervanging van
mythe door ratio, van geloof door ongeloof, van poly- en pantheIsme door
atheisme (via een theoretisch monotheisme), maar een verschuiving binnen
de (pagane) religie, van de ene mythe naar een andere, van het ene geloof
naar een ander. Die vervangende mythe en dat vervangend geloof schiepen
inderdaad het geestelijk kader en klimaat voor de geboorte van echte (zij het
pagane) wetenschap. Het waren de nieuwe mythe en het nieuwe geloof
aangaande enerzijds een ont goddelijkte, gedesacraliseerde natuur en anderzijds inzake het vermeende geloofsvrije en mythenloze, religieus-neutrale
wetenschappelijk denken. 4 o

In de jaren dertig en veertig was in de kringen van de "Wijsbegeerte der
Wetsidee" de gebruikelijke terminologie ten deze voor velen ergerniswekkend en aanstootgevend. Men sprak immers voluit over denk-afgoderij,
vergoddelijking van de rede, wetenschapsgeloof, e.d. Thans is deze terminologie in diverse hedendaagse stromingen eveneens gangbaar spraakgebruik
geworden. "Der Glaube an die Wissenschaft spielt die Rolle der herrschenden Religion unserer Zeit". 41 In onze tijd echter functioneert dit veelszins juiste inzicht vanuit een irrationalistische, romantische of nihilistische
tijdgeest, die zijn bekomst heeft van de rationalistische en positivistische
39 Vgl.de afdeling "Zum Mythischen in den Naturwissenschaften", in: H. Schrodter (Hrsg.)
a.w. (nt.1) 1991, p.147-195.
40 R. Mortley, From Word to Silence I, The rise and fall of Logos, en daarin de paragraaf
"Logos as new-style myth", p..13-17.
41 C. F. von Weizsacker, Die Tragweite der Wissenschaft, p.3.
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overheersing van het Verlichtingsdenken. De mode slaat dus weer eens
dialectisch om naar cultuurpessimisme, nu de "ratio" teleurstellend heeft
uitgepakt. Zoals in het hedendaagse christendom de theologische dogmatiek
niet meer "in" is, maar wel "spiritualiteit", mystiek, bevinding, "ervaring".
De eerder genoemde, nog niet geseculariseerde pagane participatiebeleving is voor de "primitieve" mens ervaring van het zich deelhebbend
opgenomen weten en voelen in een alles beheersende goddelijke levens- en
krachtenstroom, die de werkelijkheid is. Die participatie-beleving is dan ook,
structureel gesproken, een echt natuurlijke, religieuze geloofsbeleving van de
werkelijkheid. Men beleeft er de verbondenheid in met de goden, de godachtige machten, met de mensen, met de halfgoden en met de demonische
krachten, met de deels mysterieuze leefomgeving, met wat wij "de natuur"
zouden noemen, met het verleden, met de oervader, met de levenden en de
doden uit de directe omgeving van het stamverband, en ook met de "Eerste
keer", het "Begin" van alles wat er nu nog steeds gebeurt. Mythe en rite
maken bij dit alles ook het besef van een kosmische orde in woorden en
daden expliciet en door hun constante herhalingen blijft dit besef een levend
geloof, dat in die cultus gevoed en onderhouden wordt. Hoe is dat alles te
interpreteren en te waarderen?
6. Pagane secularisatie

Bij de doorbraak naar de typisch Grieks-Westerse cultuurontwikkeling is iets
heel belangrijks verloren gegaan. Dat gebeurde in het gelijktijdige proces
van heidense secularisatie en ontmythologisering. Zoals bekend heeft
Nietzsche dat geduid als het loskoppelen van de band tussen de aarde en de
goddelijke, licht en leven gevende zon. Dat is z. i. de oorzaak van het eeuwige
heimwee van de mens, die nu nooit meer "geborgen" en daarmee gelukkig
kan zijn. 42 Ook Gusdorf spreekt van het verloren gaan van de "harmonic van
de mens met de integraliteit van de werkelijkheid ... die het privilege (!A.T.)
van het mythisch bewustzijn is" . 43
Zonder dat we op dit moment een oorzakelijkheidsverband in een of
andere richting willen leggen, kunnen we wel constateren dat dit secularisatieproces zich historisch voltrok in een bredere periode dan die waarin de
genoemde wetenschapscultuur zich baanbrak. Vaak zien deskundigen in het
ontstaan van de (dichterlijke) mythologieen reeds een secularisatieverschijnsel. Kras drukt P.Simoons zich uit: "De Griekse mythen zijn in de klassieke
periode van hun geschiedenis al duidelijk bezig te degenereren tot volksverhalen, waarmee de dichters spelen zonder er in te geloven". 44 Ook
Vollenhoven zag met vele anderen in Homerus, de eerste grote mythendichter, al het begin van het "protest tegen de mythe". 45
42

Vgl. W. Janke, Praecisio Mundi, p.40.
Gusdorf, a.w. (nt.15) p.45.
44 P. Simoons, "Voorwoord" in: Logos en mythos, p.7. In de "gouden eeuw" van Pericles,
die bevriend was met de natuurfilosofen, werden wel prachtige tempels gebouwd, maar:
"Het is haast tragisch dat de monumentale aan de godsdienst gewijde gebouwen en
kunstwerken van Athene te danken zijn aan een man die niet in die godsdienst geloofde".
Aldus G. Herzog-Hauser, De godsdienst der Grieken, p.277. Ook P. Veyne, Glaubten die
riechen an fibre Mythen? p.27 en passim.
Vollenhoven, a.w. (nt.16), p.44..
43
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Ook is duidelijk dat het uitslijten van de angst voor de goden, alsook van
het geloofsvertrouwen in de oude mythische en mythologische goden, niet
alleen een proces was dat zich voltrok bij een elite van politieke machthebbers, van dichters en van enkele wetenschappers. De in steeds bredere
kring groeiende kritiek op de goden werd tot "publieke opinie". Dat was
ook begrijpelijk. Want de kritiek op de goden bestond voornamelijk uit
morele verwijten. Heel scherp al bijv. in de elegieen van Theognis van
Megara (plm.550 v.C.) "in wiens werk de crisis van deze tijden rechtstreeks
tot uiting komt". 46
Dit feit nu dat de morele praktijk steeds meer de kritische aandacht krijgt,
en nu expliciet in verband met de goden, wijst er op dat het primitieve,
ongedifferentieerde normbesef, waarin feiten en normen nauwelijks en
expliciet onderscheiden werden, zich in de zesde en vijfde eeuw begon te
differentieren en zich te ont-wikkelen. Die morele verontwaardiging vanuit
een seculariserende geestesgesteldheid kon zich gaan manifesteren in veresthetisering van de mythen in epos, lyriek en tragedie, maar ook in scepsis
en "atheisme" . 47 Weliswaar ook in veruitwendiging, in folklorisering van
mythen en riten bij de routinematige voortzetting van de traditionele kultus.
Op dit laatste kunnen we echter geen nadruk leggen. Dat zou veeleer van
toepassing zijn op het secularisatieproces binnen het christendom. In de
Griekse religies was echter de deelname aan cultische gebruiken van hetzelfde existentiele niveau als in het christendom de diep-innerlijke overgave
van het hart aan God, de binnenkant van alle, ook uiterlijke, godsdienstige
activiteiten. "Griechische Religion ist nicht aufs Wort gegruindet, sondern auf
rituelle Tradition " 48 De mythe speelde een grote rol in het leven juist in dat
traditioneel-rituele kader. Religie, cultus en praktische moraal waren in het
leven vrijwel niet te onderscheiden. Van de mythe zegt Balmer terecht: "Er
stellt in praktischer Hinsicht eine religios fundierte plurale Ethik dar, die in
einem hohen Masz befahigt, die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu akzeptieren
and gutzuheissen". 49
Met het secularisatieproces van de pagane religie gaat dan ook een typisch
pagane cultuurontwikkeling gepaard, nl. de differentiatie en toenemende
scheiding van cultus en politiek, van rite en overige levenspraktijk, van mythe
en wetenschap. Maar ook aldus blijft de mythe haar eigen leidende plaats en
richtingbepalende functie vervullen, nl. als concrete uiting van de alomvattende religieuze bepaaldheid van heel het menselijk leven. "Der Mythos
veranschaulicht, strukturiert and schiitzt die Wirklichkeit in ihren Spannungen von Einheit and Vielheit, Bewegung and Dauer, Brechung and
KontinuItat. 50 Dit blijft ook zo wanneer de mythe vanwege de verandering
van haar inhoud, het karakter krijgt van surrogaat-mythe, van "metafysica". 51
Haar geloof krijgt dan als inhoud de horizontale heilsverwachting van de
46 W. J. W. Koster, Griekse poezie, p.70 e.v. Vgl. ook A. Dihie, Griechische Literatureschichte, p.110 e.v.
W. Burkert, Griechische Religion p.411 en W. Fahr, Theous nomizein, p.1-7.
48 Burkert, a.w. p.141/142, ook Fahr, a.w. p.6. Dit wettigt echter niet om, zoals Fahr doet
(t.a.p.), de religies te onderscheiden in gezindheids- en cultusreligies.
49 H. P. Balmer, Philosophie der menschlichen Dinge, p.19.
50 Idem, t. a. p.
51 Vgl. W. Janke, a.w. (nt.42) p.33.
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wetenschap, dat het verlichtingsdenken van alle tijden blijft kenmerken.
"Den Mythos als iiberwundene 'Denkweise' der vorzeitlichen Menschheit ...
aufzuklaren, leuchtet nur unter der Voraussetzung eines neuen Glaubens ein,
des Wissenschaftglaubens, der dogmatisch das Vorrucken der Menschheit
aus anfanglichen Fiktionen and metaphysischen Abstraktionen zum prazisen
Wissen fur wahr halt. 52
Intussen verliep dit pagane secularisatieproces niet simpelweg via een
directe afschaffing van het mythengeloof met bijbehorende cultus. Het was
een eeuwen durend geleidelijk, of ook met horten en stoten, verlopend
proces, inclusief de nodige restauratiegolven, zoals de populariteit van de
Eleusische mysteriefeesten in de herfst of de Asclepius-cultus in Athene.
Uiteraard waren er ook tal van compromisverschijnselen. De modernisering
van het mythengeloof door vertheologisering van het polytheIstisch geloof
tot een theoretisch monotheisme, zoals het duidelijkst geinitieerd door
Xenophanes, kon echter dit proces van secularisatie niet stuiten. Het was er
zelf een symptoom van. Evenmin als anderhalve eeuw later de allegorisering
der mythen door Euhemeros dat kon bereiken. Dat was het dubbelzinnige
ook van dit stukje culturele doorbraak: de opkomst van een echt wetenschappelijke theologie, verstaan als metafysica, maar religieus geleid door
theologisch wetenschapsgeloof.
Structureel gezien was het nu onvermijdelijk dat in de oudere en jongere
"natuurfilosofie" het verzwakte geloof zich ook zou manifesteren in een
steeds toenemende desacralisatie en ont-mythologisering van de natuur.
Dat was evenzeer weer een dubbelzinnige ontwikkeling. Enerzijds is er in te
zien de aarzelende opkomst van echt theoretisch natuurwetenschappelijk en
kosmologisch denken. Anderzijds lies de echte cultuurontwikkeling in deze
"Achsenzeit" een archaische cultuursituatie achter zich waarin, zij het dan
pagaan ("heidens") ingevuld, de van scheppingswege bestaande religie nog
echt en tamelijk consequent beleefd werd in een bewuste(!), heel het leven
omvattende en doordringende geloofsgerichtheid op de dienst en verering
van God of of-god. Daarin openbaarde zich het "tot God" geschapen zijn,
waarvan de Schrift spreekt, en dat ook doorklinkt in de oude roomskatholieke gedachte van het "auf Gott hingeordnet sein" van de schepping.
Dit gegeven kan ook de belangrijke onderscheiding van "structuur en
richting" vrijwaren voor een onjuiste hantering ervan, waarbij de structuur als
zodanig leeg, formeel en neutraal zou zijn, en geen innerlijke verbinding
heeft met de religieuze richting van het functioneren in die structuur. De
structuren zelf geven de richting reeds aan voor het leven: "tot God", d.w.z.
naar Hem toe ge- en verordend.
7. Beperkte waardering

Dit "van nature" religieus-zijn, het structureel op God gericht zijn krachtens
de schepping, blijft zich, ook na de Griekse en andere "Verlichting",
manifesteren in een niet te bevredigen heimwee naar geluk en geborgenheid,
en zo ook in het "tastende" zoeken en eventueel vinden van God, die immers
52 Idem, p.37.
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"niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons
en zijn wij...Want wij zijn ook van zijn geslacht". 53
Het alternatief dat het Griekse archaIsche paganisme geboden had tegenover de ware religie, tegenover de (ware) totale en integrale levensgerichtheid op (de ware) God, was een sterk pantheistisch getinte levensinstelling.
Zoals ook in de meeste andere vroege culturen. Daarin werden, nog afgezien
van de caricaturale godsbeelden, ook de grenzen tussen goden en schepselen, tussen goden en normativiteit en tussen normen en feiten, niet meer
duideli jk en juist gezien. Hemel, aarde en zee zijn in de aanvang van Hesiodus'
Theogonie (vs 116-133) fysische realiteiten die tegelijk goden zijn die als
mensen handelen, geslachtsgemeenschap hebben en zich voortplanten. 54 De
normatieve integrale totaliteitsbeleving was verkommerd tot een weinig
gedifferentieerde eenheid, die alle vroege ("primitieve") culturen kenmerkt.
Er is nog geen onderscheiding tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke:
alles is inbegrepen in de ene "phusis", al is er wel een (inconsistente) onderscheiding tussen het menselijke en het boven-menselijke in de vergoddelijkte natuurverschijnselen.Dat men deze pagane culturen pantheistisch
noemt is niet onjuist, maar het is dan wel een inconsistent pantheisme, met
een been en weer vervloeiing tussen wel en niet beleven van een groot
verschil tussen "Das Heilige and das Profane" (Eliade).
Na de ingrijpende culturele doorbraak in de zesde en vijfde eeuw v.C.
kwam in Griekenland het historisch differentiatieproces, dat waarschijnlijk
nooit geheel afwezig was, in een stroomversnelling en ontstond ook de
wetenschappelijke distinctie en abstractie. Bij sommigen zou zich dat in de
eerstkomende eeuwen verdiepen tot de dispositie der wetenschappelijke
denk-houding. Dit nu in samenhang en wisselwerking met de pagane
religieuze secularisatie. De kosmische werkelijkheid zelf, met haar krachten
en orde, ook met haar majesteit, macht en geordendheid, met haar voorspelbaarheid en ook met haar intrinsieke verbondenheid met de goden,
werd in dit historisch ontwikkelingsproces ont-mythologiseerd, ont-goddelijkt, gedesacraliseerd. Een nieuw werkelijkheidsbesef, en daarmee ook een
nieuw natuurbegrip, brak zich baan: een vooralsnog zeer breed opgevat
natuurbegrip, maar waarin goden en het goddelijke niet meer voorkwamen. 55
"Praecisio Mundi"—de wereld van god afgesneden, maar ook: god, de door
Xenophanes theologisch geintroduceerde theoretische ene god, afgesneden
van de wereld praecisio dei.
53 Hand. 17.28. Paulus komt met deze citaten zijn gehoor tegemoet en erkent dat ook hij
gelooft dat we allemaal nog familie van God zijn en intrinsiek met Hem verbonden
blijven. In deze typisch mythologische en pantheistische formuleringen hoorde Paulus
waarschijnlijk een blijvend doorklinken van de waarheid aangaande de oorsprongsverbondenbeid van de mens met God, en ook omtrent de blijvende betrokkenheid tussen
God en mens. Beide kunnen in het licht der woordopenbaring op een minder voor
misverstand vatbare wijze met de woorden schepping en verbond worden aangeduid.
54 Vgl. J. P. Vernant, Die Entstehung des Griechischen Denkens, p.120.
55 Eliade stelt terecht dat dit "ontmythologiseringsproces" in het verre Oosten nooit zo
radicaal is doorgevoerd als in het Westen. Maar ook in het Westen zijn z.i. nog tat van
sporen en nawerkingen van het religieuze wereldverstaan aanwezig, zoals bijv.in de
beleving van de "natuur" als wonderlijk, majesteitelijk, geheimnisvol, enz. Vgl. zijn Das
Heilige and das Profane, p.134-136.
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Later in deze bijdrage zullen we nog ingaan op de bijna integrale overname
van dit geseculariseerde kosmos-, natuur- en ordebegrip door de christelijke
theologie, van meetaf tot op vandaag. Hierin ligt namelijk de historische
oorzaak van het feit dat de protestants-christelijke theologie het nog altijd
moeilijk heeft met de idee van een christelijke, niet-theologische wetenschap.
Men acht (in theorie) een christelijke wetenschap slechts mogelijk als zij
theologisch is "onderbouwd" of "uberformt", opgebouwd op "schriftgegevens". Daar komt dan nog bij het ten dele onkritisch overnemen van een
daarbij passende theologische denkhouding met een leer aangaande God
zoals Hij "in zichzelf', afgezien van de schepping dus, is: meta-fysica, theoontologie, praecisio dei.
Onze erkenning en in een beperkte zin ook positieve waardering van de
pagane, primitieve werkelijkheidsbeleving, zal ons echter niet mogen verleiden tot enige inhoudelijke sympathie voor begrijpelijke, maar reactionaire
hedendaagse "holistische" bewegingen, reactionaire "neomythologie", filosofische mystiek, theologische spiritualiteit, en wat dies meer zij. De alzijdige
structurele samenhang in alle kosmische verscheidenheid, en de structurele
gerichtheid daarvan op de dienst van God, is daarin, evenals in de primitieve
mentaliteit, op een (nu neo-)pagane wijze verwrongen en af-God-isch "ingevuld". Ondanks de syncretistische of naieve overname van enige christelijke
noties.
Inmiddels is het ook voor diverse stromingen in de hedendaagse filosofie
zonneklaar geworden dat het zgn.post-mythische culturele differentiatie- en
ontsluitingsproces als zodanig niet zonder meer een "verlichting", een verlossing of bevrijding van "Het Denken" is geweest. De wijsbegeerte van onze
tijd ontdekt, vermoedelijk nu op een diepere wijze dan in de Romantiek van
Schelling of Holderlin, in alle menselijk leven, ook in de wetenschap, in de
politiek en in de kunst, meer en meer "Die Gegenwartigkeit des Mythos " 56 ,
en wel als een "antropologische constante". Hetzij, zoals in meer psychologische literatuur, als een "archetypische" dieptelaag en voedingsbodem in
het menselijk bestaan (ethos), hetzij als een moeilijk uit to roeien mythische
rest, krachtens de vermeende oorsprong van de filosofie uit de mythe, 57
hetzij als een bepaalde en blijvende "vorm van bewustzijn". Deze trek van de
menselijke natuur blijkt altijd weerbarstig tegenover elk streven naar het nog
steeds bestaande ideaal van geloofsvrije wetenschap.
Deze eigentijdse herontdekking van "de waarheid", de "werkelijkheid", de
"altijd presente aanwezigheid" van typische geloofsverschijnselen zoals
mythen, mythologieen, levensovertuigingen of ideologieen, in alle fasen van
de Westerse cultuurontwikkeling, kunnen we dus wijsgerig waarderen als een
late erkenning van de structurele aanwezigheid van "geloven" binnen de structuur van alle menselijk leven en denken: geloven dus als "antropologische
constante", beter gezegd: als aspect van alle creratuurlijk bestaan. Het zal nog
wel even duren voordat deze betrekkelijk recente verworvenheid van veel
hedendaagse wijsbegeerte werkelijk doorwerkt in de geschiedbeschrijving
56 Vgl. L. Kolakowski, Die Gegenwartigkeit des Mythos 1984, M. Frank, Der kommende
Gott. Veber die neue Mythologie 1982, en andere literatuur die reeds genoemd is in o.a.
nt.1,14,22.
57 K. Albert, Vom Kult zum Logos. Vorwort en hst.1 Kult, Mythos, Metaphysik. p.1. e.v.
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van de wetenschappen. Overwegend is voorshands nog de eenzijdige lofzang
op de ontwikkeling van "het" (niet nader in gedifferentieerde typen van niet
en wel-wetenschappelijk denken onderscheiden) "Denken". Dit denken dan
verstaan als een vermeend loskomen van mythen in de zin van geloofsvoorstellingen. In deze nog populaire gedachtengang heerst dan de illusie dat
die primitieve geloofsvoorstellingen niet vervangen zouden zijn door andere
mythen, maar dat zij hoogstens als een "irrationele" rest nog voorkomen, of
zelfs aangehouden worden, ook door wetenschappers, voor het nietprofessioneel prive-Leven.
Wij blijven ons echter verzetten tegen een modieuze herwaardering van
de primitiviteit in het antieke denken. Deze komt bijv. aan het woord bij
Ulrich Mann in zijn boek over de scheppingsmythen: "Die Leuchtkraft des
mythischen Lichts reicht.... so weit, dasz alles fur unser menschliches
Existieren wesentlich von Ihrem Lichtkreis erhellt wird" . 58 Er zit m. i. iets
reactionairs en irreeels in, dat moderne fysici als Carl.F.von Weizsacker 59 of
de man van de golfmechanica Erwin Scbrddinger 60 tegenover de terecht
bekritiseerde verabsoluteringen van het fysisch aspect der werkelijkheid
door moderne fysici en wetenschapstheoretici, nu "het" antieke Griekse
natuurbegrip weer hoog waarderen. Daarin zou namelijk een veel voller,
reeler en mede het ethische omvattend natuurbegrip functioneren dan in het
moderne denken. Dat is wel waar, maar meer als een gebrek dan als een
positief te waarderen kwaliteit. Meer toe te schrijven aan een nog slechts
weinig ontwikkelde theoretische denkmethode in die beginfase van de
wetenschap, dan aan een wetenschappelijke visie op de samenhang van de
"natuurzijden" met alle andere onderling onherleidbare aspecten van de
werkelijkheid in de ene kosmische wereldorde. Er is inderdaad in de hedendaagse wijsbegeerte meer gevoeligheid gekomen voor de blijvende aanwezigheid en werkzaamheid van "religie" in enigerlei vorm in alle menselijk
cultuurleven, en daarmee hangt stellig de opleving van grote belangstelling
voor mythen en antieke wijsbegeerte samen.
Dit nu is van grote betekenis voor het wijsgerig probleem van de
scheppingsorde. Want het nieuwe milieubewustzijn heeft, althans binnen het
orthodoxe christendom, weer een zekere openheid gegeven voor het
spreken over de goddelijke scheppingsorde. Waarbij het overigens de vraag
is of men dan voldoende weerstand zal blijken te hebben tegen het
scholastieke denken over natuur en (zedelijk) natuurrecht, mede in verband
met praktische kwesties als anti-conceptie, echtscheiding, homofilie, gentechnologie, kunstmatige bevruchting, e.d. De nieuwe natuurwaardering kan,
in christelijke context, ook nog bevangen blijven in een vroom soort
romantische en toeristische natuurbewondering. Dan zou het een rem
kunnen worden op de technische natuurexploitatie, die als zodanig reeds in
58 U. Mann, Schbpfungsmythen. Het citaat is uit de tekst van de uitgever op de omslag.
Vgl.00k het laatste hoofdstuk: "Vom Altern der Mythologie and von der ewigen Jugend des
Mythos, p.211-238.
59 C. F. von Weizsacker, "Einfiihrung" in: G. Picht, Der Begriff der Natur and seine

Geschichte, p.XI-XV.

60 E. Schrodinger, Die Natur and die Griechen, p.9 -40: "Grande fur die Ruckwendung zum
Denken der Antike".
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discredit gebracht wordt, terwijl het daarin slechts gaat om het probleem van
de evenwichtige matigheid.
8. De natuurlijke wereldorde als goddelijke orde

Zoals we in het voorafgaande al zagen is de idee van een kosmische, alles
omvattende, alles ordenende, toeschikkende, normerende en besturende
wereldorde, van oorsprong een haast universeel voorkomende geloofsidee
in alle zgn. wereldgodsdiensten, en ook in tal van primitieve lokale stamreligies. De betiteling van deze orde als een goddelijke orde is vol van
problematiek, waaraan ik nog ruime aandacht zal besteden. Maar eerst
trekken we enkele lijnen inzake het opkomen van de idee ener goddelijke
wereldorde in onze Westerse cultuur, waarbij we ook de bedoelde problematiek zullen signaleren.
Wat Griekenland betreft wordt de wereldorde het eerst genoemd in de
Orphiek. 61 Wel was de gedachte van een goddelijke wereldorde reeds bij
Hesiodus aanwezig, maar minder expliciet, meer als levensbeschouwelijke
tendenz. 62 In beide gevallen echter had deze gedachte nog een duidelijk
voor filosofische zin, en was haar orde ook niet, althans niet duidelijk,
onderscheiden van de godheid of de goden zelf. Misschien wordt dit anders
bij Anaximander, met name in zijn beroemde fragment. 63 In elk geval zijn
haast alle deskundigen het eens met de uitspraak van W Capelle "Hier kommt
zum ersten Male der Begriff einer alles geschehen beherrschenden Gesetzlichkeit klar zur Erscheinung, and zwar...nach dem Vorbilde der ... verbindlichen Rechtsidee der Polis... " 64 . Maar ook is deze orde een "immanente
Gesetzlichkeit", een "Weltgesetz" 65 of beter nog met Jaeger een "Weltnorm', "da die Bezeichnung 'Naturgesetz' nicht ganz passt". 66 Volgens Jaeger
ontspringt de idee van de wereld als een "kosmos" die door een immanente
kosmische wetsorde geregeerd wordt "recht eigentlich in dem Satz des
Anaximander" . 67 "Nicht nur im politischen Bereich, sondern im ganzen
Reich des Seins gibt es ein solches immanentes Recht...und nach ihm volzieht
sich Werden and Vergehen". Ook van het concrete politieke recht geldt dat
het niet een conventie is, maar "eine in der Wirklichkeit selbst liegende,
immanent wirksame Norm" (t.a.p.)
Deze volstrekte generalisering van aspectueel beperkte orde-ervaringen is
een duidelijke geloofsgeleide wijsgerige fantasie inzake een totaliteit van al
61 F. Fluckiger, a. w. (nt. 27) p.91.
62 A. W. H. Adkins, Cosmogony and Order, in: Ancient Greece, p.43 en 61.
63 Ch. H. Kahn, Anaximander's Fragment: The Universe Governed by Law, p.99-117.
Idem, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. Het beroemde fragment BI
(DK 12A9) luidt in de vertaling van D. L. Couprie, De verordening van de tijd, p.211 aldus:
"waaruit alle dingen voortkomen, daarin gaan ze ook weer ten onder, zo is de orde der
dingen; want ze voltrekken aan elkaar het vonnis, de vergelding voor hun vergrijp, volgens
4 verordening van de Tijd".
64
W. Capelle, Die Griechische Philosophie, p.26-27. Idem, Die Vorsokratiker p.82, alwaar
dezelfde uitspraak, maar nu ingeleid met de woorden: "Eins aber ist sicker ..." p.82 nt.1,
vgl. ook p.75 weer dezelfde woorden maar nu met de sterke beklemtoning dat deze
dachte hier optreedt "zum erstenmal im Denken der Menschheit".
Idem, Griechische Philosophie, p.25.
66 W. Jaeger, a.w. (nt.13) p.47-48.
67 Idem, p.47.
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het bestaande. Wel is het een totaliteit die door Anaximander, mede vanuit
het geestelijk klimaat van zijn tijd, nog niet scherp wordt onderscheiden van
haar oorsprong, maar daarmee zelfs uitdrukkelijk wordt vereenzelvigd. Van
die totaliteit wordt nu de orde-lijkheid als zodanig, haar wet-gebondenheid,
geabstraheerd tot de nu wijsgerige idee van een normerende wereldwet, een
wets-orde. Deze idee omvat het politieke leven, dat de analogische terminologie levert om die totaliteitsorde aan te duiden. Zij omvat uiteraard ook
dat politieke leven zelf, maar niet minder "de natuur". "Im griechischen
Denken umspannt die Physis alles was ist; auch die Gotter and die Menschen
sind in der Physis. In der `Natur' der Neuzeit kommen Gotter nicht vor. Sie
sind von den Christen als Gotzen ausgetrieben worden". Aldus de filoloog en
godsdienstfilosoof Georg Picht. 68
Dezelfde gedachten waren reeds veel eerder uitgesproken door o.a.
Jaeger in zijn besprekingen van Anaximander, * zowel in zijn Paideia als in
zijn reeds aangehaalde werk. "Man hat in Anaximanders Worten den
Gedanken unseres Naturgesetzes finden wollen, aber was wir fanden ist etwas
anderes. Es ist gerade nicht die ki hle Konstatierung des gleichformigen
ausseren Ablaufs von Ursache and Wirkung, sondern eine Weltnorm die
bejaht werden will, Weil sie die gottliche Gerechtigkeit selber ist. Werden and
Vergehen, von den lyrischen Dichtern der Zeit immer wieder beseufzt and
melancholisch beklagt, sind damit objectiv gerechtfertigt. Anaximanders
Erklarung der Natur ist etwas anderes and ist mehr als blosse Erklarung der
Natur im Sinne moderner "Wissenschaft"; sie ist die erste philosophische
Theodizee. In dieser sogenannten Naturphilosophie sind also funktional
Theologie, Theogonie and Theodizee zugleich enthalten". 69
De tegelijk met de opkomst der wijsbegeerte zich doorzettende pagane
secularisatie was nog niet in die mate geradicaliseerd dat de Ionische zgn.
"natuurfilosofie" het leven, de "natuur", werkelijk geheel ont-goddelijkt, ontmythologiseerd en gedesacraliseerd had. Thales' opvatting dat "alles vol
goden" is 7O en Anaximanders (door Aristoteles overgeleverde) idee dat de
Arche waaruit alles ontstaan is, waarin alles weer terugkeert en waardoor alles
gestuwd en bestuurd wordt, ook "to theion", het goddelijke is, paste nog
goed in het geestelijk klimaat van de zesde eeuw v.C. 7 ' Er is m.i. dan ook alle
reden om met Weischedel e.a. in het voetspoor van Cornford en Jaeger te
spreken over het goddelijk karakter van de werkelijkheid zelf, in de visie van
de vroegste filosofen. "Goddelijk" dan niet (alleen) in de zin van een
goddelijke herkomst of oorsprong, maar ook van aard of karakter. De
68 G. Picht, a.w. (nt.59) p.90.
69 W. Jaeger, a.w. (nt.13) p.48.
70 Fr. DK 11A22. Deze gedachte van Thales wordt overigens zeer verschillend ge nterpreteerd door de historici. Vgl. Kirk & Raven, p.95-97. De interpretaties varieren van
"hylozoisme" (vgl. W. Capelle, Die Vorsokratiker, p.68 en J. Mittelstrasz (nt.23) t.a.p.) tot
een metafysische theologie in de lijn van Cornford, Jaeger, Weischedel, etc.
71 Fr.B3 (DK 12A15) "Alles is arche Of komt voort uit de arche...Voorts moet het als arche
ongeworden en onvergankelijk zijn...En dat is het goddelijke. Want het is onsterfelijk en
onvergankelijk, zoals Anaximander en de meeste natuuronderzoekers beweren ".(Kahn
weerspreekt de juistheid van deze aristotelische interpretatie wat betreft het voortkomen
van alles wat niet-arche is uit de arche.Ch.Kahn, Anaximander's Fragment: The Universe
governed by Law p.108).
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reformatorische wijsbegeerte zou hier willen spreken van de religieuze
bepaaldheid, 71 het aan God gerelateerd zijn van al het geschapene. Wat een
scherpe onderscheiding tussen God en schepsel vooronderstelt. Dit nu
vinden we bij Anaximander niet. En ook de arche is bij hem geen persoonlijke god: "Nie betritt bei Anaximander ein Gott die Buhne". 73
Anaximander was dus niet, om met Nietzsche en Capelle te spreken de
"Hauptkerl" van de natuurwetenschap. Toch is er bij de Ionische "archefilosofen" niet alleen sprake van een onduidelijke, nu eens wel en dan weer
niet gemaakte onderscheiding tussen god (Zeus, goden), de wereld-orde en
de wereld zelf. Er is terdege sprake van een tendens in de richting van een
steeds meer wysgerig gebruik van deze onderscheidingen. De arch e, dat wil
zeggen: de oorsprong, oergrond, begin, principe (en volgens Weischedel
ook afgrond) 74 van alle dingen wordt door Aristoteles in een ander
testimonium (fysica, 204b22) op logische gronden scherp onderscheiden van
datgene waarvan zij de arche is. 75

Deze Arche, die ook als blijvend werkzame, immanente beweger, beheerser en bestuurder wordt verstaan, wordt door Anaximander het apeiron,
het onbepaalde, onbegrensde of oneindige genoemd. Ook dat is niet zonder
meer in een modern arithmetische of geometrische zin te verstaan. 76 Aan dit
oneindige, juist omdat het oneindig of onbepaald is, on-begrensd, worden
nog meer vergelijkbare "goddelijke eigenschappen" toegekend: zonder
veroudering (ageroo), zonder dood (athanatos, onsterfelijk), zonder ondergang (anoolethron), zonder begin en zonder verderf (ageneton en apharton).
Men zou kunnen zeggen: een veelzeggende "negatieve theologie" als Anaximanders apeiron echt een aparte god was. In deze zin wordt de arche bij
Anaximander het on-begrensde en onbepaalde dat toch scherp, nl. als een
"andere natuur" onderscheiden is van datgene waarvan het de arche is.Y7
M.i. is er dus een duidelijke ambivalentie tussen het panthelstisch "goddelijk" noemen van de phusis, van al wat is, en het scherp onderscheiden van
een arche daarvan die een "andere phusis" heeft.
Wanneer dus de wijsgerige onderscheiding tussen God (goden) en kosmos opkomt, dan wordt het goddelijke gelijktijdig of afwisselend geidentificeerd met zowel de bron en aanvang van, als met de immanent heersende
en sturende ordeningsmacht in de kosmos. Dit laatste evenwel met een dus"Religieuze bepaaldheid" is een wijsgerige formulering voor de verbondenheid tussen
God en schepsel, nader: een continue verbondenheid met God in de goddelijke en creatuurlijke bestaanswet, die de aard en structuur van het geschapene vanuit God bepaalt en
draagt. Vgl.00k het hierna volgend excurs over de goddelijke en creatuurlijke natuur van de
wet
3 J. Mansfeld, Die Vorsokratiker I, p.64.
4 W. Weischedel, a.w. (nt.24) p.40.
75 Hoewel de relatie tussen de arche en dat wat er uit voortkwam moeilijk ondubbelzinnig
uit de testimonia is te reconstrueren, merkt Ch. Kahn, a.w. (nt.71) over dit testimonium
op: "There is no reason to doubt the substantial accuracy here of Aristotle's report". Vgl.
daarentegen Kirk & Raven (1957) p.113.
76 Fr.B3 (DK 12A15), althans naar de interpretatie van o.a. Weischedel a.w. (nt. 24) p.40
grond van de predikaten die in dit fragment aan het apeiron worden toegekend.
Vgl. ook Vollenhoven a.w. (nt. 14) p.243,245. Daarom is het voor mij, evenals voor A.
W. Begemann, Aanvangen der Griekse Wijsbegeerte, p.159 nt.92, onbegrijpelijk dat
Vollenhoven het apeiron een "kwaliteit" noemt en niet een subject (a.w. 243 e.v.).
72
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danige uitstraling dat daardoor ook de kosmos zelf, alsmede haar oorsprongseenheid, "goddelijk" genoemd kan (blijven) worden. Dat echter niet
ruwweg in een simpel identificerende zin, maar meer in de zin van een vaak
nog pantheistisch geformuleerde verwijzing naar Naar arche, in de zojuist
genoemde dubbele betekenis van oorsprong en blijvende ordeningsmacht.
De notie "goddelijk" verschraalt echter gaandeweg tot alleen met de betekenis van "afkomstig van god".
Hier hebben we dus een nog aarzelend begin van meer gedifferentieerd
levensbeschouwelijk en filosofisch denken in de expliciete onderscheiding
van "God, wet en kosmos", de "drieslag" van Vollenhoven. Niet meer dan
een begin, het is nog niet systematisch-consequent volgehouden en uitgewerkt.
Intermezzo III

Er is in bovengenoemd begin nog niet de scherpte van het "drieerlei zijn"
waarvan Vollenhoven spreekt: het verschillende "zijn" van God, van de wet
en van de kosmos.
Ook in het christelijke praktisch spraakgebruik is er veelal nog niet een
theoretisch verdiepte spreekwijze waarin men de wetsorde van God voor
het schepsel enerzijds goddelijk noemt, in de zin van "iets van God zelf', de
wil van God, maar haar anderzijds ook niet-goddelijke maar creatuurlijke
"uitdrukking" van Gods soevereiniteit noemt. Zo is er ook de dubbelzinnigheid in de richting van het subjecte, het schepsel: God is de heilige, het
schepsel niet. Toch wordt er gesproken over de "heilige kerk" en over "de
heilige huwelijkse staat", maar weer niet, wat de mannen betreft, over hun
heilige baard, die men, ondanks Gods scheppingsordening van de mannelijke baardgroei, zonder gewetensbezwaar dagelijks afscheert. 78
Ook Dooyeweerd spreekt afwisselend van "de goddelijke wetsorde", de
"goddelijke scheppingsorde" en van de wetsorde als de "wetszijde" van de
kosmos, de "creatuurlijke uitdrukking van Gods soevereine Schepperswil".
Dit christelijk spraakgebruik waartegen m.i. geen enkel bezwaar tegen in te
brengen is, is echter niet zeer geschikt om in de christelijke wijsbegeerte te
worden overgenomen. Het dient verscherpt en verdiept te worden, maar
naar mijn mening niet in de zin van "drieerlei zijn", zoals Vollenhoven deed.
M.i. dient de reformatorische wijsbegeerte hier het geheim te erkennen van
de twee "naturen" van de wet: een goddelijke en een creatuurlijke. Van hun
verhouding kan dan o.a. gezegd worden: zij vormen een eenheid, ongescheiden en onveranderd. Verder zou ik de parallel met de christologie
inzake de "twee naturen van Christus" niet willen doortrekken.
Een voorbeeld van dit theoretisch ondoorgrondelijk geheim van de gehele
wet van God voor al het geschapene, haar "eenheid van twee naturen", haar
goddelijkheid en creatuurlijkheid, is ook te zien in het boek dat naar zijn
geloofsaspect de wet voor het menselijk geloven is: de heilige Schrift, het
78 Vgl.voor de verschillende manieren waarop bij de Israelieten en andere volken de
baard werd ervaren: Chr.Encycl. 1,427. Overigens zijn er altijd bij uitzondering christenen
geweest die met verwijzing naar de scheppingsorde of op grond van enkele bijbelteksten,
meenden zich principieel niet te mogen scheren. Zo bv.Tertullianus.
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woord van God. Ook hier de eenheid van twee naturen: Woord van God en
woord van mensen. Geest en schrift. Ook nu: ongescheiden, maar ook
onveranderd, het goddelijke wordt niet menselijk, en het menselijke wordt
nu goddelijk. Tegenover de scheiding door een bepaald type van schriftkritiek staat hier de identificatie van sommige "fundamentalisten".
De verhouding tussen God en kosmos is door de reformatorische
wijsbegeerte van meetaf aangeduid met de idee van "de wet als grens tussen
God en schepsel". Die "grens" heeft dan wel deel aan beide: zij is de eenheid
van haar goddelijke en creatuurlijke natuur. Een geheimenis dat rationeel
ondoorgrondelijk en niet analyseerbaar is en dat slechts in het geloof kan
worden geeerbiedigd en in de wijsbegeerte opgenomen. Doch dan niet
begripsmatig, maar idee-matig: de "wetsidee". 79
8a. De natuurlijke wereldorde als goddelijke orde (vervolg)
Na Anaximander worden vooral Pythagoras en de zijnen genoemd als de
filosofen die belangrijke uitwerkingen gaven aan de idee van een kosmische
orde. 80 Niet dat dit begrip reeds expliciet en in het enkelvoud bij hen
aanwezig was. Volgens R6d 81 was dit bij Pythagoras nog slechts impliciet,
omdat zijn "gemeente" zich concentreerde op een viertal, overigens wel
samenhangende, ordeningen in de kosmos: de muzikale ordening van de
harmonie, de mathematische ordening van de getallen, de fysische (mede
astronomische) en de sociale, c. q. "ethische" ordening.
Ook bij de Pythagoreeen is de erkenning van het goddelijk karakter van de
ordening, alsook van wat geordend wordt, niet afwezig. M. i. ten onrechte
stelt Rod, met een zwakke argumentatie, dat er bij de Pythagoreeers een
"quasi religiose Betrachtungsweise der allumfassenden Ordnung and deren
Wirksamkeit im Einzelnen" aanwezig is als theorie, en niet meer "wie bei
den Orphikern (als) ein religioses Erlebnis" . 82
De belangrijkste voorbereider en promotor van de wijsgerige idee ener
wereldorde, en van een daarop gefundeerd zedelijk en juridisch "natuurrecht", was in de zesde eeuw v. C. Heraclitus. De universele wet/ wetmatigheid heet bij hem "logos". Ook bij hem behelst deze ene wereldwet wat later
onderscheiden zal worden als "natuurwetten" en als "normen" voor het
typisch menselijk handelen. Deze "logos" is het lot of de wet die aan alle
goden, hemellichamen, mensen, dingen en gebeuren "gemeenschappelijk" is
(xunon), ofschoon het accent ligt op het voor mensen normatieve. Heraclitus
rekent zijn Milesische voorgangers in de filosofie tot de grote massa die voor
het normeren van het leven affiankelijk is van traditie en van de dichters. Hij
wil dat nu aanvullen met zijn filosofie inzake een normatieve logos-wet. Ook
hij noemt deze ene en algemene wereldwet "goddelijk" en eeuwig. Hij zegt
van haar ook dat zij niet geschapen is, noch door god, noch door mensen
79 Als "idee" van de wet verwijst de wetsidee enerzijds naar de wetgever, de goddelijke
Oorsprong van de wet, anderzijds naar het schepsel dat door de wet in het bestaan
gestructureerd, gedragen en op zijn Oorsprong gericht wordt.
g roepen,
Rod, a.w. (nt.23) p.59: "Im Mittelpunkt der pythagoreischen Weltanschauung stand die
Idee der Ordnung." J. Mansfeld, t.ap.(nt.72).
81 Idem, p.58, 60.
82 Idem, p.60.
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(B 30). Daarin zou iets kunnen doorklinken van een verzelfstandiging van de
wet tegenover god en mensen, als bezat zij een eigensoortig "zijn", wat doet
denken aan Vollenhoven, aan de platonische Ideeen of aan de neo-kantiaanse
"waarden" .
Deze, en tal van andere contradictoire gedachten van Heraclitus wijzen m.i.
minstens op de ambivalentie in deze overgangsfase van de toenmalige
secularisatie. Enerzijds vasthouden, althans met woorden, maar wellicht ook
dieper, aan traditioneel-mythisch en mythologisch verwoord geloof, anderzijds veel kritiek daarop en geleidelijk aan meer overhellen naar religieus
vertrouwen op de nieuw ontdekte betekenis van abstraherend en systematiserend denken, ook voor de levenspraktijk.
Die nieuwe mentaliteit manifesteerde zich niet alleen in de differentiatie
binnen het voorwetenschappelijke praktische, artistieke en levensbeschouwelijke denken. Zij is vooral ook duidelijk in de verdieping van dit
discursieve vermogen tot episteme, wetenschap. Deze richt zich nu, typisch
als wijsbegeerte, bijv. in het begrip "orde" en in de idee van een "alles
omvattende" orde, op de totaliteit, en bindt zich nu niet meer geheel aan wat
voor ogen is of aan wat concreet in de samenleving ervaren wordt. Dit zelfs
tot en met de conclusie dat er een "diepere" waarheid van het gemeenschappelijke is, dat er een blijvend en dragend "wezen" der dingen ingebed
is in de eenheid en totaliteit van de logos, de wereldorde. Alle dingen
manifesteren zich volgens Heraclitus overeenkomstig deze verborgen logos
of natuur (B 1).
Verder blijft Heraclitus ook op dit punt "de duisterling van Efeze": enerzijds is god alomtegenwoordig, de verborgen harmonie van alle tegengestelden, de goddelijke voedingsbron van alle menselijke wetten, anderzijds
de ene, de alleen wijze, die wel en ook niet met de naam Zeus genoemd wil
worden; die niet spreekt (via het orakel) maar zich ook niet verborgen
houdt: hij geeft wel tekenen (B 93).
M. i. is er maar een conclusie mogelijk ten aanzien van Heraclitus' gedachte
over de verhouding tussen god (of minstens de goddelijke logos) en de alle
dingen omspannende wereldwet die zich manifesteert, namelijk deze: er is
een relatie tussen, maar het is niet duidelijk hoe. Vandaar allerlei paradoxen:
god is aanwezig en hij is niet aanwezig, de concrete tegengesteldheid zelf is
de god (B 67), maar hij is ook de verborgen harmonie (B 54). Hij is niet en hij
is wel ident met de wereld. Hij is niet Zeus, maar toch ook wel.
9. Doorbraak naar de wijsgerige idee ener scheppingsorde.

De voor-filosofische mythologische idee van wereldorde is georienteerd aan
de toeordening der verschillende gebieden (hemel, aarde, onderwereld,
oceaan) en van de natuur- of cultuurverschijnselen (bliksem, vuur, vruchtbaarheid, kunst, etc.) aan verschillende goden en godinnen. Heraclitus echter
heeft dikwijls de echt wetenschappelijk-filosofische denkhouding ingenomen, dat wil zeggen hij neemt zijn uitgangspunt in de waarneming en in de
praktische levenservaring. Hij beschouwt deze echter als tekenen, of, om
met Kant te spreken, als "transcendentale schijn" en hij tracht door die verschijn-ing heen te boren naar de werk-zame verborgen regelmaat die deze
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werkelijkheid beheerst en constateert laconiek (H,eidegger vindt dat heel
diepzinnig, Red.) dat de natuur er van houdt zich te verbergen (B 123), en
slechts in "tekenen" zich te openbaren, in verschijnselen. Dat is dan ook van
die logos en van de natuur een goddelijke trek: de goden doen net zo (B 93).
Het besproken begin van de orde-idee als algemeengeldige, natuur en
samenleving omspannende wetsorde, is bij Anaximander, Pythagoras en
Heraclitus inderdaad het resultaat van een volstrekt nieuwe, theoretische
denkhouding. Geen doorbraak van "het denken" als zodanig tegenover het
mythisch geloven, maar de doorbraak van het typische geloofsdenken (dat
aanwezig blee fl naar een ander en nieuw type van denken dat geheel paste in
een, ook op andere punten en gebieden zich ontsluitende cultuurontwikkeling. Dit typisch theoretisch denken zal daarin echter wel als een interne
drijfkracht gaan functioneren.
Deze doorbraak naar de theoretische denkhouding vindt in de wijsbegeerte plaats in een tijdperk waarin de religieuze heidense secularisatie reeds
lang begonnen is. Deze secularisatie is echter een gecompliceerd proces, dat
nog vele eeuwen zou duren. Zij gaat niet zonder meer op in kritiek op de
mythen, bijvoorbeeld in de trant van Xenophanes. Zij is al aanwezig in de
artistieke en levensbeschouwelijke omwerking van de oude mythen door
Homerus, en in zijn introductie van nieuwe (c.q. vernieuwde) goden.Op
zichzelf behoefde dit het mythisch geloof als zodanig nog niet aan te tasten
of te ondermijnen, zoals vaak gesteld is. Men zegt dan dat die nieuwe,
esthetisch gepresenteerde cultuurgoden geen goden waren tot wie men kon
bidden en op wie men kon vertrouwen. O. a. ook Dooyeweerd sloot zich bij
die opvatting aan. Naar alle waarschijnlijkheid zit er een waarheidsmoment in
deze opvatting, maar zij dekt m.i. niet geheel de historische werkelijkheid
van de antieke wereld.
De genoemde secularisatie valt evenmin samen met een verval van de
cultus tot een oppervlakkig traditionalisme, al was ook dat hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig. 83 Ook kan, zoals in de rationalistisch geInspireerde
geschiedschrijving nog vaak gesteld wordt, de ontwikkeling van de wetenschap niet de oorzaak genoemd worden van de "ontmythologisering" van
het denken. We zagen immers al eerder dat deze zogenaamde ontmythologisering niet meer was dan een wel geleidelijke, maar Loch inderdaad
spectaculaire verschuiving in mythische verworteling van de opkomende
wetenschap, een wisseling van mythisch naar rationalistisch paradigma. De
secularisatie zelf echter ging dieper en was in principe de gehele cultuur
aangrijpend. Zij was in wezen een vervreemding en distantie-name van de
Griekse mens ten opzichte van Al zijn voormalige goden, de oude en de
nieuwe mythische goden. Maar het geloofsmilieu waarin dit alles plaats vond
was en bleef mythisch en mythologisch gestempeld. De secularisatie schiep
een vacuum, dat vroeg om opvulling. Er kwamen dan ook allerlei nieuwe of
herlevende mythische stromingen op: de mysteriediensten, Dionysiusverering e. d. Slechts een van die nieuwe mythen was die van "het denken", nu
vermeend mythenvrij. Deze mythe, dit geseculariseerde pagane geloof, 84 was
83

VgI.P. Simoons, a.w. (nt.44) t.a.p. en onze tekst bij nt.47 en 48.
a.w. (nt.40).

84 VgI. R. Mortley,
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de historische oorsprong van het geseculariseerde, d.i. ontgoddelijkte
natuurbegrip, dat sindsdien in overwegende mate de Westerse wetenschap
zou blijven beheersen. Ook de christelijke theologie, zij het op verschillende
wijze in de rooms-katholieke en in de orthodox-protestantse traditie. Bij
beide uiteraard met de goede bedoeling het pagane pantheIsme te weerstaan.
Nu in onze tijd, binnen zeer uiteenlopende stromingen, de ogen hiervoor
beginnen open te gaan, is het echter van kardinaal belang niet in de thans
opkomende "re-mythologiserende" reacties te vervallen. Bijvoorbeeld in de
geest van de mystiek en/of in die van het hedendaagse holisme, of van een
nieuw soon gnostiek met "ingewijde" en profetisch "diep borende" zieners.
Een juiste reactie zou het streven zijn naar een consequent-bijbelse natuur-of
werkelijkheidsbeschouwing, en een daarop geente christelijke wetenschapsgedachte. Een werkelijkheidsvisie waarin Gods werkzame aanwezigheid
geloofd wordt en waarin aan dat geloof recht gedaan wordt in de theoretischwijsgerige erkenning van de transcendentale wets-zijde in en van alle geschapenheid.
De theologie, eerst de heidense metafysische theologie en daarna de
vroeg-christelijke, heeft tegenover de geloofscrisis van het heidendom een
verkeerde houding aangenomen: eerstgenoemde in de syncretistische remythologisering tijdens het Hellenisme, de christelijke theologie in de te
weinig kritische aanvaarding van een geseculariseerd natuurbegrip en een op
die ont-goddelijkte natuur gericht en daarin ook aanwezig geacht "natuurlijk
denken". Dit laatstgenoemde werd in verschillende gradaties "positief" beoordeeld en was dan ook aanleiding tot een zogenaamde natuurlijke theologie
met een natuurlijke ethiek. Dit natuurlijke denken, beter gezegd: dit ten
onrechte als "natuurlijk" beschouwde denken werd dan aangevuld, "uberformt", en slechts oppervlakkig gecorrigeerd, met een "bovennatuurlijk"
geacht christelijk-theologisch denken. De in wezen onnatuurlijke theologie
en haar in wezen onnatuurlijke ethiek werden ten onrechte "natuurlijk"
genoemd. Daar ligt de oorsprong van het scholastieke, dat wil zeggen
christelijk geloof en heidense filosofie verbindende, schema van geloof en
rede (wetenschap), van "natuur" en "bovennatuur" (genade)
Voor de ontwikkeling van de christelijke idee der scheppingsorde zou dat
van blijvende invloed worden, met name voor de zogenaamde ethiek, en wel
via een aangepaste leer van het "natuurrecht". Want voordat de christelijkwijsgerige idee der scheppingsorde geboren kon worden ontstond er
binnen de voor-christelijke Griekse filosofie de idee van een "natuurrecht".
Dit natuurrecht werd niet alleen vanuit een juridisch, maar ook vanuit een
moreel perspectief ontwikkeld, aanvankelijk zelfs zonder deze differentiatie.
Het zou gaan pretenderen Al het genormeerde menselijk handelen en
denken op filosofische wijze een normatief kader te geven.
10. "In den beginne". Van oorsprongsgeloof naar oorsprongstheorie.
Het godsdienstig bewustzijn van de religieuze bepaaldheid van al het bestaande, werd in de voor-filosofische tijd onproblematisch ervaren in de
mythische levenshouding, en overgeleverd in de mythologie, in de cultus en
in de lyriek. Daarbij kan de mythologie gezien worden als de levens-
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beschouwelijke en meestal poetische verwoording van de levensinstelling,
vervlochten met epiek, elegie en tragedie. Tot de eerste resultaten van het
zich cultureel differentierende en verdiepende denkvermogen behoorde
niet alleen de opkomst van levensbeschouwelijke en artistieke poezie en van
echte wetenschap, maar binnen laatstgenoemde ook de theoretische greep
naar de Oorsprong. Geloofskennis en wetenschappelijke kennis beginnen
zich van elkaar te onderscheiden, zonder zich van elkaar te kunnen losmaken. De archaIsche geloofsidee van een telkens weer ritueel te herhalen
"begin", "eerste keer" of "wording" in de "oertijd" van al het bestaande,
inclusief van de goden, werd reeds door Homerus en vooral door Hesiodus
bewust, namelijk levensbeschouwelijk, getransformeerd en zelfs enigermate
gesystematiseerd. Dat was nog geen theoretische systematiek, maar een
volop praktische, 85 gepresenteerd in antropomorfe en andere metaforische
gods- en wereldbeelden, alsook in een artistieke poetische ordening. Deze
levensbeschouwing werd de analytische verbindingsschakel ("analogie")
tussen mythe en filosofie, tussen geloofskennis en wetenschap. Want de
levensbeschouwing heeft met de filosofie dit gemeen dat ook zij gericht is
op een visie inzake het geheel van de werkelijkheid. 86 Daarom is ook zij een
beetje systematisch. Zij verschilt echter van de wijsbegeerte door haar niettheoretische, niet aspectuele gezichtshoeken abstraherende denkwijze, alsook door de haar typerende concrete geloofsinhoud.
Als voorbeeld zouden we kunnen noemen dat volgens Homerus Okeanos
(de oceaan) de oorsprong was van de goden (Ilias 14,201), ja de oorsprong en
oervloed "is geweest en nog is" van al het bestaande (Ilias 14,246). Dat is niet
alleen in chronologische, maar vooral in structurele zin een wereldbeschouwelijk tussenstadium tussen de oude mythen zelf met hun geloofsmatige oorsprongs- en orde-ideeen enerzijds, en de latere wetenschap
anderzijds. Dit wereldbeschouwelijk geloof, deze geloofsmatig gekwalificeerde levensbeschouwing, werd door Homerus, Hesiodus, Pherekydes van
Syros e.a. verwerkt, gestyleerd en eventueel poetisch gepresenteerd. Het
wordt echter pas tot iets anders, tot wetenschap, in casu: tot filosofie,
theologie en fysica in nog ongedifferentieerde verbondenheid, wanneer die
antropomorfe, sociomorfe en theriomorfe goden of de door hen gerepresenteerde natuurmachten geheel ver-on-persoonlijkt, geformaliseerd en
herleid worden tot enkele oerelementen, tot zelfs een enkele "arche", of
(theologisch) tot "de godheid", de ene of opper-godheid, het abstracte
denkproduct van Heraclitus/Xenophanes.
Men kan laatstgenoemde ontwikkeling inderdaad een, zij het voorlopig
nog partiele, ontmythologisering noemen, in zover hier namelijk een duidelijke afwijking in denkwijze en denkhouding is van de geest der oude
mythologie en van de tekst der mythologieen. De inspiratie tot deze typisch
Systematiek is geen exclusief kenmerk van wetenschap. Ook het praktische werken in
haast elk beroep of bezigheid, of in niet-wetenschappelijke betogen, is vaak heel "systematisch". Vgl. ook F. M. Strauss, Inleiding tot die kosmologie, p.2.
86 Vgl. H. Dooyeweerd WdW I, p.91-92; NC I, p.127. Ook Jaeger ziet de bedoelde
overeenkomst tussen filosofie en Homerus' epos, volgens C. de Deugd, die hiervoor in zijn
From Religion to criticism, p.22 Jaeger citeerde uit diens Paidefa I, p.429 nt.34: "What
Homer's epic has common with Greek philosophy is the fact that they both present the
structure of reality in its entirety".
85

34

A. TROOST

wijsgerige gerichtheid vanuit de concrete ervaringen van veelheid, via de idee
der totaliteit op de idee der eenheid van al het bestaande, wordt vanuit het
mythisch geloof in een godachtige oorsprong, nu ook wijsgerig tot een
gerichtheid op de eenheid als een oorsprongs-eenheid.
De verbinding van het filosofisch vragen naar een meer of minder
"fysisch" absoluut begin of arche, met de geloofsmatig gekwalificeerde theoen kosmogonieen, verklaart dat die wijsgerige oorsprongsidee een arche
leerde die "goddelijk" werd geacht, zonder dat dit goddelijk karakter als
strikt "boven"-natuurlijk tegenover "natuur" werd gesteld. Zoals eerder opgemerkt: de verhouding tussen god (goden, het goddelijke, het half-goddelijke,
het god-achtige) en natuur, was in het mythisch bepaalde bewustzijn nog
onduidelijk en werd daardoor ambivalent onder woorden gebracht. 87 De
invulling die de opkomende wijsbegeerte aan deze geloofs-ideee-n gaf, werd
dan ook een inhoud van min of meer "fysische" aard: de vier oerstoffen van
de vroege Ioniers. Zij waren de archai, de aanvangen, door Empedocles
"wortels" en later, vanaf Aristoteles "stoicheia" genoemd: water, aarde, lucht
en vuur.
De in lokale mythische rituelen steeds weer gerepresenteerde en geactualiseerde aanvang, het "in den beginne", niet slechts van de eigen voorouders
maar ook van de conrete leefomgeving, alsook de "eerste keer" van het
periodieke natuurgebeuren, was nooit een eenmalige, exclusieve en definitieve aanvang. Dat Bing de filosofie er van maken, aanvankelijk via het nog
niet terstond eenduidige begrip arche. De mythologie zelf is flexibel, kent
geen "leer", is geen theologie, tolereert onproblematisch allerlei (ook tegenstrijdige) varianten, aanvullingen en weglatingen. In de filosofie daarentegen
wordt het begrip arche in de loop van de tijd steeds ondubbelzinniger
fysicaal geformaliseerd tot "eerste oorzaak". Daarmee wordt deze filosofische
oorsprongsidee tegelijk gesteriliseerd tot een verlaten startblok, een gepasseerd station. 88
Niet alleen in de kosmologie, maar ook in de wijsgerige theologie wordt
deze gerichtheid op de oorsprong rationeel gethematiseerd, en wel tot bet
eenmalige, exclusieve, historische en absolute begin van "alles" (ta panta), De
concrete, in de mythologie nog antropomorf of sociomorf voorgestelde
goden worden nu in dezelfde rationaliserende geest vertheologiseerd tot de
ene god-heid (to theion), to beginnen bij Xenophanes, zij het met een voorspel in de Orphiek. Het moet echter teleurstellend genoemd worden dat de
vroege christelijke theologie dit aldus opgekomen heidense "monotheIsme"
als een "hoogtepunt" van het heidense denken, als een opstap naar of
Ook Rod beklemtoont herhaaldelijk de meerzinnigheid van "arche". Dat verklaart ook
dat de relatie tussen de arche-idee van de Ioniers en de mythen, in de literatuur zeer
omstreden blijft. Op de achtergrond van deze discussies speelt een systematiek-factor
krachtig mee, nl.de vraag hoe men de relatie ziet tussen geloof, geloofskennis en theoretische kennis. Behalve dat, is uiteraard ook de "ideologie" van de geschiedschrijver een
belangrijke factor, zoals bijv. blijkt bij J.-P. Vernant, Die Entstehung des Griechischen
Denkens, passim, en samenvattend p.132 e.v. Vgl. ook zijn Mythos and Gesellschaft, p.94
e.v.
88 Ook dit is in de christelijke theologie grotendeels overgenomen, zodat de scheppingsopenbaring nog nauwelijks van betekenis kan worden geacht voor bijv. de theologische
ethiek.
87

NORMATIVITEIT

35

voorbode van het zogenaamde bijbelse monotheIsme heeft gewaardeerd.
Zonder zich te realiseren dat hier, in wat Paulus noemde "de tijden der
onwetendheid", sprake was van een geseculariseerd rationeel metafysisch
denkproduct: de "god der filosofen".Daardoor zou deze "god der filosofen"
de wegbereider worden voor de (ook hedendaagse) god der theologen.
Met alle gevolgen van dien. Want ook Xenophanes was zich er kennelijk
van bewust dat hij, door het geloof te rationaliseren, de weg had geopend
naar twijfel en scepsis. 89 Een risico dat nog steeds met alle theologie, ook
goede theologie, verbonden is. Jaeger meent helaas dat dit ook "notwendig"
is en wel "in dem Augenblick...wo der Mensch zum erstenmal mit dem
Verstand an diese Dinge herantritt". 90
(wordt vervolgd)
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A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF
TRADITIONAL JAPANESE CULTURE
HISAKAZU INAGAKI
1. Introduction

a. The Modernization process in Non-Western Countries
The modern world is being shaken to its core and, throughout the world,
religions are deeply involved in this process. For a time, during the period of
modern secularization, it seemed as if religion had disappeared, but now in
this post-modern age it has again become extremely visible. Religious revivals
in both the East and West, coupled with the revival of traditional national
identity in many nations, are reactionary forces against materialistic modernization.
It is possible to think of "modernization" as the "unintended product" of
the old Protestantism which occurred only in the West. In this sense, the
motivating factors of modern cultural formation according to classical
Protestantism are threefold: belief in God, more specifically in His Word,
belief in the church as the body of Christ, and belief in the royal priesthood
of God's own people who are called to declare His wonderful deeds. By
means of these three, society was changed from an undifferentiated community in the Middle Ages, where blood lineage and ritual were central, to a
community of covenant where every function of society began to be
differentiated.' In time the modern culture initiated by Protestantism was
taken over by the humanistic Enlightenment, which was led by the so-called
religious ground motive of "nature and freedom" explained by Herman
Dooyeweerd. 2
This humanistic form of modern Western culture was later transplanted
into other cultural spheres, specified religiously as Islam (West Asia, Africa),
Indian religions (India, South Asia), Confucianism (China, East Asia), and
various natural religions (Africa, South America). Thus the modernization
process began in various non-Western countries as well. 3
I The concept of communities as undifferentiated and differentiated is explained in detail
by H. Dooyeweerd from the view point of the Philosophy of the Cosmonomic Idea. See H.
Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought, Presbyterian and Reformed,
Amsterdam/Philadelphia, 1953-58, vol. 3, Part II. He also emphasizes the difference
between the undifferentiated organizations and the so-called natural communities. See H.
Dooyeweerd, A Christian Theory of Social Institutions, The Herman Dooyeweerd Foundation, La Jolla, 1986, pp.77-79.
2 H. Dooyeweerd, NC vol. 1, Part II.
3 This kind of modernization theory has been also developed by Max Weber in his
Religionssoziologie (1922). For recent discussions of Weber's theory, see J. Habermas,
Theorie des Kommunikativen Handels, Bd I & II Suhrkamp, 1981. Critiques of Habermas'
theory from the side of Christian philosophy are given, for example, by S. Griffioen, `De
Betekenis van Dooyeweerd's Ontwikkelingsidee', Philosophia Reformata, 51, 1986, pp.83109. H. G. Geertsema, Kan een wetenschap(per) zich bekeren? Free Univ. Press, 1989.
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The modernization process in non-Western countries was not prompted
by factors internal to the respective cultures, but was rather transplanted
from the outside on to the typically traditional undifferentiated communities.
Modernization in such non-Western countries is almost equivalent to industrialization, or the adoption of scientific technology. Therefore the concept
of "modernity" in non-Western cultures is largely synonymous with the notion of "nature", or the scientific ideal, in modern Western culture, where
"nature" is understood to be a closed materialistic system. Nor did people in
non-Western countries develop on their own the idea of "freedom", another
motive in modern Western thought, which gave birth to the humanistic idea
of a democratic society. Thus, even after the transplantation of modernity
from the West, they still lived in "pre-modern", undifferentiated communities where traditional native religious spirituality shaped the peoples' minds
and behaviours.
As a result, people in non-Western countries have experienced a dichotomized culture in which a strong tension exists between the upper
materialistic "modernity", which was transplanted from the West, and the
lower "tradition", which was inherited from their own native religions.
Modernity
Tradition
This dualistic scheme between "modernity" and "tradition" is very much
applicable to Japan.
b. The Restoration of Tradition in Japan
The above—mentioned modernization process in Japan started with the Meiji
Restoration in 1868. At this time the government promoted a policy of
importing modern Western science and technology, which was reflected in
the slogan "Japanese spirit and Western technology". The optimistic progressivism of Western humanism was welcomed by the Japanese. Even after
World War II this kind of utilitarian pragmatism has been the driving force
behind the nation's remarkable economic success.
However, in recent years, as a reaction against materialistic modernity, tradition, having temporarily been displaced by forces of modernity, has begun
to raise its head. Wishing to escape from the materialistic closed system, the
Japanese people are now rediscovering their traditional values. They hope
that "the Japanese spirit" might save them from their current situation.
Examples of the move toward restoration of the traditional life and value system, which could be called "Japanism" when viewed in a systematic way, can
be found in many aspects of culture, from politics to the foods people eat.
This trend also seems to be strengthened by recent scholarly developments, especially in philosophy and cultural anthropology. Japanese intellectuals sometimes use "post-modern 4 to mean "anti-modern" and the
"

4

The term "post-modern" has been philosophically used to mean the rejection of doing
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recovery of the uniquely Japanese tradition. Recent anthropology usually
claims to place equal value on all types of cultures or all types of religions,
leading naturally to the position of so-called cultural relativism. Thus animism,
which can be said to be the core of Japanese religiosity, is not at all regarded
as a lower religion. a refined animism might even be considered to be a
positive cultural response to Western materialism.
In addition to this current tendency in the sciences, the present economic
power of Japan also provides practical encouragement to Japanese traditionalists. For example, opinions of many Japanese intellectuals have recently
changed, so that they are now suggesting that, at the time when the influence
of the major Western powers is diminishing, Japan should take on a leadership role in the international community by recovering its Eastern traditions.
The purpose of the present paper is to give a systematic analysis of
traditional Japanese thought from the viewpoint of the Philosophy of the
Cosmonomic Idea.
2. The Method

Before we go into details of the traditional Japanese system (Japanism),
however, some comment on the relations between worldview, philosophy,
and religion, as well as on the meaning of philosophy in this article is needed.
The concept of worldview used here means the dimension of non-theoretical thought, or a practical life view, encompassing the whole of reality. But
philosophy is different from this. It is theoretical thought. 5 According to
Dooyeweerd both worldview and philosophy stem from a deeper human
religious consciousness. 6 Our approach here is mainly a philosophical one,
for we treat the Japanese traditional culture in a theoretical way.
Dooyeweerd understands religion to be the "connection between the
meaning of creation and the Being of the 'Apxi ". 7 Religion is defined as "the
innate impulse of human selfhood to direct itself toward the true or toward a
pretended absolute Origin of all temporal diversity of meaning". 8 Thus there
are two basic religious ground motives, two central mainsprings operative in
the heart of human existence. 9 There is the dynamic of the Holy Spirit and
the dynamic of the spirit of this world. The ground motive of the Holy Spirit
is the one revealed by the divine Word-revelation and which is identified as
the motive of creation, fall, and redemption by Jesus Christ in the communion of the Holy Spirit. The other motive is in the opposite, apostate
direction.
Dooyeweerd shows that philosophy is, through the concept of so-called
transcendental ground idea, ultimately driven and controlled by one of two
philosophy in the way of Descartes, Locke, Kant and so on. But I use this word here to
express social phenomena.
5 A. M. Wolters, `On the Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy', in P. M.
Marshall et al. (ed.), Stained Glass, University Press of America, Lanham, 1989, pp.14-25. J.
Klapwijk, `On Worldview and Philosophy'. Stained Glass, pp.41-55.
6 H. Dooyeweerd, NC. vol. 1, Part I, Chap. 2 `Philosophy and Life and World-view'.
7 H. Dooyeweerd, NC. vol. 1, p.104.
8 Ibid. p.57.
9 Ibid. p.61.
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mutually antithetical religious ground motives or by a synthesis between the
two. In particular, the apostate ground motive can have various expressions
and can appear to be related to specific historical conditions. To clarify this
specific historical condition in the case of Japan, as a typical example of a
non-Western country, is the purpose of this article. Dooyeweerd also
showed that theoretical thinking, and cultures led by the apostate ground
motive, are of a dualistic nature, internally divided against themselves.
On the other hand, in his view, faith is different from religion. Faith is a
human function that connects the supratemporal unity of meaning with the
temporal diversity of meaning. Without faith this temporal reality cannot
exist because faith is the means by which humans immediately relate to the
Origin of temporal existence. It functions as "the open window of time
through which the light of God's eternity should shine into the whole
temporal coherence of the world" . 1 ° It is the "pistic mode", or the faith
aspect, which leads the other modal aspects.
There also is an interrelationship between this faith function and the
religious ground motive." The religious ground motive must give rise to a
common belief within the faith aspect of our experience and further gain
socio-cultural power within the historical aspect of human society. Then the
various contents of the apostate religious ground motive should be manifested to be modally qualified by the faith aspect. 12
As we have already seen, the traditional Japanese culture is closely
entangled with native religion. How should we treat this particular traditional
Japanese system in a philosophical manner? We need a systematic method to
clarify the interrelation between religion and philosophy. Here we have to
note the concept of the transcendental ground idea. This ground idea is
surely the inner point of contact between one's religious attitude and philosophical or theoretical thought. 13 And Hendrik Geertsema perceives that the
three facets of the transcendental ground idea correspond strikingly to
Dooyeweerd's three central relations upon which human self—knowledge is
dependent. 14 Namely,
First, our human ego is related to our whole temporal existence and to our entire
experience of the temporal world as the central reference point of the latter. Second, it
finds itself, indeed, in an essential communal relation to the egos of its fellowmen.
Third, it points beyond itself to its central relation to its divine Origin in Whose image
man was created. 15

We would use and apply these central relations of the human ego in order to
treat the traditional thought of the Japanese people in a philosophical way.
Actually we will formulate them as three characteristic relationships vis-a-vis
god(s), fellowmen, and the world. The relationship vis-a-vis god(s) here is, as
10 H. Dooyeweerd, NC. vol. 2, p.302.
11 Ibid. p.308.
12 H . G. Geertsema, `Christian Philosophy;

sophia Reformata, 52, 1987, p.159.

Transformation or Inner Reformation' Philo-

H. Dooyeweerd, NC. vol. 1, p.69.
H. G. Geertsema, `Christian Philosophy: Transformation or Inner Reformation,' p.153.
H. Dooyeweerd, In the Twilight of Western Thought, Craig Press, Nutley, 1965, pp.182183.

13
14
15

A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF TRADITIONAL JAPANESE CULTURE

43

already seen, actually manifested to be modally qualified by the faith aspect in
temporal cultural reality. We wish now to study these characteristics with
respect to Japanism.
3. Traditional Japanese System (Japanism)

Since Japanese thought is a mixture of Confucianism and Buddhism from
abroad, along with the thought of indigenous Japanese religions, it is
extremely difficult to capture its fundamental characteristics in a word. When
original Confucianism and Buddhism, equipped with their own unique
systems, entered Japan they became fragmented, Japanized and adapted to
the Japanese context. Thus we will not look so much at the original systems,
but rather try to understand the resulting mixture of thought as it developed
in Japan. We will make an effort to apprehend their totality of meaning without resorting to reductionism.
First of all, as regards god(s), we may point out two characteristics, that is
to say, animism and divine-human unification. Animism with its magical and
this-world centered nature is very important to the Shinto shrines, which
spread like a net over all Japan. Norinaga Motoori's (1730-1801) famous
definition of the Japanese gods (kamz), is still valid, notwithstanding today's
standards of science of religion: "anything will do as kami if it is abnormal,
having exceptional virtue and is awe-inspiring" (Kojiki-den vol. 3). According
to him, thunder, the dragon, the spirit of a tree, the fox, the mountains and
the sea are all gods. This kind of magical animism has existed continuously in
the Japan archipelago since the period of hunting and gathering (Old Stone
Age about 10,000 B.C.), which has become most clearly evident in ancient
historical studies. It is important to note that it played a role in the period of
Japan's first national unification, which was modelled after the Chinese state
system (7th Century A.D.). But unlike the Chinese system, which was strictly
a political bureaucracy, the Japanese system of unification included a religious
element. This structure is a uniquely Japanese structure, not even found in the
structure of its Chinese model. (As is well known, this religious dimension
[the Jingi- kan] again played an important role in giving modern Japan a
national identity in the Meiji Restoration).
The divine-human unification, claiming strong continuity between gods
and men, is seen in ancestor worship which apotheosizes (deifies) the
ancestral spirits. This divine-human continuum is seen in shamanism with its
demon possession and soul release. It exists not only in folk religions such as
the "itako" of Northern Japan or the "yuta" of Okinawa (in the southernmost
islands of Japan) but also plays a critical role in the birth of new religions,
because advocates of new religions in Japanese history have usually been
shamans. These primitive religions exercised a great influence upon the way
Buddhism was accepted in Japan. That is, while Buddhism originally came
into existence in India as a religion which rejected all magical elements, at the
stage of its entrance to Japan, the Buddhism which was most welcomed was
esoteric Buddhism with its strong magical and shamanistic elements.
Next, let us look at the second facet of the transcendental ground idea. The
most characteristic feature of human relationships in Japan are the insepara-
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bility of individual self from its fellowmen and the resulting "groupism". The
basic foundation for such relationships is the five Confucian ethical relationships, namely, parent-child intimacy, rightness between lord and retainer,
distinction between man and wife, seniority relationship between young and
old, and trust between friends. Also important here are the five cardinal
Confucian virtues, namely, politeness, justice, benevolence, wisdom, and
fidelity. Although these are the teachings of Confucianism, they have been
Japanized in a unique fashion. In China, for example, Confucian teaching has a
concept of a kind of transcendentality called "heaven". In the Japanized
version of Confucianism, however, there is no concept of transcendentality,
but only of ethical human relationships. In Japan, where there is no concept
of man having his soul breathed upon by a Creator God and being made in
His image, it is only natural that there exists no clear identity of human ego.
Accordingly, in Japan there is no clear idea of the "individual" or of the "self',
the core of man's awareness. Rather there is an emotional intuition, or a kind
of "pure experience" which implies a "no-self awareness" (for example,
Nishida's philosophy (1870-1945)i 6). Emotional feeling may be one necessary
aspect of human existence, but to absolutize it, i.e. to take it from the
structural coherence of temporal reality, creates great problems.
According to the tradition of animism, people are not personal beings in
fellowship with each other. They are seen only in a dependent relationship
held together by a vague sense of Aidagara (human relation) or seken
(society), that is, one among a collection of others.
This, as is often pointed out, can result in an irresponsible "groupism"
which is uniquely Japanese, and, when coupled with a biased sense of racial
purity, may at times foster fanatic nationalism. "Groupism" indeed is a major
factor in the making of "Japanese-style community", a subject with which we
shall deal later.
As regards the third facet of the transcendental ground idea, we will
interpret the word "world" as "natural world", because the "human world" is
already mentioned above. The characteristics of nature are organic and
evolutionary. The Japanese view of nature is that of "becoming" in contrast to
the notion of "creating" within Biblical creation. That is, it sets forth a world
not created by a transcendent Creator God, but rather one which is unceasingly being developed by the power of an immanent generating force
just like in Greek cosmology. A view of nature dependent upon belief in a
transcendent personal God formed the essential philosophical background
to the birth of modern Western science, but since then it developed into the
view of the Enlightenment, and the West went on to accept an impersonal
mechanistic view of nature. The Japanese view of nature, however, is organic
and has the characteristic of being supported by an animistic religious
feeling.
According to Japan's traditional view of nature, a dichotomized view exists
between nature which is "begotten" or "born" and "physical" nature. The
16 See, for instance, A. Feenberg and Y. Arisaka, `Experiential Ontology: The Origins of
Nishida Philosophy in the Doctrine of Pure Experience', International Philosophical
Quarterly, vol. 30, N.2, 1990, pp.173-205.
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former is part of the rhythm and cycles of man's daily life and therefore a
candidate for divinity. The latter sees nature more mechanistically as something only to be manipulated and exploited. The former Japanese view of
nature is seen as "superior to the Western view" and is growing in importance in this post-modern era.
Again this organic view of nature is analogous to the evolutionary view of
nature having arisen in the 19th Century in the West, and forms the backdrop for the easy acceptance of the theory of evolution in Japan.
In the foregoing we have pointed out the characteristics of god, human
relations and nature in Japanese traditional thinking. All three are closely tied
to animistic religion, forming the worldview we have called Japanism.
Japanism has often appeared in the clothing of ultra nationalism. It raises
its head whenever Japan needs to be defended from foreign pressure. Some
historical examples include the establishment of Shinto in during the introduction of Buddhism (6th Century), the theory of nationalism which
emerged following the Mongol invasion (13th Century), the prohibition of
Christianity following national unification (16th Century), the nationalist
scholars' denunciation of Confucianism and the revival of Shintoism (18th
Century), the theory of morality of lord and subject which stood in defiance
of both Christianity and the Westernization of modern Japan (19th Century),
and the sense of the "Japanese soul" in the early Showa Era (1930's). And
now, using the occasion of international trade friction, 17 we hear again the
strong chant of a new nationalism. Whenever Japan has encountered a national crisis, Japanism has erupted to the surface layer of culture.
Before going into the details of Japanese-style community, a word should
be added concerning the interplay of the traditional Japanese view of nature
and that of the modern West, since it is a typical example of the contact
between Japanism and the Christian worldview.
Ever since Isaac Newton published his Principia (1687) a mechanistic view
of nature has been established in the West, and Christian apologetics has
sometimes used this mechanistic view of nature to give birth to a kind of
natural theology. When this kind of natural theology which, for instance,
included "the teleological proof for the existence of God" became exposed
to the fatal criticism of David Hume, the history of Western epistemology
became bifurcated. With the division of philosophy into Continental Kantian
idealism on the one hand and the Scottish Reidian common sense realism on
the other, theological schools of thought also became bifurcated. But of
present concern to us is the fact that this 18th Century natural theology came
into internationally isolated Japan and inevitably had a cultural encounter with
Japanism. John Keill (1671-1721) wrote Introduction to Astronomy, which
introduced Principia and was translated into Dutch in 1740 by Johannes
Lulofs (1711-1768) and was read by Japanese scholars in Nagasaki who were
Dutch specialists. 18 At this time, Japan has closed itself off from the outside
17

K. van Wolferen, The Enigma oflapanese Power, MacMillan Publishers, London, 1989,

p.1.
18 The Dutch specialists were scholars who were allowed to read and study Western books
when Japan closed its door to foreign countries from 1639-1867. These Western books
were mainly books on natural science from the Netherlands. The study as for the Dutch
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world, and the only door to the Western countries was through limited
contact with the Netherlands. Tadao Shizuki, one of those Dutch specialists,
after wrestling for 20 years with Keill's book, summarized it in Japanese in
three volumes. The first and second volumes of Introduction to Astronomy
appeared in 1798 and the third volume in 1802. With the dawn of his
understanding, following his laborious study of Newtonian mechanics, we can
see traces of his emerging victory over the organic view of nature inherent in
Japanism. Tadao Shizuki said, "Both myself and all things sentient are upon
the earth. The earth and the stars alike as spheres are all in the heavens.
Although the number of things is immeasurable, the self is surely one among
them. Except self all things are external matter."
The expressions of "self" and "external matter", from which self is
excluded show his overcoming of the structure of the traditional awareness
of the "inseparability of subject from object". Moreover, even among the
many imported books on Dutch studies, the ban on Christianity notwithstanding, there were many things dealing with natural science, which clarified
the relationship between the Creator and things created; significantly, these
were translated into Japanese. Banri Hoashi's Introduction to Natural Science
(1836), which was based on Petrus van Musschenbroek's Principles of
Natural Philosophy (1692-1761), states that "the philosophy of nature leads
us to a knowledge of the existence of the Most High". The book Katechismus
der Natuur (1779) of Johannes F. Martinet (1729-1795), used by Toshii Doi in
his Magazine of Snow and Flowers and by Shunzo Yoshio in his Western
Science Illustrated, as shown by its title, was a book on natural theology, and
reached the sixth edition in native Holland and the 94th edition in English.
And in its introduction Martinet states "it is well to see from His works God's
most sublime thoughts regarding His noble and pure design".
Furthermore in books written directly in Japanese, such as Gonnosuke
Yoshio's Truly New Book (1820), we find expressions such as "for God to
wield such power is an immeasurable awesomeness", and again in Setsusai
Oba's Catechism for Ordinary People (1862) we find "the inexpressible
intelligent Creator created all things and gave His law." And while the Kana
(phonetic) letters attached to the Kanji, Chinese ideographs, etymologically
meaning "Creator" force the reading "the Sun" tentoo-sama, the concept of a
Creator God is certainly there.
But one can question the extent to which these Dutch specialists really
understood through knowledge of nature the relationship between the
Creator and His handiwork. Perhaps they did not understood the motif of
natural theology, or God's wisdom and design. Even if they understood the
motif, it is unthinkable that the idea of God's wisdom and design made
available only through the books written by the Dutch specialists should have
been accepted and owned by the Japanese masses. Because, the Gospel itself
was not allowed to be proclaimed to the masses at that time.
The populace was still animistic and was living in the midst of a Confucianistic, traditional view of nature. And therefore one of the proponents
specialists cited in the following paragraph is included in Nature and Science by C.
Yoshide, Tokyo University Press, 1980 (in Japanese).
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of Western-style Enlightenment, Yukichi Fukuzawa, in the 19th Century postMeiji Restoration Era could do nothing but attack the traditional idea and said
that "if one doesn't drive off the confusion of Confucian metaphysics, one
can not enter into the path of science". He was frank in his criticism of
"Asian stagnation" and in stressing the need for importation of Western
technical know-how. Thus Enlightenment proponents were unable to avoid
the scheme whereby, as in Figure 1, Western "modernism" was grafted into
Japanese "tradition".
4. Japanese-style Community and Emperorism

The following analysis initially may seem to follow the method of the sociology of religion, but it actually says more than what a strictly empirical science
can do. It is concerned with the nature of the typical total structures of social
relationship in all their modal diversity. The method here is to look for the
totality of meaning under the leading of people's faith function. It is therefore
a philosophical investigation rather than a study of a particular social science
which views one particular modal aspect of social relationships. 19
The whole direction the opening process of culture shows is ultimately
determined in history by the faith of the guiding cultural forces. We will show
that, even if true faith is closed, it is possible for the faith function to open in
the apostate direction from the true Origin. 20 However when an apostate
faith becomes the guiding power in the opening of culture, the consequence
will be the appearance of a strident disharmony in societal life. In fact
Japanese society exhibits the characteristic of undifferentiated social relationships. It is especially important to notice that in Japan the sphere sovereignty
between family and state is not truly realized.
The most highly prized values within Japanism are political values. 21 That
is, the collective body having been solidified by the sentiments of natural
religion provides a field for value, and people are required to commit themselves to that collective body. This natural religious sentiment is inseparably
bound to the practice of ancestor worship. The three levels of community in
the Japanese society closely linked to this religious sentiment are the ie
(family), the mura (village), and the kuni (nation).
a. The family (ie)
The Japanese word ie refers to the house in which people live, the home, the
family, but in addition to this more common meaning there is another meaning which is difficult to express in non Japanese languages: le also refers to "a
direct lineage with unbroken continuity from the past, having the concept of
a kind of identity spanning every generation. " 22 The ie for example is
19

H. Dooyeweerd, A Christian Theory of Social Institutions, p.33.
H. Dooyeweerd, NC, vol. 2, pp.315-319. See also H. Geertsema, Transcendentale
Openheid', Philosophia Reformata, 35, 1970, pp.25-56, and pp.132-155. S. Griffioen, The
Problem of Progress, Dordt College Press, Sioux Center, 1987, p.43 and `De Betekenis van
Dooyeweerd's Ontwikkelingsidee' Philosophia Reformata 51, 1986, p.83.
21 R. Bellah, Tokugawa Religion, The Free Press, 1957.
K. van Wolferen, The Engima of Japanese Power.
22 C. Takeda, Japanese "ie" and Religion, Hyoronsha, Tokyo, 1986, p.15.
20
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responsible for performing the rites for the dead within the following time
categories: (1) from confirmation of death to burial, (2) from burial to the
expiration of mourning on the 49th day, (3) from expiration of mourning to
the 33rd (or 50th) year marking the cessation of the memorial masses for the
dead.
Rites for the dead presuppose a particular view of soul and spirit, a topic
studied by Japanese folklore. That is, man is said to have a soul (tama) and
upon death this soul becomes a deceased soul called shiryo. It is believed
that, as the descendants hold memorial services (normally Buddhist ceremonies) for the soul of the deceased, that soul is "promoted in rank" and
attains higher levels of the afterlife. By the last Buddhist memorial service
(33rd year) the soul loses personal identity and becomes a "common spirit"
or "god". This spirit is believed to return to its native birthplace at the bon
festival in July or at the New Year in January. Again, the common spirit, also
called "ancestor", is said to bring abundant crops or other blessings to its ie.
It is believed that the "ancestor" is "born again" as another human. This is
nothing other than a cyclical view of journey of the soul, something common
to all ancient natural religions.
Traditionally, these ancestral rites were thought of as having a four-fold
function: (1) justification of position in society, (2) pacification of intergenerational relationships, (3) the rallying of relatives and (4) motivating
family support. But with the view of ancestors changing since World War II,
from strictly patrilineal to a view which includes the matrilineal aspect, the
function of justification of position is gradually being lost. For instance, in the
post-war Rissho Koseikai (one of the new religious Buddhist sects claiming
six million believers) the ancestral tablet descending from both parents is
given to each believer who is taught to worship both patrilineal and matrilineal ancestors. That teaching helps the believers to penetrate the masses of

nuclearized families in the city.
In 1986 I conducted among Christians a "survey on the awareness of
ancestral culture" and found that among them the number of people desiring
a day to be fixed for remembering deceased Christians had risen to 72.6%.
This attitude probably would not be found in Western Christianity.
b. The village (mura)
The mura should not be understood as a unit of village administration, but as
a unit of local organization for the purpose of production and as a naturallyformed community for apotheosizing god(s) who protect the area, that is,
the ubusunagami, the ujigami (shrine) or the shugoshin (protective deity).
From the Middle Ages, villages and towns (folklore society) have arisen
around shrines in some "secluded" place, thereby incorporating a spectacular setting of the surrounding nature into a replica of cosmic order. The
"village-society" mentality fostered there remains virtually unchanged even in
post-modern urban life. For instance, although Christians have freedom of
religion guaranteed by the Japanese constitution, they are still sometimes
forced to support the Shinto-festival in the town.
Another illustration can be seen from the following quotation taken from
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the decision of the Osaka District Court (May 1986) regarding the stone statue
as common public property: "The establishment of a Jizo (guardian
deity for children), since it is accompanied by the Jizo -bon (the ritual
concerning ancestor worship) and bon-odori (bon festival dance), fosters a
place of community in regional society". This district court judge, in spite of
his training in Western constitutional jurisprudence, disposed of the case
according to the value systems forming Japan's most traditional community.
This is an example which shows the kind of age that post-modernism in
Japan is.

Jizo

c. The nation (kung)
The Japanese view of ancestry can be set forth in three major classifications:
1) a directly experiential, concrete view of ancestry, 2) an indirectly
experiential, ideal view of ancestry pertaining to the fourth generation and
beyond, 3) a fabricated, ideological, or abstract view of ancestry. It is this last
form which is being exploited by modern Japan's view of the nation.
Examples of such exploitation include the "Teaching of ancestry" which in
the Meiji Era expounded the morality of fidelity to lord and parent; the True
meaning of the national structure (1937) which in the Showa Era taught
veneration of the emperor's family and relatives and which expounded the
view of the state as one large family; as well as the current move toward
nationalization of the Yasukuni Shrine (deification and apotheosis of the
spirits of dead soldiers).
The process resulting in the Yasukuni Shrine also illustrates the way
ancestor worship has aided in the formation of the nation. The private
ceremonies intended to appease the spirits of dead colleagues held by the
samurai of the Tsuwano District in Higashiyama, Kyoto, at the end of the Edo
Shogunate (1862), developed ultimately into the state-sponsored Yasukuni
Shrine in the Meiji Era. With the Meige Restoration, as Japan moved toward
modernization with its urbanization, the ability of the villages to carry on the
religious rites of ancestor worship began to break down. The havoc caused

by large numbers of war casualties from the Shino and Russo-Japanese wars
also brought fear to many families that they would not be able to carry on the
ie's religious rites for the dead. Thus the state began to shoulder these
responsibilities.
Now if these religious rites could be committed to a "distinguished family"
whose lineage is believed to be traceable to the dawning of heaven and earth,
those rites would be assured of perpetuity, in spite of other uncertainties. So
then the spirits of those who died in military service should, in addition to
earning the worship of the populace and gaining perpetual life, continue
eternally to protect the state.
The state had thus usurped the prerogative that originally belonged to the
home (ie). In spite of this, the Japanese worldview offered no logic that
would allow them to resist this usurpation. In the Christian worldview, the
home and the state each possess a separate sphere sovereignty. Since both
are subject to the authority of Christ, no infringement from either side is
permitted.
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The June, 1988 Supreme Court decision on the Self-Defense Force litigation greatly weakened the "rights of religious individuality". The Supreme
Court ruled against a Christian wife who protested the Self-Defense Force
enshrining the spirit of her military husband at the Yasukuni Shrine against
her wishes. The fact that the Supreme Court required her to be tolerant of
such practices is quite unacceptable for Japanese Christians. But even so the
the Christian side should have pursued more vigorously the argument for the
"religious rights" the Christian home and the church have in a religiously
pluralistic society.
d. The Emperor System
One important point here is that according to the doctrine of the religious
body called Shrine-Shinto the Emperor is still its "living god" (ArahitogamOO.
Worship directed to him was made compulsory before the war due to
political power working through State Shinto. After the war, such compulsion as such was not used, but things remained unchanged in ShrineShinto because Emperor worship did remain as part of Shrine-Shinto's
system of doctrine. Faith in "living gods", one form of Shamanism, is a very
commonplace form of Japanese religion, and it is safe to say that by and large
the founders of the "new religions" are so deified. That being the case we
might say that for the sake of religious freedom the religious body of ShrineShinto should be allowed to worship the Emperor as a "living god".
But the matter is complicated by the fact that the Japanese constitution
guarantees that same individual, the Emperor, also has the status of being the
"symbol" of the nation. Our Christian faith insists that, even in the sphere of
state, Christ alone is the ultimate Sovereign and the Emperor is a mere man.
Thus this understanding puts us on a collision course with Shrine-Shinto, of
which most Japanese are latent believers. The Christian says, "Don't deify the
Emperor!", but Shrine-Shinto hears this as violent language bent on destruction of its religion.
e. Aidagara in Watsujian ethics

The graded structure of ie (family), mura (village), kuni (nation) and
Emperorism, as described above, was attained by making religion its axis.
Tetsuro Watsuji (1889-1960) is the one who offered a system which is
credited with eliminating religiosity from this structure and, after affirming it
as a system of humanism, gave it foundations in modern Western philosophy. In so doing Watsuji also overcame the Western philosophy of
individualism.
Watsujian ethics roughly parallels Hegel's system of human ethics (System
der Sittlichkeit), and its basic structure is "pantheistic state sovereignism". He
develops it with the ethos of Japan clearly in mind. The stimulus which led to
Watsuji's setting forth a doctrine of Aidagara (human relations), which has as
its key concept the extermination of the individual, was the German philosophy of idealism, or more specifically what was to be developed in Hegel or
Marx. Aidagara is a technical term invented by Watsuji, but was borrowed as
a translation of "Verhaltnis" from Marx-Engels' German Ideology. Although
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the German word "Verhaltnis" is merely a common noun translatable simply
as "relation", Watsuji uses it as a proper noun "Aidagara" in Japanese, thus
giving it a special meaning. With Aidagara he wants to advocate the teaching
that the human relationship is prior to the individual human ego, and that the
individual should be subjected to the human community to which he
belongs. He says in Ethics as a Study of Human Relations (1934)^ 3 as follows:
"Man is, from the start, a product of human relations ( Aria's = space
between persons). Accordingly, the communication between oneself and
others in this human existence gives birth to consciousness, to language."
In the same book he explains Aidagara by citing German Ideology, for
the purpose of justifying his teaching: "If Aidagara (Verhaltnis) exist, it exists
from my standpoint. Animals `do not form A idagara' with anything. In
general, animals do not perform certain forms of behavior in order to
establish Aidagara with others. As far as animals are concerned Aidagara
does not exist as a means of relating to others. For that reason, consciousness
is, from the first, a social product." (translation from German Ideology) 24
Thus Watsuji says, "As set forth here human existence is decisively held in
distinction from the manner of being animals. Human Aidagara is relations
which develop as consciousness and language. By breaking it down it
becomes communicative tool. On the contrary, the relationship between
animals is simply the relationship of a thing with another thing and has no
meaning as an act. Human existence is conscious, while the being of animals
is without consciousness. " 25
On the one hand, Watsuji gives high marks to Marx: "By Aidagara Marx
has made a significant and clear distinction between man and animals." 26
However, he also opposes strongly Marx's methodology of reducing consciousness to economics, something central to Marx. From the outset Watsuji
lacks consistency by the act itself of borrowing only the concept of Aidagara from a system of thought made very consistent by dialectic materialism.
Moreover, even Verhaltnis in Marx was nothing more than a mere
common noun, but Watsuji gives this German word a special meaning in
order to disvalue the individual ego. Human relationships are absolutized in
his system.
Watsuji finds the fundamental elements of human existence in horizontal
human relationships. In the biblical worldview the fundamental element of
human existence lies in being "created in the image of God", that is, in being
in a vertical relationship whereby one serves God with love and delighting in
subjection to His will. Accordingly, his system of ethics differs from
Christian ethics at the starting point. His idea of human community is also
^ 3 T. Watsuji, Ethics as a Study of Human Relations, Iwanami - Shoten, Tokyo, 1934, p.122
(in Japanese).
24 The following quotation is from K. Marx-F. Engels, Die Deutsche Ideologie, Werke, Bd.
3, Institute fur Marxismus-Lenismus beim zk der sed, Dietz Verlag, Berlin, 1959, S.30.
Wo ein Verhaltnis existiert, da existiert es fur mich, das Tier "verhalt" sich zu Nichts
and Uberhaupt nicht. Fur das Tier existiert sein Verhaltnis zu andern nicht als
Verhaltnis. Das Bewu8stein ist also von vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt
25 T. Watsuji, Ethics as a Study of Human Relations, p.122.
26 Ibid. p.127.
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influenced by Hegel, as is evident in the following: "To act is not something
personal at all, because it is a universally absolute spirit within the individual.
In addition to this, the universal side of humanity is the nation, and it is in the
nation that the collective relationships of many individuals are assessed. This
universality, that is the universality which is absolutely united with specificity,
becomes the spirit of the nation. If we directly apprehend this universal one
in the ideal form of specificity we have the god of the nation." Thus, from
Hegel's view of the nation and state we are ultimately led to the following
conclusion, "The Emperor, transcending the state, is the expression of the
living totality of the nation." This is the logical conclusion of Watsuji"s system
of ethics.
5. Transcendental Critique ofJapanism

a. "The idea of opposition"
We have already spoken about the relationship between modernization and
religion. Modernization started in the West and was transplanted into other
cultural spheres. In the history of man the only movement which attained
modernization was old Protestantism which fought for freedom of conscience before God. Old Protestantism rejected an insatiable pursuit of
worldly wealth and pleasures. It was a system of ethics which, unlike the
monasticism of the Middle Ages or the escapism from this world of Oriental
religions, operated in the present world, but also rejected the present world.
The worldview of the Bible teaches that this world is a world of sin
resulting from rebellion against God. Accordingly, a system of thought which
affirms this present world and approves its sinful condition (like Japanism
integrated with animism) will not be able to raise a barrier against the
insatiable pursuit of desire, power, or wealth.
But even if sin has disrupted the opening process of culture in a variety of
ways, we can not conclude that it has destroyed the cosmic law-order, for
then creation would have lapsed into nothingness. Some "transcending
motive" which rejects the present world is needed. Though it would not be
able to redeem the sins of mankind, it would function to help restrain sin,
and would likely be accepted by consciences of men made in the image of
God (common grace). We shall call this the "idea of opposition" in contrast
to the this-world-affirming Japanism. Here is the Creator's will sustaining
human culture and retarding further corruption.
We understand religions as an illustration of the "semen religionis" and the
"sensus divinitatis" (J. Calvin), implanted by the Creator as creational revelation. But even so, as regards salvation, it goes without saying that we hold to
the position that, "There is salvation in none other. For apart from Him there
is no other name given under heaven able to save us." (Act 4:12)
Since the "idea of opposition" holds the absolute standard for adjudicating
this present world, much of it appears in newly advocated religions. We shall
illustrate this fact in Japanese history.
The historian, Saburo Ienaga, tells us that the spirit of Buddhism, introduced into Japan in the 6th Century A. D. and understood most deeply by
Shotoku Taishi (574-622), gradually penetrated into the masses and reached
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its zenith in the Pure Land sect (jodo Buddhism) 27 of the Kamakura Era (13th
Century), especially in Shinran. Ienaga states, "The true Pure Land is plainly
revealed, not in the things sought after within this present world, but in the
rejection of this world", and he saw here the attainment of an other-worldliness based on a non-traditional worldview. Ienaga thus discovers the germ
for a religious thought system which is thus capable of confronting thisworldly Japanism. But this thrust was demolished by Nobunaga Oda's repressive power (16th Century), 28 and Buddhism, partly utilized as a tool for popular administration, degenerated into a "funeral Buddhism", i.e., a Buddhism
only for the memorial masses for the dead.
We observe that, with the termination of the Shognate Era (19th Century),
a system of thought emerged that, armed with the "idea of opposition",
began to fight against the popular trend of religious thought centered in
worldly benefit. Instances of this may be found in the religious sect Tenrikyo,
from the termination of the Shogunate Era to the Meiji Era, the Maruyamakyo in the early Meiji Era, and the Omotokyo in the latter half of the Meiji
Era.
Omotokyo is said to have been a kind of forerunner of the various new
religions in modern Japan, which are the product of Emperorism. The
content of Nao Deguchi's cry "Kamigakari" (god possession) heralded the
beginning of Omotokyo in 1892 (25th year of Meiji) with this declaration,
"Oh, plum flower blooming only once in the broad worlds, now has the
golden god of Ushitora's world arrived. Without this god the reformation of
the world is impossible. The golden god of Ushitora has appeared and will
conduct a massive cleansing of this world." It is easy to see that Omotokyo
possessed a "idea of opposition" that confronted the public ideology
(Japanism) of the Meiji government.
Herman Ooms, using the hermeneutical method of Middle Age Western
scholasticism, makes an interesting analysis of Deguchi's Omotokyo. 29
According to that method there is first of all a recognition of the following
four elements of meaning in a text: (1) literal, factual (the history of facts), (2)
allegorical (the key to making interpretation possible), (3) moral (individual
centered), and (4) anagogical, transcendent (collective centered). He applies
these to the thought system of Deguchi.
Deguchi's starting point was her own experience (as a moralist) of unjust
suffering within the world and society. Her life functioned as a key making
possible an allegorical interpretation. She inserted her key of interpretation
into the original texts, i.e., myths of the "Records of Ancient Matters" (Kojikz)
27 K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Evangelischer Verlag, Zolllinkon/Zurich, 1945, I/2
§17, pp.372-377. Barth refers to a close resemblance between Christian Protestantism and
Jodo-Buddhism which he calls Japanese Protestantism. But according to him there is only
one essential difference between them, that is, the name of Jesus Christ as the totality of
God's revelation. The true Christian religion has the name of Jesus Christ to its core, while
other religions do not even if they bear strong likeness to the Christian religion. Barth
does not say in. this point anything about the doctrine of creation, which should be,
compared to Buddhism, the fundamental and essential character of Scriptural revelation.
28 K. van Wolferen, The Enigma of Japanese Power, p.280.
29 E. G. Ooms, `Nao Deguchi and Omotokyo: Women, Religion and Protest in Meiji
Japan', East Asia Papers, Cornell University Press, 1988.
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and the "Chronicles of Japan" (Nihonshokt) written in the 8th Century A.D.
by the Imperial Court. Through her work she was able to draw out a literal
truth, a fact and its significance from the texts. However, the contents of that
fact stood in opposition to public ideology, denied the sacred source of the
Imperial House, and in place of the Amaterasu (the ancestral goddess of the
Imperial House) proclaimed the golden god of Ushitora as ushering in the
dawn of heaven and earth. Deguchi used this myth, reinterpreted as a new
truth, as justification for rebelling against State-directed modernization. In so
doing she not only assembled a teaching of morality, but by her own act did
something, having significance on a collective level, believing that an eschatologically equal society would be established.
It is only natural that an Omotokyo religion holding tenets such as these
should be condemned as heresy from the side of that day's "orthodoxy" i.e.,
the State Religion, and should suffer the severest form of suppression in the
history of modern Japanese religions.
b. Interpretation from the viewpoint of the Christian philosophy
In addition to the "idea of rejection", there were many noteworthy points in
Omotokyo and other new religions of modern Japan. But they were not able
to recognize universal values which would substitute for Japanism. Since
within these new religious bodies there existed shamanistic "living god"
founders, these shamans functioned as "mini-emperors" and for that reason
in times of emergency could only seem to exhibit the power of resistance
with which to reject the real Emperor of the Japanese state. It is not to be
expected that mini-emperors would bring forth values transcending the
actual Emperor system. From the outset there was no inclination on the part
of the populace to foster any universal or transcendental thought to supplant

the particularism of the Emperor system.
One of the missions left to Japanese Christianity was to transform the
structure of a community based on the particularism arising from a fusion of
these animistic religions with Confucianism. But alas, what of the process of
development of Protestant Christianity following its introduction in the later
Shogunate and early Meiji Eras? Even though it may have contributed to the
character formation of individual "modern persons", it was not able to
develop a fully mature system of thought as a whole, and was it not itself, we
may ask, swallowed up finally in Japanism ?30 We can hardly say that it was
able to form and give to this country a culture with values based upon a
Biblical world view. This is one of the problem areas with which future
Christian philosophical studies must grapple. But, unless Japanese Christians
become acutely aware of the existence of the Japanese system (Japanism)
they are certainly doomed to repeat the errors of the Japanized Christianity
of the past.
Now, through the lenses of a Christian worldview, we have looked at the
worldview and real essence of a distinct traditional system—Japanismexisting at the foundational level of Japanese culture and thought. The religious motive for Japanism is a deeply embedded animism. However, we
30 K Van Wolferen,
.

The Enigma of Japanese Power, p.283.
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must not forget the existence of a superficial layer of rational thought in
present-day Japan as in the Figure of Sec. la. The importance of current
rational thinking to Japan, and the advanced scientific skills which have been
served by it, far from declining in the future will only increase. The problem
is that rational scientific thinking and an irrational animistic mentality will,
unable to find any unifying thought in temporal experiences, remain discrete
and dichotomized. They form a strong tension between "technological
modernity" and "Japanese tradition. "31
But the Christian worldview and the Christian philosophy should be led, as
Dooyeweerd showed, by the internally coherent, Scriptural ground motive:
the creation, the fall of man and redemption through Jesus Christ in the
communion of the Holy Spirit. The Scriptural ground motive liberates our
view of created reality from the false prejudices imposed upon us by
idolatrous dichotomized view of reality. The motive of creation continually
drives us to examine the inner nature, the mutual relations, and the coherence of all aspects in God's created reality, as well as the dignity of our
human ego created in the image of God. This motive leads us into the
richness of God's creation in the great pluriformity and colourfulness of its
temporal aspects. Since we know the true origin and the religious root unity
of these aspects through God's revelation, we do not and need not absolutize
one particular aspect while reducing the others, but we respect each on the
basis of its intrinsic created nature and its own law.
The various aspects of reality, therefore, cannot be reduced in their mutual
relations. Each possesses a sphere sovereignty with regard to the others. The
creation motive of the Christian religion is engaged in an irreconcilable
conflict with the apostate tendency of the human heart to eradicate the
boundaries between the peculiar and intrinsic natures that God established in
each of the many aspects of reality. The principle of sphere sovereignty does
not tolerate a dichotomy of temporal reality into two mutually opposing and
mutually separable areas, such as "technological modernity" and Japanese
tradition".
The status and meaning of this "tradition" in the opening process of the
historical aspect is important not only from the view point of Christian
philosophy, 32 but also from the viewpoint of the nature of human understanding itself as being suggested by the recent development of philosophical hermeneutics. Hans-Georg Gadamer writes as follows:
At any rate understanding in the human sciences shares one fundamental condition
with the continuity of traditions, namely, that it lets itself be addressed by tradition. Is it
not true of the objects of its investigation—just as of the contents of tradition—that
only then can its meaning be experienced? 33

He also stresses the role played by our community as follows, "In fact history
does not belong to us, but we belong to it. Long before we understand
31 H. Inagaki, `Het Religieuze Grondmotief in het Moderne Japan' Beweging, 54, 1990,
pp.87-90. `Responses to Lostness in Modern Japan' Evangelical Review of Theology, 15,
Ni, 1991, pp.76--84.
32 H. Dooyeweerd, NC. vol. 2, p.242.
33 H. -G. Gadamer, Truth and Method, Crossroad, New York, 1975, p.251.
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ourselves through the process of self-examination, we understand ourselves
in a self-evident way in the family, society and state in which we live. " 3
However, it is not difficult to see that the Japanese traditional culture has its
own identity in one aspect of created reality, i.e., in the faith aspect. Thus
Japanese culture, especially when it encounters a national crisis, should be
confronted with the Christian faith. It is here that the role and raison d'etre
for the Christians philosophy in Japan lie. I believe the transcendental philosophy from Christian religion alone can explain unity and harmony to man's
cultural foundations This Christian motive shows a harmonious opening in
the modal aspects of created reality. Divine creation is regained here, and
various communities and social institutions can have their own social sphere
sovereignties instead of being unified by natural religion. But it will be
impossible for Japanese culture to be regained by the Gospel without the
personal members of the Christian community continually examining themselves in the light of God's Word, and their remaining in fellowship with the
living God. When, as a Japanese Christian, I first repent at my religious center
(the heart) and in my thoughts, I am led by the Holy Spirit to critically subdue
from within the religiosity of Japanese thinking, only then will a new horizon
open up for me.

34 Ibid. p.245.
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We live in a time when deep and unsettling changes are occurring in the
societal order in various parts of the world, e.g. Eastern Europe and Southern
Africa. Because of the decisive role played by economic considerations,
actions and relations in modern times, changes in the societal order are seen
as predominantly resulting from the interaction between economic and
political processes.
Despite wide-spread conviction that the interaction between these two
facets are decisive, debates on how change in these respects have to be
structured continue to be dogged by inconclusive differences about the role
of the government in economic affairs. It is also the case that on this issue
comparatively little has been published in Reformational circles (cf. Storkey
1979 & 1986; Cramp 1980; Antonides 1985; Van Niekerk 1986). While this discussion eventually has to be concretised to have bearing on specific country
situations, the theoretical debate in Reformational circles needs to be advanced beforehand. This contribution is an effort to stimulate such discussion, and its thrust is exploratory.
The question that will be investigated theoretically is: what is the meaning
of basic Reformational perspectives (as understood within the Christian
tradition) for the economic order? It does this by attempting to develop a
theoretical foundation for the role of the government, market and business
enterprise in the economy from a Christian philosophical point of view. 2
After a discussion of the relationship between dimensions of a differentiated society (section 2), possible aspects of economic reformation are
developed from a Christian perspective (sections 3 and 4). Here the role of
the government in the economy, as well as the role and place of business
concerns and the market, are of primary importance. As will be seen, the
latter implies that the relationship between economics and politics will be
continually present.
The question of government's role in the economy cannot be adequately
answered without reference to the issue of economic justice. This comes
about by reason of the intrinsic nature of a government's task as well as the
fact that the emotions surrounding the practical disputes about this issue,
flow from deep-seated notions of unjust access to and distribution of
I Department of Economics, University of the Orange Free State, Bloemfontein, South
Africa.
2 A notable early contribution on the role of government in the economy, is Strauss
(1965). This contribution indeed builds on the distinction between typical and a-typical
statal tasks used by Strauss, and first introduced by Dooyeweerd (1952:65-79; 97-122).
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economic benefits in many societies. Economic justice demands a thorough
investigation in its own right. This cannot be attempted in this contribution.
Because it is central to the issue, however, it is given a suggestive treatment, in
the expectation that it will draw reaction from others.
1. Prologue: when is a theoretical approach Christian?

The fundamental theoretical point of departure is that the existence of a
differentiated society, with a rich variety of distinctive institutions and
relationships, is based on possibilities provided for in a structural order that
is not of man's making. This implies that the realisation, organization and
structuring of institutions and relationships in society is not an arbitrary
matter, but that humanity has the calling to pursue ways to realise and
develop the possibilities inherent in the created order. In such realisation lies
a life of true stewardship and honour to God.
However, an important question is how one can gain constructive or
"correct" insights in this search. Although of great importance, something
like the idea of stewardship is not in itself sufficient to establish an analytical
framework. In other words, where our concern here is the development of
theoretical insights about the most desirable course for concrete societal
evolution, the question is: what makes a theoretical framework Christian?
Naturally this is no easy matter, and the accepted Christian approaches
seldom make it explicit. Yet we will attempt to lay down a number of
guidelines or requirements in this regard. More specifically, it is suggested
that two important guidelines but certainly not the only ones for the
development of a Christian societal vision and analytical framework can be
found in the following:
I. The principle of non-distortion, and
II. The principle of non-idolisation. 3
In the first case, what one has in mind is the non-distortion of social
institutions, i.e. with reference to the God-given (i.e. creational) distinctiveness or character-specificity of different institutions and relationships; in the
second, the non-idolisation or non-totalisation specifically of either (modal)
aspects of our lifeworld ("reality") or of societal institutions as such.
One could perhaps argue that non-idolisation alone is sufficient, that
distortion can usually be shown to flow from the idolisation or absolutisation
of certain aspects or elements. However, it seems preferable to retain both
principles, inter alia with an eye to communicating these ideas to those
outside the Christian tradition or those Christians not versed in the more
technical and systematic elements of, for example, Dooyeweerdian social
philosophy. This is a simple and intuitively clear expression of two sentiments that feature centrally in the Reformational tradition.
Together these two principles which appear to be rather important and
very useful in developing insights with regard to economic reformation
—

Alternative terms for non-idolisation are: non-totalisation or non-centralisation or nonprioritisation. Particularly when communicating with those in non-Christian (e.g. neoMarxist) traditions a term like non-totalisation has much more intuitive attraction and is
bound to receive more ready acceptance.
:5

GOVERNMENT IN THE ECONOMY

59

form the basis of the claim to the Christian nature of the approach outlined
below. The use of other elements of a Christian theoretical approach for
example Dooyeweerd's distinction between different aspects of reality, or
between foundational and guiding/qualifying functions of societal institutions—can be argued to be justified because, and (only) in so far as, they aid
and illuminate the realisation of guidelines like these two.
This theoretical point of departure is also useful in developing a fundamental evaluation of the most important approaches in the conventional
debate. Since one and all develop their practical and theoretical beliefs under
the influence, to a greater or lesser extent, of the dominant philosophical
trends and ideologies of the day, it is almost impossible to develop a truly
radical (i.e. fundamental, root-level) alternative approach without critical insights into the standard approaches.
2. Separate realms in a differentiated society?

Most viewpoints in the debate about the economic dispensation are inclined
to operate with the terms "the economy" and "politics" as if separate and
even detached realms of society exist. For example, the liberal economic
philosophy with its theory of limited government wants to remove the State
(political authority) from the domain of economic activities. It wants to maintain a separation between the sphere of free economic exchange and the
domain of political power: public order work by the government should
only involve law and order. The relationship is therefore seen as one between more or less independent spheres.
Although a term such as "the economy" is so commonplace that it is
difficult to avoid, it is necessary to be mindful of a subtle distortion of reality
contained in it. A more precise definition is necessary. In this respect the
vision of a differentiated society, in which one finds a multiplicity of distinctive though enkaptically interwoven societal structures and relationships
rather than "realms", is remarkably clarifying (cf. Dooyeweerd 1969, esp. vol.
III; Storkey 1979, ch. 5-15; Taylor 1966).
This vision implies that there are no separable political or economic
spheres of society (although a distinction is possible, see below). As far as
"the" economy is concerned, one can obviously distinguish a variety of
economic (or economically qualified) structures that exist in a society, e.g.
business concerns. However, their economic activities (production, sales,
etc.) do not stand on their own, but are closely interwoven with societal
structures that are not typically economic in character, but that do participate in typically economic buying and selling activities, i.e. various forms of
economic intercourse. Families, schools, churches and State all take part in
economic inter-relationships (although, for these institutions economic
relationships are a secondary aspect of their existence, while for businesses it
is the most important and leading (qualifying) aspect".
Of course it is not the only aspect: a firm also has social, legal, ethical, historical and
other aspects. However, the qualifying economic aspect can be seen to impress its
indelible stamp on the way other aspects are actualised in (function in) the existence of a
firm, and ultimately is the decisive consideration.

4
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All individuals and institutions therefore participate in, and are integrally
part of, "the" economy some, admittedly, more intensively and with more
commitment than others, but all inextricable part of it. In other words: all
institutions and activities have an economic aspect, inter alia; in some it is
directive and qualifying, in others subordinate to another, non-economic
aspect (likewise in a qualifying role). While one can distinguish and identify
those institutions and interactions that are economically qualified, one can
nonetheless not speak of "the" economy as a separate and separable
"realm" of society. 5
For politics, the "realm of the State", similar remarks hold true. 6 The
different political convictions or views of a citizen/voter obviously relate to
the way in which the government (should) handle, promote or impair his (to
his mind's) rightful interests. Such interests do not include the interests of
individuals only, but also the interests of the whole variety of societal structures (alongside the State) of which individuals are inextricably part, i.e.
families, churches, schools, businesses, etc. Therefore all these structures, as
well as the inter-relationships that are distinguished above, are inextricably
involved in politics. Once again, the latter is no separate realm but only a
facet of a differentiated society.
That there is, and can be, nothing but an inextricable cohesion between
"realms" such as "politics" and "the economy" is clear, no matter how much a
separation is attempted in a world ruled by ideologies. Economics and
politics are two (of a number of) different sides (or dimensions) of the same
coin differentiated society. Even more they are indissoluble correlates,
since the existence of political debates and activities with regard to government action presupposes nothing but the existence of a multiplicity of nonpolitical (non-governmental, non-statal) interests and structures. Without that
there is nothing to politicize about. (We shall return to this later, see paragraph 3.4 et seq.) 7
From this conception of differentiated society—or what might be called
structural pluralism flows a variety of implications with regard to the
relationship between State and economy the role of government in "the
economy" and also insights into fundamental deficiencies in both economic liberalism and socialism.

5 It would appear that the separate realm model found referred to above, and often found
in popular (non-Christian) discourse, in itself is already an example of a distortion, i.e. of
an integrated aspect of society being made into an autonomous domain entity. In turn one
could argue that this separate realm conception allows the actual functioning, in modern
culture, of economic relations as an autonomised (ideological) force.
6 The term "politics" is used in the sense of concerning all the activities of citizens
(voters) directed at the placing and testing of persons in the office of government,
political participation and having a say government policy making, etc. It is concerned,
therefore, with the internal (intra-State) political debate and internal political activity of
subjects (individually or via political parties) with regard to the conduct and policy of
government.
7 The factual prominence of "economic" (or cultural or social or religious or ethical)
questions in "political" activities is obviously a product of the historical societal development and situation in a country, which includes the way in which the government has
handled the various claims and interests (also in the so-called realm of "the economy").
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3. State and economy in a differentiated society

Both mainstream economic liberalism and socialism harbour seriously problematic views of the role of individual freedom and the role of institutions in
society, notably the role of government. In both, the Reformational directives spelt out in the prologue are fundamentally disregarded. An attempt will
now be made to offer an alternative approach in which the basic Christian
guidelines are explicitly respected. (Since the requirements of being Christian
also hold true for science or theorisation-science/theory should not be
idolised either this analysis is presented and should be understood not as
final truth, but as exploratory and provisional.)
3.1 Freedom individual, economic, political?
Freedom occupies a very important place in society. It is also to the credit of
liberalism that it has highlighted this element. It is extremely important to
sort out the place and role of freedoms in society in order to outline the
appropriate role of political and other authorities with regard to freedom.
The view of freedom held by individualistic liberalism unfortunately does not
offer a solution, because in the final analysis it cannot guarantee individual
freedom. This is so because the denial of communal structures with specific
structural principles eliminates the possibility of deducing structural or
material limits to the real power and authority vested in actually existing
structures like the State (also see section 3.6 below). 8 In addition individual,
economic and political freedom largely remain unspecified.
The vision of a differentiated society suggests a distinction that is fruitful in
this respect. This pertains to the distinction between various independent
spheres of law and correlating freedoms or rights in society (see Hommes
1975: ch. 3; Strauss et al 1988: 6-12). At issue is the well-known distinction
between public and private law, but with a refinement with regard to private
law which is not common in standard (liberal) training in law. While this
distinction can be depicted, terminologically, in various ways, the following
categorisation has been suggested.
The first, and well-known category, is:
(a) The public law sphere, i.e. intra-state law that governs the relationship
between government and subject. A correlate of this is the individual
citizen's public law freedoms also called political freedoms i.e.
Individualistic liberalism aims at guaranteeing the freedom of the individual. In order to
achieve this, they cannot accept any relation of super- and sub-ordination between
individuals. [Compare Locke's words: "for all beings kings as much as he, every man his
equal" (Two Treatises of Civil Government . ( 1690), ed. by W. S. Carpenter, London:
Everyman's Library, 1966, par. 158, p.197), par. 123, p.179).] However, without accepting the
legally delimited authority structure of the body politic there is no secure way be means of
which the freedom of individuals could be protected. This defect comes to the fore as
soon as one encounters an infringement of the legal rights of one individual by another.
At this critical point it becomes clear that only a structural conception of the state and
then of the task of government can provide us with a genuine guarantee for individual
freedom. (Of cource no guarantee can be absolute—it will always be dependent on the way
in which those in office perform or execute their legal competence to establish balance
and harmony between conflicting legal interests.)
6
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freedom of assembly, organisation, speech, opinion, criticism and
protest, with the franchise as the keystone of political freedoms.
In the next category a refinement can be introduced:
(b) In the private law sphere one can distinguish two subspheres:
The external private law (or civil law) sphere, in which inter-individual legal relationships are effected. Here the individual's personal rights
and freedoms are protected legally/juridically. 9 In addition to e.g. freedom of religion or social freedom, these personal freedoms include the
economic freedom to conclude trade transactions, to join an existing
trade union or business, the right of possession and freedom of disposal with regard to possessions/property, etc. The important point is
that these freedoms are protected in this sphere of law regardless of
whatever societal institutions the individual may take part in.
—The internal private law sphere, 10 in which are guaranteed/protected
the internal spheres of law of non-statal institutions of which individuals
in a differentiated society are part. Our concern here is not with the
rights and freedoms of persons/individuals as such, but with the nonstatal institution itself (with which individuals are naturally intertwined).
Of relevance here, for example, is the economic freedom to establish a
business concern, and especially the freedom (competence) of the
concerned authority (managers) to arrange the internal affairs (internal
law) of the non-statal institution concerned as they deem fit: the
arrangement of the powers of the management, powers of decision,
job description, conditions of membership, promotion arrangements,
rules and regulations, disciplinary measures, etc. (cf. Fourie 1981: chap.
5.5). This competence and freedom is vested not in the individual
members as such, but in the very nature of the enterprise as societal
unit.
It should be clear that this provides a differentiated and structured view
of law and freedom in contrast to that of liberalism which reduces everything to individual freedom (and even more so, freedom vis -a -vis the State
alone). This reduction can be seen in the insistence of liberalism that the
internal competence of, for example, a business concern resorts under
individual freedom (in the market), the depiction of every freedom from
"state interference" or legal restriction as political freedom, and the disregard of the personal freedom and rights of individuals vis -a -vis non-statal
authorities (i.e. within non-statal institutions).
The non-idolised, non-distorted acknowledgement and honouring of
these freedoms, their rightful place and their role, is a fundamental requirement of everyone in a differentiated society. Below it will be contended that
the distinction between different legal spheres and correlating freedoms has
important implications for the role of government towards inter alia,
While the term "juridical" is often used, for instance by Dooyeweerd, it may be preferable to use "legal", as long as its variety of meanings—juridical vs. "sanctioned by law"—
are clear. Here the terms are used interchangeably.
10 Hommes (1975) as well as Strauss et al (1988:6-12) use the terms civil (burgerlijk) and
non-civil (niet-burgerlijk)private law instead of external and internal private law. The latter
pairing is preferred here because it's intuitive clarity aids communication.
9
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economically qualified structures and interrelations (and vice versa). However, first of all the State and government must be considered more closely.
3.2 The Need for a non-economistic conception of the State
A central thesis of the idea of structural pluralism, which is also the foundation of this contribution, is that no appropriate and normative insight into
the relation between State ("politics") and, inter alia, economic relations can
be obtained without, inter alia, a principled conception of the nature of
societal institutions, including the State. Without that the principle of nondistortion cannot be honoured, and any contemplation of the issue becomes
a more or less arbitrary matter in which created reality is easily distorted.
In mainstream economics, which is squarely within the classical liberal
tradition and a derivative of Locke's state nihilism it is endeavoured to
derive something called "state" or "government" from purely economic or
market principles. The concern here is with so-called market failures, which
result in certain types of collective goods and services not being provided
(or not provided efficiently) by private entrepreneurs, primarily because
they cannot be traded and hence no market price and process will exist for
it. Examples of such "public goods" are public health, education, street lights,
defence, etc. According to the liberal view, the members of the community
get together, as it were, to create a government to render these collective
services to them. The State is therefore defined as a form of collective action.
This includes even the primary legal functions of the state safeguarding
personal liberty, property and contracts which are deemed necessary
because (market or contractual) interaction between free and autonomous
individuals cannot prevent one individual from usuring the freedom of another. Since all inter-individual interaction is reduced to economic interaction, even this amounts to a failure of the market, i.e. of economic interrelations, and to the remedial provision of a public legal order as a "collective
good".
The problem is that this "definition" cannot gauge the distinctive nature
"typicality" of the State, since other societal structures churches, businesses, etc. also join people together in collective or united action. The
"public authorities" so conceptualised are, in fact, not true State organs, and
cannot be distinguished from a "collective producer", a public corporation
or a utility company.
Furthermore, the provision of collective goods cannot indicate the typical
conditions for the existence of the State.l 1 After all, there is no reason why
private business concerns or other private sector organizations cannot
supply schools or roads or street lights to a community. On the other hand a
community could decide to co-operate to supply "collective goods" without
creating a body with coercive powers for instance a number of farmers
11
Formally, what eludes economic liberalism, is the insight that the State can only
provide so-called collective goods if it already exists as State. Therefore such provision
implies that this institution already meets the conditions and norms for being a State, i.e.
that the underlying structural principle or norm system of the State has already been
actualised.
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who cooperate to install a television receiver. It is not only the powers of
coercion that make a body a State government.
Therefore the "conditions of existence" from which the State derives its
distinctive uniqueness its so-called structural principle—cannot be inferred
from economic principles or arguments and, in any case, cannot be determined arbitrarily. What one requires is a non-economistic conception that
captures the non-arbitrary intrinsic distinctiveness of the State as typically
non-economic institution.
3.3 The State as a public legal institution
The point of departure that was spelt out implies that what is common and
identifiable in all positive forms of the State in all the observed forms in
different times and places represents creational conditions of existence, for
being a State. Therefore this is the key to the understanding of the typical
uniqueness of the State and thus to the avoidance of arbitrariness and
distortion.
Here we reiterate the standard view in Reformational philosophy that the
State, by its nature, is a public legal institution (verband) in which government and subject are bound together on the foundation of the monopoly of
the power of the sword and led/directed by the idea of public justice
(compare Dooyeweerd 1969 III: 379-508; Taylor 1966: ch.9; Storkey 1979:
ch.12). The State is therefore qualified by its juridical nature, by a public legal
character. From this uniqueness it follows that the typical (or essential' 2) task
of the government is to establish balance and harmony between the
multitude of legal interests in the State territory and to restore justice where it
has been violated that the government must integrate the various legal
interests juridically in order to establish and maintain a public order of
justice. Juridical integration is therefore the creation of public legal order.
In the government's guarding of legal interests, the State's power of the
sword plays an important foundational role. However, this power is not an
end in itself, but is in service of, and is qualified by, the juridical nature of the
State the government is called upon to employ power in the service of
justice. (This, of course does not exclude the possibility that this power may
be abused. it remains a normative task that appeals to human responsibility.
We shall return to this later when the problem of the circumscription of
government powers is discussed.)
Here one can see the perverse result of liberalism's conception of the
State, because it regards power (instead of law or justice) as the most characteristic aspect of the State and summarily depicts it negatively as arbitrary
coercive power or violence. Consequently it cannot fail to see the State as the
great menace (instead of protector) of interests, freedom and rights
although it cannot escape from the necessity of the State for exactly those
things. (The solution the idea of limited government—offers no structural
constraint for this "necessary evil", however).
12

Essence = the inner distinctive nature of anything; the qualities which make any object
what it is.
Essential: containing the essence; necessary to the existence of a thing. (Chamber's
Twentieth Century Dictionary). Also see footnote 15 below.
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3.4 Legal interests and the typical task of the government in the "sphere"
of economics
It was noted above that the liberal economic philosophy in the last instance
wants to exclude the State from the sphere of economics by restraining it to
the sphere of law and order especially criminal law, private contract law
and property law. 13
It may appear that such a viewpoint can also be derived from the view
outlined above, i.e. that the State must juridically integrate legal interests.
Does this not imply that the State should refrain from interfering with
economic interests?
The idea that in each sphere of life only a specific kind of event, problem
or interest is found e.g. that economic events, interests and problems
belong to the field of economics flows from the idea of separated realms of
human behaviour. From this stems the prohibition on "interference", or
infringement of non-statal societal realms, by the State (as political authority).
In paragraph 2 it was argued intuitively that such a separation of realms
implies a distortion of differentiated reality. More specifically this non-separation thesis implies that purely economic events, problems or interests do
not exist. Each event or problem for example a market transaction that is
qualified as economic simultaneously has, regardless and in the midst of its
qualification, also juridical, social and ethical aspects, and so on. In the same
way all interests and therefore also economic interests have a legal side
that is juridically relevant and legally worthy of protection.
There is no such thing as purely economic interests. Like all other societal
structures, typical economic institutions such as business undertakings have
interests that can be violated and then call for legal restoration and/or legal
protection. In other words, this also represents legal interests to be called
economic legal interests (economische rechtsbelangen). One of these
economic legal interests is the internal private law freedom discussed in
paragraph 3.1, e.g. the economic freedom to establish and maintain a
business undertaking as well as the internal legal competence to manage and

handle its internal affairs. Individuals have, amidst their participation in
various societal institutions and interrelations, personal (civil) interests that
also qualify as legal interests. This includes the personal freedom that requires
protection in the external private law sphere, inter—alia personal economic
freedom as well as property law and contract law. 14
In short: the meaning of the integratedness and non-separability of the
various aspects of created reality is that in all facets of life individuals and
societal structures have interests with a legal side, i.e. legal interests. Therefore the typical or essential task of government, which is specifically concerned with the protection of these interests, in principle concerns the
active establishment and maintenance of balance and harmony of all these
juridical/legal interests, i.e. in all "spheres" of life. This means that the
13 The last two point to the external private law side of the State and figure as interface
with economic relations.
14 The public law freedoms (political freedoms) of people is an example of a public legal
interest that requires protection.
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government's typical task in principle also envelops the "realm" of
economics.
Given the norm of non-distortion, an attempt to restrict the political
sphere, or to exclude a part of life from the task of government, or to limit
the government to being a referee, is not possible. The attempt of economic
liberalism to bring about a separation between economics and politics is not
tenable. Justice must be served actively everywhere, also in the realm of
economics, i.e. with regard to economically qualified institutions and economically qualified inter-relationships (in which institutions that are not typically
economic also participate). In this sense "limited government" could very
well mean limited justice.
3.5 Atypical (or supplementary) tasks of government and societal
development
Earlier it was referred to the fact that the liberal approach, which actually
aims to limit the State to the minimum of the maintenance of law and order,
recognizes an additional category of action by the government the provision of "collective goods". It has already been argued that the term "collective" cannot gauge the distinctive nature of the State. It is also clear that to
depict so-called market failures as the primary reason why the State originated is to deny the unique, non-economic inherent nature of the State as legal
institution inherent in the created order.
However, here economic liberalism highlights an element of truth that can
best be indicated by the distinction between typical (essential) and atypical
(non-essential or supplementary) tasks of the government. 15 The former
concerns the juridical integration task that is a direct outcome of the essence
of the State, of the structural principle of the State as public legal institution.
The latter class of tasks concerns the pursuit of objectives that do not result
directly from the essence of the State, but are undertaken in a wider context
and in service of the wider needs of a differentiated society. One thinks of
the provision of roads, infrastructure, health services, the implementation of
macro-economic stabilisation policy, etc. all within the sphere of (public)
administrative law.
According to which criterion can one determine if and when such atypical, supplementary tasks of the government are justified, and how do they relate to the typical tasks? It seems that one should start out from the idea of a
differentiated society and the dynamics of such differentiation. This includes
the unfolding and extension of the creational possibilities of differentiated
societal structures, the accomplishment and maintenance of independence
by such institutions, the unfolding and extension of individual, human possibilities, and so forth. What this amounts to, is the process of cultural-historical development (also called the development of civilisation, cf. Strauss 1965).
15 While the terms typical and atypical (or non-typical) are well understood in the
Reformational tradition, the alternative terms essential and non-essential are suggested
here on the basis of intuitive appeal, and as an aid in communicating with those outside
this tradition. Of course it should not be linked to the philosophical or methodological
approach called Essentialism.
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In the light of the cultural task to which man has been called as steward,
the above unfolding process becomes meaningful as a general regulative
principle or guideline for human behaviour in all "realms" of life. All people
and all societal institutions have a responsibility in this regard; churches often
establish schools, for example. There is no reason to exclude the State from
the responsibility to act in the interests of societal unfolding and development. Such action may manifest itself in quite diverse forms depending on
historical circumstances and context. Although such action does not, as such,
result from the essence of the State as juridical integrator, 16 the exclusion of
these atypical, supplementary tasks implies an undesirable narrowing (and
distortion) of government responsibilities (Strauss 1965: 198-204).
Therefore societal development interests (in the sense above and not in
the narrower sense of economic development, or, even narrower, economic
growth) can serve as a basic criterion for when supplementary action by the
government is necessary and justified. (Of course this is not the only criterion
or norm.)
Given these grounds for atypical action by the government, it follows that
objectives in all spheres of life can be pursued within the context of the
cultural-historical development process and as long as it has a public
character. These can take the form of the provision of goods (roads, dams,
health services), the establishment of non-statal institutions (schools, universities, businesses), or regulation (e.g. subsidies, macro-economic stabilisation)—all in service of the full and rich cultural-historical unfolding of society
and man in society. Which purposes are to be selected will be determined,
among others, by the shape of this process, developmental needs, political
opportunities, financial means available, and so on (cf. Hommes 1978: 59 and
1982: 124).
3.6 The limits of the competence of government
It may appear as if this appraoch implies that both the typical/essential and
atypical/supplementary tasks of the government are unbounded and in
effect provides sanction and licence for any government action; it may thus
appear potentially totalitarian. That would indeed be in profound conflict
with the idea of limits or constraints, which is an important counterpart of
the principles of non-idolisation and non-distortion. It must therefore be
investigated more closely.
3.6.1 Constraints with respect to typical tasks
As far as the typical or essential tasks are concerned, the statement that the
State is called upon to bring about a public legal integration (balance and harmony) of all legal interests and in all "realms", does not mean that no fundamental constraint principle prevails here. It only means that the government's task of harmonising interests cannot be limited externally by a watertight delimitation of permissible and impermissible spheres of society. As
indicated above, the attempts of liberalism at such a limitation are futile.
16 The action in this case is not a question of juridical integration or restoration of law
after violation; the nuclear meaning of the juridical-retribution-is not pertinent here.
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In principle the critical limits for government action can only be found in
an internal restriction that derives from the unique nature of the State as legal
institution (within the context of the idea of a differentiated society). This
constraint is in the form of substantial principles that flow directly from the
inner nature of both the State and the non-statal structures (including the
different law spheres distinguished above):
(a) Firstly, the legal responsibilities of the government only concerns legal
interests—only the legal side or dimension of interests in all "realms" are
to be balanced against each other. That means that only breaches of
justice, or injury to interests, or serious imbalances of interests circumstances requiring some form of legal remedy or retribution are concerned. Although all kinds of interests are included, it does not imply the
threatening or nihilation of non-statal relations and structures, but only the
simultaneous handling of the legal interests of each. Indeed, without the
continued existence of differentiated non-statal institutions, there is, after
all, no variety of legal interests to integrate. The unique inherent nature of
the State therefore unequivocally requires a manner of action by government that recognizes and honours this variety and leaves it intact.'?
(b) Secondly, the structural principle of the State requires that government
conduct occurs within the framework of general legislation, i.e. in the
manner of the law. (This naturally assumes recognition of the public legal
or political freedoms of citizens in the public law sphere). Political participation therefore serves as an important check on government action, and
certainly not as threat to non-statal freedom and interests.
(c) Thirdly, and of fundamental importance, actions by government are
limited internally by the material law principle which demands recognition of, and respect for, the fundamental freedom spheres of the individual and of non-statal societal structures, i.e. the freedoms in the spheres

of external and internal private law. 18 These freedoms which are the due
of all juridical subjects (individuals and institutions) regardless of race,
creed, social position, political conviction, . etc.—draw the formal boundaries within which the State can act as law state, i.e. it constitutes the
manner of justice according to which a State authority should act. At the
same time it also serves as an indispensable constraint on democracy and
on the wishes of the dominating political conviction in a country.
3.6.2 Constraints with respect to atypical tasks
What are the constraints of atypical actions by the government? This is the
area of biggest concern and controversy, and undoubtedly an area where
much more research is needed. However, a few basic guidelines can be
provided.
17 It is at this point that the (totalitarian) socialist view of the State shows its shortcomings.
Instead of interests being harmonised by the government, all non-statal interests are made
into State interests, and all actions of the government are led by State interests—the
interests of just one of the numerous structures in a differentiated society. Nothing comes
of the idea of public justice.)
1 8 These are the so-called fundamental or constitutional freedoms (cf. Hommes 1978 and
1982).
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Firstly, it must be repeated, especially here, that the government cannot
be limited externally in this case either. Ends can be pursued within the
societal development context in all spheres of life.
However, in principle a clear internal constraint on such actions by the
government can be furnished again. It is to be found in the same guidelines
identified above. Atypical actions by the government must take place (a) in
the manner of the law, (b) within the general principles of the public law,
and (c) within the framework of general legislation. Furthermore, (d) the
private law freedoms (external and internal) of individuals and non-statal
societal structures should receive full recognition, which includes—importantly—respect for the internal competances of non-statal institutions. Given
sufficient recognition and honouring of these internal limits there are, in
principle, no problem with atypical action by the government. 19
In addition, development interests, as discussed earlier, serve as further
guideline for the nature of atypical government action. A central implication
is that the latter must take place in such a way that it leads to richer unfolding
and greater independence and not, for example, permanent dependence on
the State. The latter pertains to individuals (compare the excesses of many
welfare states in this respect) as well as institutions. It is relevant, for example,
for the subsidisation or protection of sectors such as agriculture or industry.
Similarly, where the government initiates a steel enterprise in the interests of
development, for example, one should unceasingly probe whether continued State possession is justified (i.e. the idea of timely and appropriate
privatisation).
Proceeding from this, the principle of non-distortion requires that atypical
action by the government fully recognizes and respects the unique intrinsic
nature of differentiated non-statal structures. This means, especially, that
where the State is obligated to establish institutions or enterprises, such
institutions should not in any sense be constituted in the mould of, or transformed into, typically statal institutions. A so-called public (i.e. state) corporation should not be distorted into a pseudo state organ or fourth level of
government, but should be managed true to its nature as economically
qualified enterprise (cf. Fourie 1981, chapters 6.1 and 10, as well as paragraph
4.1 below). A public (i.e. state) school must remain a true school, a State
university a true university, etc. As long as State initiative or ownership or
control does not imply abuse or pervertion, such action cannot be rejected
in principle.
This means, once again, that government cannot be excluded externally
from any sphere of life, but that it may only "enter" these fields in the way of
justice (de wijze van gerechtigheid); thus the latter features as internal
constraint.
It is possible that such a "constraint by principle" is too vague, "idealistic"
or "unpractical", and that it cannot give the necessary guarantees in a world
where State power is so often abused, and that an external constraint must be
19 The mere scope of government activity—often measured in terms of the level of
government spending as percentage of the Gross Domestic Product (GDP)—can clearly
be no indication of unjustified or excessive activity by the government. To elevate a
percentage like 25% to a critical level has no foundation.
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looked for. The fact remains that such an attempt is contrary to the creational
nature of a differentiated society something that cannot be disregarded
without serious consequences. In addition, the fact that simple rules for
justice cannot be stipulated easily does not imply that justice need not be
pursued. To fall back on a simplistic laissez faire attitude is an abdication of

responsibilities. Indeed, developing insights in this regard is one of the
biggest challenges for scholars in the Reformational tradition.
3.7 Internal competences of business concerns

An important question, when considering the role of the government in the
economy, is the internal competence of a business enterprise vis-d-vis the
government/State. As this is a fundamental freedom in the sphere of internal
private law, does the required recognition of this right by the State not
indicate that any action by the government which affects this freedom, is
interference? What is the extent (and limits) of the competence of those in
charge of a business ?20
Here the appropriate relationship between the various law spheres (and
correlating freedoms and interests) is critical. In addition to the principle of
non-absolutisation, the way these law spheres are conceived implies that not
one of the law and freedom spheres applies to the exclusion of another. All
law spheres must be respected and recognized simultaneously, and the law
spheres are essentially inextricably intertwined, with individuals as nodal
points in the sense of being part of all law spheres simultaneously.
The law spheres are mutually limiting. Just as the public legal power of the
State authority is constrained by the private law freedoms and interests of
both individuals and non-statal institutions, so the internal private law powers
of the managers of a business are constrained by the public law and private
law freedoms and interests of individuals and other institutions. The internal
competence (jurisdiction) of managers therefore extends only so far that it
does not violate the latter freedoms and interests. These freedoms and
interests enjoy and require protection regardless, and in the midst, of the
participation by individuals in non-statal structures.
Concretely this means that a manager's rightful power over the internal
affairs of a firm extends only in so far as it does not, for example, violate the
personal freedoms and interests of employees and other members of the
firm. Such violation would require action by the government to protect/ restore the violated legal interests, action that could by no means be regarded
as interference or undesirable "intervention ".

Put differently: all people have a normative task and responsibility to
promote balance and harmony between interests in service of justice. When
economic office bearers use their internal powers in such a way that there
are indications of a deliberately excessive promotion of some interests at the
expense of others i.e. such that it amounts to a violation of the personal
legal interests of the individual members of the business or of the legal
This power/freedom concerns a right of a non-statal structure vis -a -vis the State, and
not of individuals. Compare the individualistic approach of liberalism which strive to
classify these powers under individual freedoms and rights.

20
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interests of another business or institution then the State as public juridical
integrator is called upon to establish a harmony of legal interests.
Exactly what these public and private law freedoms, rights and interests
constitute in a practical situation is, unfortunately, a complex question which
requires intensive research. For example, the physical integrity (safety of life
and health) of individuals in a firm appears to be a public legal interest (cf.
Strauss et al 1988:5-12). Also, it appears that the interest that individuals
employers and employees have in receiving a fair and decent income or
wage, is a (private law) personal economic legal interest that deserves protection and harmonisation with other interests. Obviously, operationalising the
latter is critical and an example of the important task facing Reformational
scholars in this area of knowledge.
4. On an appropriate economic order

The topic of government in the economy invariably leads to a wider discussion concerning the economic system or order. Therefore it is important
to develop a Reformational perspective on questions such as the appropriate
role of private business enterprises and the market.
4.1 Business enterprises and ownership
A critical requirement is that the development of the creational possibilities
for economic life must take place with explicit recognition of the non-statal
uniqueness of both economically qualified institutions and economic intercourse.
This means, first of all, that business enterprises must be managed with
explicit respect for the structural principle of the firm (i.e. the normative
condition for that form of economic life we know and identify as the firm).
In an analysis of the normative structural principle of the firm Fourie (1981)
contends, for example, that the typical nature of the business enterprise
does not lie in the acceptance of the profit motive. The normal distinction
between business enterprises and "non-profit seeking institutions" is not
fundamentally correct. A business can strive for a variety of aims and still
retain its unique nature. 21
Another aspect is that of the ownership of the firm, which is one of the
main issues in the debate on the economic order, often with the implication
that private ownership is the key to efficiency and growth, alternatively that
public ownership is the key to economic justice. This is a critical issue, for
without doubt the manner in which ownership has been actualised in the
modern corporate firm has important implications for the distribution of
power and material benefits, and thus for the extent to which economic
interests within and around the firm are actualised in a just way.
What one can say from a Reformational perspective, is the following.
Although it may be preferable for the firm, as typical non-statal institution, to
be in private hands, the so-called "ownership" of a firm need not necessarily
determine the realisation or not of its uniqueness. The uniqueness of business
21

For another discussion of the normative nature of the firm, see Storkey (1986, ch.7).
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enterprises does not require the State to be excluded from being a dominant
or even sole shareholder of a business (cf. Fourie, 1981). The critical question
is whether the control powers that such shareholding normally bestows on
the so-called "owners", are used to realize a non-distorted or a distorted form
of the firm (in relation to the normative structural principle).
It has already been contended that when developmental needs require it,
the government can initiate the establishment of essential businesses (i.e.
atypical work by the State). As long as the business is operated as a business
and is not made a part of the State, there is no objection in principle.
(Naturally this statement in no way excludes the real, practical danger of
interference and distortion by the government or of bureaucratic inefficiency in a concrete situation). But it is important that the (internal private
law) freedom of people to establish a similar business enterprise the right
of private entrepreneurship is respected and protected at all times, as are
the rightful legal interests of such a business upon entering the market, as
well as those of firms already existing in that market (see 3.7 above). The
State's shareholding may therefore not be used to actuate prejudicing that
amounts to the violation of the economic legal interests of other businesses.
It should also be mentioned that, specifically as far as the typical (law
maintaining) tasks of the government are concerned, the critical question is
not whether the government or the market is best at doing economic
"things" (as when Stigler writes of "the comparative advantages of public and
private control" (1975: 54)). In its typical tasks the government is only
concerned with the juridical/legal aspects of economic activities, and it
serves as juridical corrective when necessary. The consideration and objective here is not the substitution of private economic activity (which freedoms
are indeed guaranteed by the private law sphere). The government must
always respect and recognize the uniqueness and independence of non-statal
structures.
4.2 The market and competition
As far as the market another critical element in the debate on the
economic "system" is concerned, the typical manner in which interests are
handled in typical economic barter activity often indicated as competition must also be respected. This implies that a so-called market economy
is indeed the preferable economic organisation type. Regardless of who the
shareholders of business enterprises are i.e. regardless of whether some or
all businesses are "privately owned" or "publicly owned" interaction
between businesses in market relations remains a typical form of economic
intercourse. Competition and rivalry although subject to norms themselves—are part of the uniqueness of economic interaction, and should be
respected as such (in a non-distorted form).
However, the principle of non-absolutisation implies that the virtues of
competition should not be proclaimed absolutely. The liberal view is that
free interaction between demanders and suppliers in market relations if
only entirely free of government interference will eventually lead to an
optimum mediation of conflict between economic interests. Apart from
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reminding the reader that the satisfaction of the (formal theoretical) conditions for optimal competition are often nullified by economic power
concentration, it must be pointed out that the mere fact that the free operation of a market may bring about a certain allocation of "interests" does not
mean that a conflict of interests is necessarily solved harmoniously and
equitably. The reaching of a so-called market equilibrium between supply and
demand is no guarantee that everyone's rightful economic legal interests have
been handled in a balanced and just way. 22 Notwithstanding the positive connotations of the term "equilibrium", market equilibrium does not necessarily
imply a just outcome.
What is necessary, is that business enterprises actively and purposefully
should strive for economic justice (alongside other economic norms) in both
their internal activities and their interaction and competition with other
market participants. This also applies to other non-statal participants in
economic relations, including the consumer. This means, inter alia, that the
responsibility which consumers, labourers, managers and shareholders have
towards each others' interests, must enjoy continuous recognition. The
pursuit and establishment of wealth and prosperity in a market economy
should therefore not exclude the central claim of justice. Moreover, the
"market system" or "market principles" should not be elevated to ends in
themselves. That invariably leads to their idolisation and/or distortion.
Such a role for economic justice means, in particular, that the normative
element of supply and demand, efficiency and "the bottom line" must be
unfolded, developed and enriched by fairness and justice as regulative ideas.
The norm of economic efficiency should not be elevated to the position of
single decisive one at the expense of other norms such as economic justice
(and vice versa). Norms also are subject to the principles of non-idolisation
and non-distortion. Within the unique context of interaction in a market
economy, a richer or more developed understanding of the simultaneous
realisation of economic norms are necessary. Again, this is an area where an
enormous amount of work needs to be done.
4.3 The role of government
The other central element in any discussion of the economic "system" is the
role of government. A vital element for achieving a just economic dispensation is a State authority that extends its typical juridical integration work and
its atypical work to economic institutions, relations and activities. As contended earlier, the uniqueness of the State implies, in principle, a very definite-although juridically circumscribed role for government in a market
economy (the positive form of which would naturally depend on concrete
circumstances). A responsible government has no choice but to act decisively to (try to) restore justice everywhere. In this sense the best safeguard
against "political interference" in the economy is for non-statal economic
participants to meet their full responsibilities as best they can.
22

The liberal economist George Stigler has written (admitted?) that one "has no right to
assume that the market place will automatically protect the individual" (1976: 13).
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4.4 Economic justice
It was suggested in the introduction that an important part of the answer to
the question of the role of government in the economy concerns the issue of
economic justice. Also, this topic featured centrally in the foregoing discussion. Indeed, for a Reformational perspective on the economy to have
real meaning, it has to provide a perspective on the way to link the central
idea of justice with the positive existence of firms, markets and the State in
the context of an economic "system" or order.
However, the discussion also begged the question, i.e. what is economic
justice?

It is not easy to define, and especially to operationalise, justice, and notably
economic justice. This is one of the most puzzling questions, especially the
debate on the role of economic justice vis -a-vis economic efficiency. Thus
one must attempt to give a more precise definition of the idea and role of
economic justice.
Against the background of the discussion in section 3 above one can provisionally define economic justice as a balance and harmony of all economic legal interests, i.e. (a) the legal interests of individuals and societal
institutions in their economically qualified intercourse and interaction, as
well as (b) the legal interests of economically qualified institutions as such.

The economic freedom of an individual 23 is one of these legal interests.
Therefore these freedoms are constitutive for economic justice. However,
personal economic freedom should not be seen as absolute, with economic
justice as secondary or at most a welcome side effect (compare Friedman's
view of freedom and justice, 1962: 5). Personal economic freedom must be
harmonised with other legal interests. It is therefore necessary but not
sufficient for economic justice. Similarly the freedom to establish and
manage a business (an internal private-law freedom) is also an economic legal
interest. These freedoms are therefore constitutive for economic justice, but
should likewise not be absolutised.
Reference must be made here to the false equating—especially from the
liberal side of (economic) justice with equality. 24 For example, Friedman
does not speak of freedom and fairness, or equity, or justice, but of freedom
and equality. Liberal authors are also inclined to describe the result of
government action (aimed at justice) with terms such as "uniformity" and
"drabness", in contrast to the diversity that a free market would bring. 25
Socialist schools of thought also often use the term equality. However,
balance and harmony between legal interests in the "realm" of economics
does not necessarily imply equal economic positions in some sense or other.
The only equality that is relevant, is equality of (the right to) the administration
of justice (gelijke behandeling), as well as an equal claim to fairness and justice.
A debate in terms of equality as such is off the mark.
23 Formally, his external (non-civil) private law personal economic freedom (see 3.1
above).
24 Compare the title of the well-known book of Arthur Okun: Equality and Efficiency

(1975).

Friedman even gives the absurd—but frequently quoted—example of a governmentdetermined "uniformity" where everyone would have to wear the same colour ties.
25
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5. Conclusion

It appears that neither economic liberalism and limited government, nor
State socialism and State domination offer alternatives that can truly alleviate
or eliminate conflict and injustice in political-economic relationships. Neither
gives a clarifying view of the achievement of justice and a harmony of
interests in economic relations, and the role of the State is either fundamentally denied or over-emphasized. Neither can offer any structural constraint
for government action and no legal guarantee for economic (and other)
freedoms is provided. Both viewpoints distort the role of markets and
economically qualified institutions.
The Reformational alternative suggested here starts out from the typical,
creational nature of the State, and develops the distinction between typical
and atypical tasks of the State with particular reference to the economy. Of
particular importance may be the definition of economic legal interests
(requiring juridical protection), the impossibility of external constraints on
the State, and the suggestion of substantial principles as internal constraints
on the competence of the State in the economic sphere. While some
remarks on the nature and role of firms and markets in an appropriate
economic order are offered, a central theme is the importance of economic
justice. A definition of the latter is suggested.
It may strike the reader that there is no attempt to specify or choose a
specific political-economic order, e.g. some form or mixture of capitalism or
socialism. This is intentional and, we believe, an essential element of a
Reformational approach to these issues. The point is indeed that a proponent of the idea of a differentiated society must reject the notion of a more
or less rigid system in economic relations. It is also not possible to decide
once and for all what is the best way to arrange things. We should not be
married to some or other "system", no system should be idolised, and there
should be no search for a final blueprint or prototype. The solution does not
he in a system.
People have freedom of choice, and decisions have to be made continually
in concrete situations about ways in which norms have to be positivised and
how the broad demand for justice can best be served given guidelines on
government and economy such as those suggested in this contribution. The
"solution" lies in responsible choices in which the requirements of justice
and other norms and the creational nature and ample possibilities of a
differentiated society are respected. In the final instance this is the essential
meaning of the Reformational idea for the economy.
The normative context of such responsible choices needs to be uncovered and developed by theoretical work such as that in the Reformational
tradition. For example, the problems surrounding the concept of economic
justice, how this norm is to be simultaneously realised with other norms like
economic efficiency, and the operationalising of economic justice in concrete situations, stands out as one of the main issues where contributions
from Reformational scholars are urgently required. This is true in all contexts,
notably that of the economic policies of the government, the various forms
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economic intercourse (markets and competition) and the internal sphere of
the firm.
Another underdeveloped area is that of the atypical tasks of government,
in particular the extension but also the operationalising of the kind of
principles suggested here. Of particular importance may be the form and
content of internal constraints, and the mutual relation and balancing of
competences and constraints of statal and non-statal authorities.
In general, given the undeniable importance of the interaction between
economic and political processes in modern industrial society in part due
to the dominance of materialism the area of the economy and the economic deserves much more intensive and incisive study from those working in
the Reformational tradition. It was the intention of this contribution to
stimulate such research.
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CRITICAL STUDY
HARNACK AND HELLENIZATION IN THE EARLY CHURCH'`
WILLIAM ROWE

Harnack's `judgement" of Hellenization

Harnack's analysis of Hellenization in the early Church deserves attention
for several reasons. One of the most important is what this analysis reveals
about Harnack's combined fascination and suspicion toward Greek intellectualism in the Christian tradition that configuration of knowing and
believing he calls "dogma". Harnack stands at the beginning of our twentieth
century reassessment of Christian indebtedness to Greek culture, and to an
extent his attitude is our own.
If we measure studies of Harnack by their sensitivity to his complex stance
toward Hellenization, we will appreciate E. P. Meijering's excellent book, Die
Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks. Meijering
takes the complexity of Harnack's stance as the organizing principle of his
book and treats it in terms of what he calls Adolf von Harnack's "Urteil"judgment—of Hellenization.
The content of Harnack's judgment

According to Meijering, the Hellenizing elements in Church history that
concern Harnack include the view of faith as a kind of knowing (Erkenntnis
or Wissen) as well as a moralistic approach to practical life. These elements
metaphysical faith and legalistic praxis joined forces in the ecclesiastical
tradition under the banner of "dogma". The problem of dogma embraces all
the major themes in Harnack's work.
Dogma in Harnack's view is something more than Church teaching, or
even an intellectual interpretation of this teaching; it is a form of the Christian
faith. Dogma is that species of Christianity which represents "a work of the
Greek spirit on the soil of the Gospel. 1
Harnack traces this intellectualized faith to two principal sources: 1) the
Apologetic movement of the first century in which the principle of Greek
philosophy— logos— was brought into unity with the content of Christian
teaching; and 2) the struggles in the second century against Gnosticism which
forced the Church to commit itself to intellectual that is, philosophically
respectable methods of defense. As a result of these two factors, by the age
"

. E. P. Meijering, Die Hellenisierung des Christentums im Urteil Adolf von Harnacks,
Verhandeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe
Reeks, deel 128 (Amsterdam 1985).
1 History of Dogma, tr. Neil Buchanan (New York, Dover Publication, Inc., 1961) p.17;
Lehrbuch des Dogmengescbichte, I, 17-18.
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of Constantine the "dogmatic" form of Christianity had completely overshadowed the original meaning of New Testament faith.
Harnack believes that the original condition of Christianity was a pure
evangelical simplicity. This simplicity meant attachment to the good deeds of
Christ and not, for example, theoretical speculation about his two-fold
nature. Subsequent developments in the Church, however, reveal a steady
departure from evangelical faith, interrupted occasionally by reform (e.g.
Athanasius, Augustine, Luther).
The ambiguity in Harnack's judgment

Because the subsequent development of Christianity, rather than its original
condition, constitutes Harnack's principal theme, he is led into something of
a negative relationship with the subject matter of his researches. This
"negative relation" is, in Meijering's reading, one of regret (Bedauern). As a
theologian Harnack brings a judgment against "dogma" as being a nonChristian form of Christianity. But as an historian he argues that this development was unavoidable because it was rooted in the nature of the Gospel.
What necessitated the development of dogma was the universal that is,
non-ethnic—nature of New Testament religion. Because the Gospel was to
be preached to all nations, it demanded a "catholicity" in its form. Catholicity
is what the intellectualistic and moralistic (i.e., philosophic) spirit of Hellenism was only too ready to provide.
Hence, there is not one or at least there is not a simple judgment in
Harnack about Hellenization; there is a duality at work in his view. This is
owing to the fact that Harnack judges both historically and theologically as he
analyzes the nature and role of dogma in Church history. Considered historically Hellenization appears to Harnack as something inevitable and even as
an element in the Church's success in the ancient world. But theologically he
is not so sanguine about the history of dogma. In Meijering's view, what
Harnack regrets is not so much that the process of Hellenization took place,
but that a Hellenized faith became the norm of faith as such. 2
Says Meijering,
Naturally the question can be asked, how can one regret a necessary development? In
his Handbook, Harnack answers this question for he analyzes not only as an historian
but also as a dogmatic theologian. One can obviously, as historian, accept something
as inevitable which, as theologian, he regrets. In that case one regrets as a theologian
that a certain historical fact, in itself unavoidable, has been raised to a law or a norm of
faith. 3

It is the melancholy combination of, or tension between, these two
viewpoints the historian's disclosure of an inevitable development, and the

Meijering, p.128.
"Naturlich kann die Frage gestellt werden, wie man eine notwendige Entwicklung
bedauern kann. In seinem Lehrbuch gibt von Harnack auf diese Frage eine Antwort, denn
er analysiert nicht nur als Historiker, sondern fallt auch als dogmatischer Theologe Urteile:
Man kann offenbar als Historiker fur unvermeidlich halten was man als Theologe bedauert.
Dann bedauert man als Theologe, dass ein an sich unvermeidliches historisches Faktum zu
einem Glaubensgesetz, einer Glaubensnorm, erhoben worden ist," Meijering, p.21.
3
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theologian's prophetic regret about it that forms the leitmotif in Meijering's
study of Harnack's "judgment" of Hellenization.
The idea of Hellenization in the formal" sense

Although Harnack's judgment of Hellenization takes the form of regret
aimed at a particular historical event namely, the emergence of dogma in
the early Church Meijering considers the question of Hellenization to be a
perennial and therefore unavoidably contemporary issue. Meijering speaks in
this connection of the "formal Hellenization of Christianity". 4 By this he
means the challenge facing every generation in the Church of making the
Gospel clear to "reason", that is, the challenge of giving compelling intellectual expression to Christian faith. Such challenges are analogous in form to
those encountered by the early Church, the challenges that motivated its
rapprochement with Greek philosophy and which originally inspired the
process of Hellenization.
Meijering, like Harnack, recognizes that the philosophical challenges confronting the Church today are not "Greek" ones. But Meijering emphasizes
that such intellectual confrontation is as necessary now as at any time in the
past. The very necessity of this confrontation represents a kind of ongoing
"Hellenization" in the life of the Church, quite apart from any question about
compromises made or to be made, or about the negative consequences of
such compromises. Reflection on Hellenization is an item on the Church's
permanent agenda because the Church can never "definitively" (endgulti lay
to rest the question of Hellenization in the formal sense. Hellenization is
really a question about the emerging identity of the Church itself, a question
with which every generation must begin again. 5
We must wonder, though, how much is gained when Harnack's "judgment" is mediated by the idea of a "formal Hellenization". Does this formulation perhaps conceal rather than reveal what animated Harnack's researches?
Does it risk explaining away precisely what is historical in Harnack's sense of
the inevitability in Hellenization by making it a permanent feature of the
relationship between `Christ and Culture'?
After all, what concerns Harnack is something more specific than the
general problem of `faith and reason'. Indeed, Harnack recognizes that a certain intellectualized interpretation of the Gospel what he calls a "gnosis" is
already present in the New Testament writings of Paul. Yet he does not identify this with "dogma", nor attribute it to "Hellenization". 6 As Meijering himself realizes, Hellenization for Harnack does not concern the intellectuality of
4

Meijering, p.142.

5 Meijering, pp.141-2.
6 "Now, it may of course be shewn that a philosophic conception of the Christian religion

is possible, and began to make its appearance from the very first, as in the case of Paul.
But the Pauline gnosis has neither been simply identified with the Gospel by Paul himself
(1 Cor. 3:2ff., 12:3, Phil. 1:18) nor is it analogous to the later dogma, not to speak of being
identical with it. The characteristic of this (later sense of) dogma is that it represents itself
in no sense as foolishness, but as wisdom, and at the same time desires to be regarded as
the contents of revelation itself. Dogma in its conception and development is a work of
the Greek spirit on the soil of the Gospel", History of Dogma, tr. Neil Buchanan (New
York: Dover Publication, Inc., 1961) p.17; Lehrbuch des Dogmengeschichte, I, 17-18.
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believers, nor the intelligibility of what is believed.? Hellenization means the
reduction of believing to an understanding of belief. That is the confusion
Harnack calls "dogma".
Judgment and simplification

The issue of `Christ and Culture' is also evident in the section of Meijering's
book entitled, "Da 3 Evangelium and das Geschichte". 8 This is a very fine
section which taken together with the one entitled "Das Evangelium, die
Reduktion, die Synthese"—I consider to be the high point of the book. It
contains one of the most interesting, valuable and challenging perhaps also
troubling points in Meijering's entire treatment. Here Meijering explains
something he had mentioned earlier: namely, that the historical office of a
`Reformer' (such as Athanasius or Augustine) is, in Harnack's opinion, one of
"reduction" or "simplification" ( Vereinfachung).
According to Meijering, the Gospel as believed by the Reformer compels
him to simplify and reduce the historical baggage with which he is encumbered.
The function of the Gospel is evidently not that of an enriching summation, but of a
purifying reduction. 9

This mention of the Gospel as an enriching summation is a reference to
the view of F. Christian Baur. In the Prolegomena of the History of Dogma,
Harnack criticizes Baur for his Hegelian view of history as a purely `internal
development' moving toward a culmination. 10
But there are other kinds of enrichment, besides culmination, that might
be connected with the Gospel. Hence "simplification" need not mean, either
in Harnack or Meijering, a mere dismissal of issues no longer deemed important in culture, as if to suggest that the Reformer feels compelled by the
urgency of his message to attenuate or dilute the content of his historical
tradition, as if he were too busy with `religious' things to be busy with `cultural' things. In fact, as Meijering rightly interprets Harnack's intention, the
Gospel's "simplification" does involve enrichment. This would be enrichment in the form of a gift, the gift of divine grace.
History is placed under the judgment of the Gospel, but the Gospel does not merely
exercise judgment, it also allows grace to reign. 11

judgment and crisis

Nevertheless, for Harnack, the Gospel brings a judgment (a "krinein") into or
upon history itself, and this sheds light on what Meijering means in general
I "Man wurde ihn nun aber grundlich misverstehen and ihm Unrecht tun, wenn man
aufgrund solcher Worte meint, er wolle sich den Glauben einfach machen, indem er fur
ein einfaches Evangelium kampfe", Meijering, p.129.
8 Meijering, pp.122ff.
9 "Die Funktion des Evangeliums ist klar nicht die des bereichernden Summierens,
sondern des reinigenden Reduzierens", Meijering, p.123.

10

History of Dogma, I, pp.32-40.

11

"Die Geschichte wird unter das Gericht des Evangeliums gestellt, aber das Evangelium
ubt nicht nur Gericht, sondern es lasst auch Gnade walten", Meijering, Ibid.
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by Harnack's "Urteil" (judgment) on Hellenization. Because it is a "krinein"
(judging), the Gospel brings with it as one of its effects a "krisis", a dividing of
things henceforth in acceptance from things henceforth anathema.
This is not a crisis that arises within as if produced by history; this is
not the emergence of a tension or a contradiction in the immanent content
of "Geist", as Baur might have seen it. It is precisely not an "historical" crisis,
since it breaks in upon history from the outside. We might say, such a crisis
occurs "in" history but is not "of' history, for this is the crisis imposed upon
history when history is subjected to the authority of the Gospel. Not only
does history not produce this crisis, history can not even sustain the condition of being in this crisis, let alone preserve for itself and its posterity an
infallible memory of it. As Harnack says:
Religions gain nothing over time; they only lose. Unless storm winds sweep over it
again and again and purify it, a religion suffocates in its own withered foliage. 12

As Meijering explains,
The Church is not being compared to a summer tree whose roots are fed by the Gospel
(as it was happily presented in the 19th century on the basis of the parable in Mark
4:26ff.), but with an autumn tree which the Gospel must empty of its leaves so that new
life can arise. 13

Meijering is masterful in making this point, and from it we may see the
extent to which Harnack shares the 'herbstliche' (autumnal) feeling of the
twentieth century. This is why I said at the beginning that, to an extent,
Harnack's attitude is our own. As if to confirm this, Meijering points out a
parallel between Harnack and the "Krisistheologie" of Karl Barth who
apparently learned something decisive in this connection from Harnack's
lectures. 14
Judgment and history: the problem of formal Hellenization

But the general point about crisis also sheds light on Meijering's idea of an
ongoing, "formal" Hellenization of Christianity. To the extent that it is formal,
Hellenization is not tied to the specific content of a particular historical event
or tradition. For that reason, the ongoing process of "formal" Hellenization
must continually allow itself to be thrown into crisis by the Gospel's
judgment upon it.
In all fairness, this is perhaps simply a way of saying that there must always
be attempts at "Christian philosophy", but that we must continually distinguish such attempts, and the philosophies that arise from them, from
biblical religion or from Christian faith in the New Testament sense. This
12 "Jede Religion gewinnt durch die Zeit nichts, sondern verliert nur. Wenn nicht immer
wieder ein Sturmwind uber sie herfegt and sie reinigt, erstickt sie in ihrem eigenen durren
Laube", Meijering, p.122; the Harnack citation is Lebrbuch der Dogmengeschichte II, 4 S.
473.
13 "Die Kirche wird nicht mit einem sommerlichen Baum, der von den Wurzeln, dem
Evangelium her, gespeist wird, verglichen (wie es im 19. Jahrhundert aufgrund des
Gleichnisses Markus 4:26ff. gerne dargestellt wurde), sondern mit einem herbstlichen
Baum, den das Evangelium gerade seiner durren Blatter entleeren muss, damit neues
Leben entstehen kann", Meijering, p.123.
14 Meijering, p.123, note 87.
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point is extremely valuable, and from it we can see in what sense reformation
always involves "simplification".
But it must also be pointed out that, while Hellenization in the formal
sense represents a problem, it is not one that admits of solution. That is why,
as we saw, Meijering says the Church can never "definitively" (endgulti lay to
rest the question of Hellenization in the formal sense.a 5 Hence the important
thing in this conception of simplification and reform is that the Gospel does
not correct or redirect the process of Hellenization itself. Rather, it merely
criticizes that is, judges it. Hellenization is essentially a dilemma, an aporia,
but not the aporia spoken of by Greek philosophers which inspires
"wonder" and initiates theoretical inquiry. Rather, formal Hellenization is an
aporia that discloses the limits of speculation, or theoretical understanding, as
such.
That is why, in this conception, the Gospel seems to offer no perspective
for addressing internally the theoretical challenges of formal Hellenization.
The simplifying or reducing Gospel will not reveal to us which theoretical
notions are Christian and which are not. It is not expected to help us in
making choices between ideas, because its function is simply to judge, that is,
to remind believers that all ideas are something other than faith, and that the
theoretical expressions believers give to faith merely signal certain facto
`things that have been done'.
The rational formulations worked out in the process of formal Hellenization—the process of `faith seeking understanding' focus faith upon the
past. But historical events, such as the incarnation, crucifixion and resurrection, are not the `objects' of New Testament faith, as Meijering rightly asserts.
The true `object' of faith is the incarnate, crucified and resurrected Christ. 16 It
is this `object' alone which affords a standard by which to measure and that
means to judge history. The point is, for Meijering this is a standard "for"
rather than "of history. Hence, the real danger of formal Hellenization is
allowing the normative element in faith to become something temporal, or
rather something tied too closely to a specific time. This happens when the
Church identifies faith with its own theoretical formulations of believed fact,
that is, with dogmas. In this case the normative element in faith becomes
antiquated. 17
Under these assumptions a "reformation" of Hellenization can only mean
that Church history or history itself has come under the revealed Urteil of
the Gospel. As we saw, for Meijering this judgment evokes crisis from a
point outside philosophy and culture, or even outside history and the
Church's experience of history in general. Hence, reformation is a crisis that
reforms only because it curbs, or even frustrates, and therefore reduces
culture. Reformation is simplification rather than redirection because it
Meijering, pp.141-2.
"Wenn Glaube Glaube an die Menschwerdung, den Kreuzestod and die Auferstehung
Jesu Christi ist, dann ist Jesus Christus primar eine Gestalt der Vergangenheit, ist Glaube
Glaube an den menschgewordenen, gekreuzigten and auferstandenen Jesus Christus, dann
ist Jesus Christus eine Gestalt der Gegenwart. Als der Menschegewordene, Gekreuzigte and
Auferstandene steht Jesus Christus jetzt in Beziehung zum Glaubigen", Meijering, p.126.
17 "Nach Harnack verzaunt, belastet and verwirrt das Dogma den Glauben zu semen
Zeiten...," Meijering, p.129.
15

16

84

W. ROWE

occurs outside history, and therefore cannot in any final historical sense
actually take place. We might say, for Meijering the Reformer simplifies
precisely because "reformation" cannot "occur".
We could express - this differently by saying that in this conception of
reform reformation does occur there is a reformation of history but no
history of reformation; that while it is possible to reform tradition, there can
be no tradition of reform. What links Luther to Augustine would be the
sharing of the Reformer "type", not an inheritance of reforming notions. In
fact inherited ideas would represent the greatest danger to any movement of
reform, for inherited ideas are "only" ideas and, by definition, antiquated
ideas at that. The reductive view of reformation requires that the ideas
involved in reform always be new, that is, that they be relevant in the first
place to the generation undergoing reform. But this purchase of relevance
comes at a price, for it seems to imply that the Church has its "history" in
the sense of its unified career only outside time. This accords with the fact
that "time" in this conception appears as a continual process of becomingother. It would seem that here the relations between past, present and future
are thought primarily under the rubric of "difference", as opposed to "identity" or "similarity".
Considered in itself, such a claim about time would require a separate
philosophical discussion, a discussion we will not pursue here. But it would
not be out of place to suggest the possibility that "time" is just as much a
matter of coherence as it is of diversity, a view that Christian philosophers
have defended. Admittedly, this possibility is not one that accords well with
"our" time; the view of time as a coherent diversity would seem to be an
untimely view. But how much can the timeliness of a view really matter? I
raise this question because even if Meijering's idea of reform prejudices us
toward a certain view of history—a metaphysics of time as difference the
idea of formal Hellenization could justify this view on the grounds that it is a
timely prejudice for us. That is, such a view would be justified for the Church
in the twentieth century because it pertains to "our Hellenization". But this
brings us back to our earlier formulation namely, that reductive reformation cannot "occur" in the historical sense. We can now see that this is
because "reduction" means or is necessary because the Church cannot say
"No" to its won time, but only to time as such. Here is the price exacted by
relevance: There is always something about one's times that cannot be
reformed. Hence, for Meijering, formal Hellenization gains its perennial value
as an issue for the Church from its being an insoluble problem, and from
being the occasion for an inevitable and recurring crisis.
But mightn't the fertile melancholy of Harnack's judgment upon Hellenization—fertile because it was seasonal, and seasonal because it was autumnal,
that is, called forth by the ending of an era become sterile when made into
a permanent condition? To everything there is a season, even a time to sow,
that is, a time to let things unfold according to the complexities they contain.
With some hesitation, then, and rather in the spirit of a question to Meijering
than as an assertion, I suggest that the idea of "formal Hellenization" bears the
mark of a theoretical in this case theological idealization of a confessional
experience, namely, the experience of reform. I suggest this because one
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way Hellenization could become formal is through a reduction of "reformation" to a concept of its essence. This would be ironic, for such a reduction
would be an instance of Hellenization in Harnack's "material" sense of the
word. In other words, in this case "formal Hellenization" would still be a
Greek—or, rather, a metaphysical and therefore "dogmatic" idea.
Simplicity and complexity in reformation

A distinction on which D. H. Th. Vollenhoven based much of his historical
work seems relevant at this point. That is the distinction between cultural
structure and religious direction. Vollenhoven himself seems to have seen
the Protestant Reformation as a kind of simplification, a simplification of
direction in which the religious complexity that is, synthesis of a "nature
and grace" outlook is put aside in favor of a more radical perspective. For
Vollenhoven simplicity in this directional or religious sense typifies all of
modernity, whether one has simplified in the "nature" direction (secular
humanism) or in the "grace" direction (for example, Calvinism).
This appreciation for simplification that is, his emphasis on antisynthesis—might place Vollenhoven closer to what Meijering calls Harnack's
"Genie der Reduktion" while distancing him from the corresponding "Genie
der Summation" , 18 which perhaps characterizes Vollenhoven's co-worker,
Herman Dooyeweerd. In any case for Vollenhoven, religious simplification is,
culturally or structurally speaking, a complicated affair. The structural reformation of specific areas of culture such as politics or philosophy cannot
thrive in an environment of simplification or structural reduction. An attitude
of cultural simplification can only end by placing Christ and Culture in a
"paradoxical" relationship of tension which, in Vollenhoven's estimation, is
really a form of synthesis, one that is even more cleverly concealed than that
found in "nature and grace" thinking.i 9

18 Meijering, p.131.
19 See B. J. van der

Walt, "Eisegesis-exegesis, paradox and nature-grace: methods of
synthesis in mediaeval philosophy", in The Idea of a Christian Philosophy; Essays in
Honour of D. H. Th. Vollenhoven (Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1973) p.191221.

WIJSGERIGE N0I1TIES
J. STELLINGWERFF
1. Aspecten van tijd

De bundel Aspecten van tijd (Kampen 1991) behandelt de tijd in de
natuurkunde, biologie, psychologie, bouwkunst en in de bijbel, met twee
wijsgerige reflecties over de tijd door G. Debrock en J. van der Hoeven. Over
tijd en geschiedenis ontbreekt een hoofdstuk.
Hoewel alle acht auteurs ook over de tijd spreken is er een tendens om het
lidwoord, zoals in de titel, weg te laten. H. J. Boersma schrijft in `De tijd in de
natuurkunde': `Op de vraag wat "tijd" eigenlijk is, moeten we het antwoord
schuldig blijven; we weten het niet' (14). Het komt hierbij aan op het woord
"eigenlijk". We weten wel wat tijd is in vergelijking met al het andere. Tijd is
geen ding, geen gebeurtenis, geen relatie, maar iets waarin elk ding en elke
relatie is en waarin alle gebeurtenissen plaats vinden. Op grond van ons
geloof weten we ook dat de tijd geschapen is. Wat blijft er dan nog over om
van "eigenlijk" te kunnen spreken? Moeten we tijd niet als een fundamenteel
gegeven beschouwen, waarachter niet verder terug te vragen valt?
De bundel bevestigt de overtuiging dat de tijd meer is dan een aspect, dat
de aspecten juist aspecten van tijd zijn, zoals Dooyeweerd leert. Of, volgens
Vollenhoven, dat de tijd geen functie is, maar dat alle schepselen in de tijd
functioneren. Ook zien we dat in alle wetenschappen plaats is voor een
benadering, die niet abstraheert van de tijd, die juist de tijd volgens eigen
gezichtspunt bestudeert.
2. Zin-ontleding

De discussie over 'Godsverduistering en Godsdienst-filosofie' tussen J. van
der Hoeven en Th. de Boer in Philosophia Reformata, 55e jg., p.152 176,
wordt voortgezet in de bundel De God van de Filosofen en de God van de
Bijbel, waaraan tevens meewerken H. J. Adriaanse, L. J. van den Brom, P. H.
A. I. Jonkers, B. H. Vedder en H. M. Vroom (Meinema, Zoetermeer 1991).
De Boer wijst er op dat de filosofische problematiek bepaald wordt door
Heideggers typering van het zijn als temporeel en contingent. Hij waardeert
de temporaliteit en worstelt met de contingentie. Hij prijst het eerherstel van
de tijd, maar mist bij Heidegger een dimensie aan `gene zijde van het zijn'
(137, 138).
De Boer heeft vooral vragen bij het scheppingsmotief. Hij merkt op dat
een oorspronkelijke leegte aan het Dasein vooraf gaat en dat waarheid en
zingeven slechts met het menszijn aan de orde komen (149, 161). Hij schrijft:
`Is elk zijnde zinnig alleen omdat het er is? Niets daarvan. Moet elk zijnde als
gegrond in God gezien worden? Geenszins' (146).
Maar in de verborgen structuur (M. D. Stafleu) van de dingen schuilt hun
geheim (A. van den Beukel). In de bundel De onzekere zekerheid des
-
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geloofs, schreef Van den Beukel: `Er is op de planeet Aarde aan honderden,
misschien wel duizenden voorwaarden voldaan om leven mogelijk te maken.
Henderson (1913) zegt daarvan, met het understatement van de eeuw: which
appear to be accidental and somewhat uncommon' (151).
Het geheim van de schepping is voor De Boer duister, voor Van den
Beukel intrigerend en verheerlijkend.
Over het motief van de verlossing maakt De Boer belangwekkende
opmerkingen. Hij schrijft over almacht, die zelfstandige vrijheid schept, over
transcendentie, die zich met een ontheemd yolk vereenzelvigt en zich in
knechtsgestalte openbaart (141, 145, 147). En over de betekenis van kruis en
opstanding voor de zin van ons bestaan (150).
Verlossing en zin zijn eschatologisch van karakter. De temporaliteit van
het zijn is op de toekomst gericht, en de wetenschap is slechts zeer ten dele
in staat daarover uitspraken te doen. De wetenschap ontdekt het verleden tot
vijftien miljard jaar terug. In het heden heeft de wetenschap steeds meer te
maken met onzekerheidsrelaties en chaos. Over de toekomst blijft de
wetenschap onzeker. Hoe nauwkeurig is een weerbericht? Wie moist dat een
wereldrijk in enkele jaren zonder geweld zou instorten? En juist op de
onberekenbare toekomst richt zich het geloof met de hermeneutische regel
dat de opstanding het kruis verklaart.
De bundel over de geruchtmakende rede van H. S. Versnel, De onzekere
zekerheid des geloofs, (Meinema, Zoetermeer 1991) gaat over geloven en
denken. Als geloven, meer dan denken en weten, over de toekomst gaat, dan
komt dat verschil tussen geloven-toekomst en wetenschap-verleden in die
bundel nauwelijks ter sprake. Toch spitst zich de zinvraag toe op wat we van
de toekomst geloven. Het protest van De Boer is op de toekomst gericht en
daarom al van meer betekenis dan de zelfgenoegzaamheid in veel traditioneel
geloven. Zoals de opstanding het kruis verklaren moet, zo moet ook de
toekomst onze hermeneutische sleutel zijn tot het verstaan van de zin van
het geweld in de schepping en het kwaad in de mensenwereld.
3. De mond vol tanden

De bijlage 'Wetenschap en Onderwijs' van NRC-Handelsblad bestond op 30
januari 1992 tien jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een bijlage en boek
gemaakt, dubbelzinnig getiteld De mond vol tanden; dertig vraaggesprekken
over wat de wetenschap niet weet.
Aan iemand uit de school van Dooyeweerd valt op dat de keuze evenmin
op een vrouw is gevallen als op een theoloog, ethicus, jurist of estheticus. De
instelling van de wetenschappers blijkt overwegend pragmatisch positivistisch.
De filosoof G. de Vries geeft blijk van een sceptisch pragmatisme, de
bioloog J. Joosse toont verwondering over de schepping, de socioloog J.
Goudsblom blijkt berustend over de toekomst van zijn vak, de klinisch
biochemicus P. Borst stelt ethische vragen, de toxicoloog J. H. Koeman ziet
inzake het milieu reden om zich cultuurpessimist te noemen en de hoogleraar landbouwpolitiek J. de Hoogh is de enige met aanklachten. De
Marxistische kritiek is geheel afwezig. De kritiek op de economen en de E.G.
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komt van iemand die, zoals de NRC-interviewster opmerkt, Trouw leest.
`Als wetenschap houdt de economie zich veel te weinig bezig met
verdeling van rijkdom in de wereld en te veel met groei. Nog steeds houdt de
E. G. totaal geen rekening met de gevolgen van onze overproductie voor de
ontwikkeling van de landbouw in arme landen'. Tegenover deze klachten
pleit De Hoogh de boeren vrij, want zij zijn slachtoffer van de kapitalistische
drijfveren: natuurlijk produceren zij meer dan nodig en beconcurreren
daarmee de landbouw in de derde wereld.
Concreter op ons zelf toegespitst is J. H. Koelman, ook uit Wageningen,
als hij zegt: `Op een gegeven moment heeft de hele maatschappij er baat bij
dat we allemaal zo ongezond mogelijk blijven leven. Het wordt allemaal erg
hypocriet. Wij verwoesten de zaak, wij plunderen de zaak, wij zijn een
buitengewoon onbescheiden soort'.
De redacteur A. J. Dunning concludeert: `We leven in een koud heelal dat
geen weet van ons heeft, zonder God of gebod, en onze oorsprong of toekomst kennen we niet'. En over de toenemende belangstelling voor magie
en horoscopie schrijft hij: `De kille troost van wetenschap is dat vragen
onbeantwoord blijven en als er al antwoorden zijn, bieden ze geen gemoedsrust. Als ook religie geen sluitend en aanvaardbaar antwoord kan geven, is
magie misschien geen werkzame technologie om onze angsten te bezweren,
maar de behoefte is er niet minder om'.
Dit beeld van de wetenschap wordt door de meerderheid van de ondervraagden opgeroepen, met name omdat zij geen blijk geven van een dieper
wijsgerig inzicht in de strijd der geesten.
4. Woord en beeld

D. J. van den Berg, docent kunstgeschiedenis te Bloemfontein, publiceerde
in 1990 een inspirerend boek over allerlei woord-beeld-complexen in de geschiedenis: Skouspele van die oog. Hij promoveerde in 1984 in de filosofie,
nader kunstgeschiedenis, te Bloemfontein, waar men Dooyeweerd volgde.
Hij had echter via J. A. L. Taljaard en N. T. van der Merwe te Potchefstroom
ook Vollenhoven leren kennen en noemde C. G. Seerveld te Toronto `steeds
'n bron van inspiratie'. Zijn dissertatie vertoont nog een teveel aan opsomming in een vereenvoudigd schema van acht typen en vele tijdstromingen.
De lange titel daarvan luidt: `n Ondersoek na die estetiese en kunshistoriese
probleme verbonde aan die sogenaamde moderne religieuse skilderkuns.
Skouspele biedt een rijkdom aan inzichten bij het bekijken van schilde-

rijen. Het boek gaat over het geschilderde, het imaginaire en het impliciete
oog, het vertellersoog en geestesoog, de blik van de beschouwer, van het
zelfportret, de blik naar binnen, de sfinxblik, de perspectivische en kunsthistorische blik, over idolatrie, iconoclasme en hypericonen.
Skouspele is onontbeerlijk voor ieder die over 'woord en beeld' filosofeert, maar het boek is in de boekhandel moeilijk verkrijgbaar. Het is een
uitgave van de Acta Academica behorend bij het Tijdskrif vir geesteswetenshaplike navorsing, Universiteit van die Oranje-Vrijstaat, Bloemfontein 1990,
Posbus 339.

BOEKBESPREILNNG
A. van den Beukel, De dingen hebben hun geheim; gedachten over natuurkunde, mens en God. Ten Have (Baarn 1990) ISBN 90-259-4453-1.
Het levensbeschouwelijke boek van de Delftse hoogleraar over het geheim
van de dingen is rijk van inhoud, helder geschreven, spannend, sympathiek
en persoonlijk. Omdat het boek is toegespitst op de plaats van de natuurkunde en van de fysicus in onze cultuur is het een filosofisch boek, ook al
ontbreekt er de filosofie aan. Op de grens van het eerste, vooral filosofische
deel en het tweede, meer ethisch-religieuze deel merkt de auteur op dat hij
over de filosofie niet kan oordelen (123n). Toch heeft de rhetorisch volgehouden spanning van "het Delftse huwelijk" (13), via Pascal (14, 91) tot de
schizofrene fysicus (120, 167) een wijsgerig karakter.
Van den Beukel rekent deskundig en radicaal af met de fysische heilspretenties van een P. Davies en S. Hawking. Hij bakent de fysica als een
aspect van de werkelijkheid af en ziet als mens meer functies, ambten en
kwaliteiten dan zijn vakdocentschap. Zijn wereldbeeld is daarom breder dan
dat van de fysica. Maar dan komt het probleem, waarmee P. S. Gerbrandy in
1928 H. Dooyeweerd confronteerde: waar is de samenhang bij de souvereiniteit in eigen kring? Die samenhang in het hart van de mens verbindt wel de
functies, maar niet de aspecten. De vraag van de genoemde spanning is hoe
men filosofisch en ethisch de verbinding legt tussen de fysica en de andere
aspecten van onze cultuur en dat is een ontologische vraag.
Op bladzijde 172 zegt de auteur: 'Laat mij een ding vooropstellen: Er
bestaat geen christelijke natuurkunde', om vervolgens op te merken: 1. `Als
natuurkundige ben ik bezig in een door God geschapen wereld', 2. Naar
Gods beeld geschapen betekent ook `dat de mens als schepper is bedoeld',
3. `Het cultiveren van de hof, dat is cultuur... Cultuur is iets heel anders dan
exploiteren', 4. `Cultuur en cultus horen bij elkaar', 5. 'Ik ben ver-antwoordelijk'. En deze opmerkingen vat hij samen in de zin: 'Wat ik wil
duidelijk maken is dat het voor mij noodzakelijk en zinvol is om op deze
wijze tegen de beoefening van de natuurkunde aan te kijken' (174). Mijn vraag
is wat dan het verschil is tussen christelijke natuurkunde en op deze christelijke wijze tegen de beoefening van de natuurkunde aankijken? Dat verschil is
er wel, maar waar in de afstand tussen christelijke fysica en natuurkunde door
christenen?
Met het probleem van de verantwoordelijkheid is het analoog gesteld. Op
ethische gronden wel of niet meewerken aan onderzoek bleek geen
probleem: 'Ik had mij nooit in mijn dertigjarige onderzoekersloopbaan voor
een dergelijk dilemma gesteld gezien' (175). Ook in de techniek is dat zo
(176). En als men hem, in 1941, gevraagd had mee te werken aan het
ontwerpen van de atoombom, zou hij meegedaan hebben. Maar ook: Vie
meewerkt aan zoiets smerigs als de ontwikkeling van een fragmentatiebom is
een misdadiger' (178). Waar is de grens tussen smerige en schone handen?
Van den Beukel bestrijdt het standpunt van zijn Utrechtse collega G. 't
Pbilosopbia Reformata 57 (1992) 89-90
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Hooft. Deze schreef: 'Als een stratenmaker een wegdek aanlegt doet het er
niet toe waarom die straat wordt gemaakt en hoe andere straten er uitzien.
Het gaat er alleen om dat hij de ene Steen op de juiste manier voor de andere
legt volgens de regels van de stratenmakerskunst. Zo liggen ook de regels van
de kwantumtheorie vast. De onderzoeker weet precies wat hij onder
bepaalde omstandigheden moet doen. Dat is genoeg. De discussie over de
filosofie, de interpretatie, is volkomen onbelangrijk' (133).
Zelf beleefde Van den Beukel de studie te Delft als stratenmakerij (152).
Zijn vader had hem ook gezegd: Ten ingenieur is niet meer dan een
timmerman met een hoge hoed' (148). Dat bevredigde niet. Van de uren
besteed aan de natuurkunde zegt hij: `Die kunnen en mogen niet "van God
los" zijn' (174). Hier mist echter de filosofische invulling van de hoge hoed.
De studie te Delft behoort tot het hoogste niveau. Volgens de wet van 1960
dient het wetenschappelijke onderwijs inzicht te verschaffen in de samenhang van de wetenschappen en het aankweken van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Wat is daarvan terecht gekomen?
Van den Beukel is kritisch inzake de fysische kennisleer en het moderne
wereldbeeld. De scheppingsgedachte heeft een plaats in zijn kosmologie.
Zijn antropologie kent vele functies en ambten met het hart als het religieuze
centrum van de mens. Hij zoekt een christelijke wetenschapsbeoefening en
hij handhaaft de souvereiniteit in eigen kring. Maar zwak is de wetenschapsleer, waarbij hij slechts enkele inzichten van H. B. G. Casimir citeert.
In Delft leidt men misschien stratenmakers op, maar waar leert men het
ontwerpen van een zinvol wegenplan dat een bevolking dient? Heeft
`Waterstaat' voldoende oog voor economie, landschap en milieu? Krijgen
studenten inzicht in de relatie tussen de fysica en hun technische wetenschap
in samenhang met de andere wetenschappen? En vereist dat inzicht niet een
wetenschapsleer gebaseerd op een ontologie?
J. Stellingwerff
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HIERARCHY AND DUALISM
IN ARISTOTELIAN PSYCHOLOGY
GERRIT GLAS

Philosophical antropology and psychology have shown in recent years an
increasing interest in human emotions and emotive life.' In the light of a
philosophical and cultural tradition of twenty-five centuries, which sought to
define human nature without making any substantial reference, it seems, to
feelings and emotions, this interest is remarkable indeed. The so-called
Platonic-Christian tradition is mostly held responsible for this relative neglect
of the emotional side of the human condition. Present-day writers often
point in this connection to the hierarchical ordering of human functions or
levels of being in the Greek and early Christian view of the human person.
When theoretical or religious contemplation is taken to be the principal and
highest objective of human life, human emotions and physical desires can
only be considered as belonging to a lower order, as a disturbing and
disruptive constituent of human life.
While this commonly held interpretation does raise a key problem of the
ancient and patristic view of human nature and its emotional life namely, its
hierarchical framework this interpretation, nevertheless, suffers, I feel,
from one-sidedness. 2 Plato, Aristotle and Augustine cannot simply be
This article was given as a lecture at the International Symposium of the Association for
Calvinistic Philosophy in 1986. For various reasons it was not possible to publish the
Proceedings of the Symposium. Therefore, the Editorial committee, together with the
Board of the Association, have decided to publish most of the contributions in Philosophia Reformata. One fascicle of the Journal next year will be reserved for this.
The editors
I Cf. C. Calhoun and R.C. Solomon, ed., What is an emotion? Classic Readings in Philosophical Psychology, New York/Oxford: Oxford University Press, 1984; J. Hillman, Emotion. A Comprehensive Phenomenology of Theories and Their Meanings for Therapy,
London: Routledge & Kegan Paul, 1960; A. Kenny, Action, Emotion and Will, London:
Routledge and Kegan Paul, 1963; J. Neu, Emotion, Thought and Therapy. A Study of Hume
and Spinoza and the Relationship of Philosophical Theories of the Emotions to
Psychological Theories of Therapy, London and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1977;
W. Lyons, Emotion (Cambridge Studies in Philosophy), Cambridge: Cambridge University
Press, 1980; A. Oksenberg Rorty, ed., Explaining Emotions (Topics in Philosophy),

Berkeley/ Los Angelos/London: University of California Press, 1980; M. van Nierop, ed.,
Gevoel en emotie (Filosofische Reeks), Delft, 1985. The only systematic and comprehensive overview is from much older date, namely, H.M. Gardiner, R.C. Metcalf and J.G.
Beebe-Center, Feeling and Emotion. A History of Theories, American book Company,
1937, Greenwood reprinting 1970.
2 The Latin Church Father Tertullian (ca 160—ca 230), however, gave an account which
seems to confirm this common interpretation by identifying corporality, disorder and
irrationality with evil: «It is the rational element (of the soul) which we must believe to be
its natural condition, impressed upon it from its very first creation by its Author, who is
Himself essentially rational... The irrational element, however, we must understand to have
accrued later, as having proceeded from the instigation of the serpent. ..» (De anima,
ANCL, XV, pp. 442-3). Cited from Hillman, op. cit., p. 209.
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assumed to have rejected emotional behaviour and the expression of feelings
without further ado. Both Plato and Augustine, in fact, wrestled at great length
with the problem of emotion in its widest sense. Platonic theoretical eros
and Augustinian religious commitment cannot be regarded as detached and
dispassioned human activities, 3 and Aristotle gave us a rather detailed and
balanced account of the whole scale of emotional phenomena in human
beings. We shall deal with this account in this essay. Rather than disconnecting the bonds of emotion with moral behaviour, poetry and rhetoric,
Aristotle sought to restore them.
There is still another reason for regarding this prevalent interpretation
with a certain reservation. Contemporary thought has undergone the influence of Cartesian philosophy and our perception of the Greek view of the
human person may well be coloured by this philosophy. Especially the
concept of emotion has been affected by discussions of mind and body
from a Cartesian point of view. The Greek concept of matter is, for example,
easily mistaken for the Cartesian res extensa, thus rendering the ancient
accounts of emotion as early and inadequate precursors of the modern
physiological theories of emotion which bear the stamp of Descartes. The
scope of modern physiology is, however, considerably narrower than its
ancient counterpart: somatic treatment and moral dictates both belonged in
equal measure to the ancient science of healing. In comparison to Descartes
and his successors, the Greek concept of matter is much broader. 4
The Greeks, in turn, had really no concept for consciousness especially in
its reflexive sense of self-consiousness. 5 We are inclined to equate emotion
with some kind of self-awareness. Introspection as one of the methods of
examining emotions, shows some resemblance albeit superficial to Descartes' experiment that led him in the final analysis to the basic experience of
consciousness as `I think therefore I am.' The commonly accepted notion of
emotion as primarily a subjective experience is, it seems, closely connected
with the Cartesian concept of consciousness. Must we therefore conclude
that the ancient philosophers could not but disregard emotionality altogether
because they were unacquainted with such a concept of consciousness? A
conclusion of this kind would betray, I believe, a Cartesian bias.
Plato, Symposium; Augustine, Confessions, Bk. 11-13. Cf. E.R. Dodds, The Greeks and
the Irrational, Berkeley/Los Angelos/London: University of California Press, 1951, pp.
207-235; B. Simon, Mind and Madness in Ancient Greece, Ithaca: Cornell University Press,
1978.
4 In (Neo-)Platonism, the concept of matter denotes that which is chaotic, formless,
impure, evil, in general that which is devoid of being. In Aristotelianism, matter is
synonymous with unqualified and undifferentiated potentiality, whereas the Cartesian res
extensa refers to that which is visible, solid, impenetrable, infinitely divisible and external
to the mind.
5 Cf. C.H. Kahn, `Sensation and consciousness in Aristotle's psychology,' in: J. Barnes, M.
Schofield, R. Sorabji, eds., Articles on Aristotle 4. Psychology and Aesthetics, London:
Duckworth, 1979, pp. 1-31. Kahn confirms that the Greek aisthesis has both an objective
meaning (receiving information from the outside world) and a subjective meaning (felt
awareness). He thinks that sunaisthesis (cf. suneidesis, conscientia) comes closest to
`consciousness' (p. 24). This question is also discussed by K.R. Popper and J.C. Eccles, The
Self and Its Brain. An Argument for Interactionism, Berlin: Springer Verlag, 1977, pp.
3
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A careful study of the ancient theory of human emotion in the context of
the ancient hierarchical models of man is required in order to avoid such a
bias. In this essay I shall address myself to one main question: Can a
hierarchical `model' of man do justice to human emotions 6 I have chosen
Aristotle as the representative of such a hierarchical view, because his oeuvre
presents us with a rather detailed, although not entirely systematic account of
the emotions. In my discussions of Aristotle, I shall for the purpose of
comparison also draw on the dualist theory of Descartes. In the last section
both theories will be examined side by side with the anthropology of
Herman Dooyeweerd. This essay makes no claim to historical detail. It
merely offers a systematic outline of one of the historical landmarks in the
philosophical theory of emotions. My discussion will centre around two pairs
of contrasts: namely, the rational and irrational and the passive and active.
1. Aristotle: General Background

Two problems face anyone who attempts to gain clear insight into Aristotle's
psychology and particularly his view of emotions. First, the corpus Aristotelicum does not deal with emotions as a distinct subject matter.? Aristotle's
views on this subject are scattered throughout his works and are found in
various contexts, as, for example, in a general theory of the soul (De anima)
or in a discussion of ethical or rhetorical matters (Nicomachean Ethics,
Rhetoric). It is therefore incorrect to speak of one Aristotelian theory of
emotions; there are several and they must not be merged by extrapolating
them out of their separate contexts.
Secondly, there is the moot question of development in Aristotelian
thought, especially with regard to the presumedly extensive lost works.
Franciscus J.C.J.Nuyens distinguished three phases in Aristotle's thinking on
the relationship between soul and body. 8 The first is the early Platonic-dualist
phase, followed by a transitional phase in which the body is viewed as a tool
or instrument of the soul. The Nicomachean Ethics he considers to belong to
this instrumental phase. 9 The final phase is one in which Aristotle develops
his mature doctrine of the substantial unity of body and soul, also designated
as his doctrine of hylomorphism. It is found, for example, in De anima.
Charles Lefevre, in a thorough analysis on this question of development, has
° In this contribution I shall make use of two criteria of evaluation. First of all, a theory of
emotion must account in one way or another for the fact that emotions are personal. They
tell us something about a person. In the second place, I shall take the view that the
different functions in human acting are morally and ontologically equivalent to each
other. Other criteria which might be mentioned are of less relevance in the evaluation of
hierarchical `models.' The question whether Aristotle held a hierarchical or dualist view is
discussed by H. Robinson, `Aristotelian Dualism,' Oxford Studies in Ancient Philosophy I
(1983), pp. 123-144. M.C. Nussbaum has raised justifiable criticism in: `Aristotelian
Dualism: A Reply to Howard Robinson,' Oxford Studies in Ancient Philosophy II (1984),
pp. 197-207.
Diogenes Laertius V, 45 makes mention of a treatise Per! Pathoon, which presumably
belongs to the extensive lost works of Aristotle. I am grateful to A.P. Bos, who called my
attention to this reference.
8 F.J.C.J. Nuyens, Ontwikkelingsmomenten in de zielkunde van Aristoteles. Een
historisch philosophische studie, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1939.
9 Ibid., pp. 171-176.
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offered a critique of Nuyens' interpretation, especially of his distinguishing a
separate middle phase. l ° Lefevre denies the need of this distinction and
shows that the works of this so-called instrumental period bear the marks of
both dualism and hylomorphism. J.Verhaeghe, whose monograph deals with
the concept of man in Aristotle's ethics, even goes so far as to question the
importance of the genetic approach to the corpus."
I shall concentrate on the works generally attributed to the later phases of
Aristotle's thought, in particular to De anima, Nicomachean Ethics, Rhetoric
and Politics. My starting point will be the hylomorphism of De anima,
because here we find the hierarchical view of man and living nature in
general. Whereas I agree with Lefevre that an instrumentalist period cannot
be distinguished from a hylomorphic period, there are differences in scope
and tenor between De anima and works usually attributed to this so-called
instrumentalist period, as Lefevre has shown meticulously. I will first summarize Aristotle's views, leaving open the question whether or not these views
can all be fitted into the general framework of hylomorphism. In the following sections I will return to this problem.
In De anima, the soul is equated with life in its most general sense, thus
also the life of plants. Aristotle distinguishes between five levels of functioning in the living part of the cosmos: namely, the functions or faculties of
nutrition (or growth), of sensation, striving, understanding and voluntary
movement. 12 This very broad concept of soul, which encompasses life in all
its variation, has been called the `biological theory.'
This biological theory of the soul differs from the Platonic conception of
the soul worked out in the relatively late dialogues, such as Philebus, Timaeus,
and Laws. In the earlier dialogues, such as the Phaedo (66b-67c), Plato
conceives of the passions as having a purely physical origin. As such they
infect the immaterial soul. However, in the later dialogues such passions as
anger and fear and even the bodily drives of hunger and thirst all have their
seat in the soul. Plato locates the middle part of the soul, to which the
passions belong, in the breast, and the lower part, containing the appetites,
in the abdomen (Timaeus 69c-72d). The theme of pollution is also broached
here, but Plato now thinks of it in terms of a struggle between the different
parts of the soul: the lower parts infecting the higher, rational part of the
soul.
In spite of this remarkable expansion of the concept of soul, the later
Plato still differs in at least three respects from the doctrine of the substantial
unity of soul and body, as developed in De anima. First, Plato speaks of
`parts' where Aristotle prefers to use the notion of `faculties' of the soul 13 .
Secondly, these faculties are hierarchically arranged in such a way that the
higher levels govern the lower and that each lower level becomes integrated
in the level above. 14 Thirdly, Aristotle regards the soul as the perfection of
10 C Lefevre, Sur l'evolution d'Aristote en psychologie, Louvain: 1972, ch. 4, in particular
pp. 214 -250.
11 J Verhaeghe, Het mensbeeld in de aristotelische ethiek, Brussel, 1980, pp. 17-24.
12 De anima, 414a 30-415a 14, 433a 9-435a 10.
13 De anima 41 lb 26, 27; 432b 2, 3.
14 De anima 413a-2b 25; 415a 1-12; 434a 23-bll. Aristotle, in fact, elaborated only very
.
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the body. Corporality is conceived of as matter achieving its highest degree
of actualization in the form, that is, the soul, as the first actuality, imprinting
its entelecheic force on the body.
Plato's and even less Aristotle's view of the soul can hardly be identified
with the Cartesian notion of a thinking substance. The reduction of the
concept of soul to purely mental acts, in the sense of Descartes, is entirely
incompatible with the biological theory of Aristotle. Neither is it in line with
the Stagirite to equate the soul with consciousness and to describe the
activities of the soul as manifestations of mental processes, tempting as that
may be. 15 Aristotle is concerned with life in all its forms and not with
consciousness as such. 16
The hylomorphism of De anima always refers to the formative power of
life in relation to matter (or that which has the first potentiality). This fact
may be illustrated by Aristotle's comments on emotions.' 7 It is practically
inconceivable that any emotion be devoid of some physical response. He
even states that from a physicist's point of view anger is the boiling of blood
around the heart (403a 30—b 2). This statement seems to imply a blatant materialism. However, as Sorabji has pointed out, Aristotle never intended to state
that anger is identical with the boiling of blood, or warm substance around
the heart. His claim is not that anger is merely a physiological process.' 8
Aristotle exemplifies his position by comparing anger with a house. The
function of a house cannot be understood in terms of the nature of the
bricks alone. Function and material are governed by their own principles.
They are at the same time both necessary and interdependent. The bricks by
themselves do not add up to a house; they may still be there when the house
is demolished. The function or `form' of the house, the reason for its having
been constructed as a shelter, for example should, on the other hand, not
be taken as one component among the other material components. The
form determines the whole and arranges matter in a meaningful way.
Aristotle does not contradict himself, therefore, when he states that anger
has a corporeal basis (or `is' corporeal) and that it is determined by a mental
representation or desire, in case of anger, the craving for retaliation in the
face of unwarranted insult (403a 25—b 17).
The doctrine of the substantial unity of body and soul, as the above
example clearly shows, has important consequences for the theory of emotion. If the phenomena of life together constitute a whole, determined by
both matter and form, then emotions cannot be adequately accounted for by
separating them into mental and physical components, as Descartes does.
Emotions are more than the sum total of physiological processes and purely
briefly on the hierarchical interlacements and confined his summary statements to the
lowest levels/faculties.
15 Cf. Kahn, op.cit., pp. 22, 23; also R. Sorabji, `Body and Soul in Aristotle,' in: J. Barnes,
M. Schofield, R. Sorabji eds., Articles on Aristotle 4. Psychology and Aesthetics, London:
Duckworth, 1979, pp. 42-64.
16 Aristotle holds that it is not the soul which feels pity or becomes angry, but man by
means of his soul: De anima 407b 12-16, 1035a 7-10.
17 De anima 403a 5-25, 407b 24, 408b 10 -15, 23=30.
18 J. Sorabji, op.cit., p. 55; cf. Metapbystca 1041b 12-16, 1035a 7-10.
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mental acts. Aristotle distinguishes these constituents not as separate components but as material and formal causes: the boiling of the blood around
the heart is the material, the desire to retaliate the formal cause of anger.i 9
2 . Aristotle on Emotion: Rational or Irrational?

Having sketched the basic tenets of Aristotle's theory of emotion, we are
now able to focus on the two contrasts mentioned in the introduction. Are
emotions to be regarded as rational or as irrational? With regard to this first
contrast, the Stagirite discusses at some length the role of mental representation (or the mental object) in emotion. In doing so, he takes up a train
of thought which can be traced back to the Philebus of Plato. In this dialogue,
however, the role of mental representation is far from clear; it seems to be
accidental in respect of the other aspects of emotion (37e-38b). Plato leaves,
for example, the question concerning the kind of relation that exists between
the physical sensations and the mental representations unanswered.
Turning now to the other works of Aristotle in which he deals with
emotion, the Rhetoric and the Nicomachean Ethics, these go roughly two
steps beyond the position of the Philebus. First, the mental representation is
taken to be an indispensible element in the concept of (almost every) emotion. Second, particularly the Rhetoric postulates a kind of causal connection
between the representation and the other aspects of emotion. The mental
element is the efficient cause of the corresponding sensations. Thus, anger is
defined as the desire for revenge, accompanied by the pain which follows an
apparent and unjustified insult to oneself or to what belongs to one. 20 The
awareness of being humiliated is the cause of becoming angry, just as the
thought of imminent danger is the efficient cause of fear (1382a 21-30).
Moreover, as in De anima, Aristotle also discerns a material and final cause. A
person's state, especially his physical state, constitutes the material cause,
while the object of desire or the end of an action, incited by a particular
emotion is the final cause. As an example of the first, the Rhetoric discusses
the influence of age on a person's emotional life. Old age is said to dispose to
cowardice because of the reduced body temperature (1389b 29). It also
briefly gives an instance of the second: a faint expectation of escape. To fear
means to doubt the possibility of self-defence; it does not mean the conviction that no defence is possible. 21
It comes as no surprise that in the context of rhetorics the cognitive
aspect turns out to be predominant in the definition of emotion. In order to
persuade his audience the rhetorician seeks to engender the proper
19 De anima 402b 28-403a 17 discerns three perspectives, the perspective of the physicist
studying the material, the technician investigating the composite (sunolon) of form and
matter, and the mathematician/philosopher delineating the form.
20 Rhetoric 1378a 30-32; cf. Topica 150b 27 151 a 19.
21 This example illustrates the complexity of emotional phenomena. This complexity
sometimes resists any attempt to fit these phenomena into a conceptual scheme. Fear
does not, it seems, refer to a final goal in its extreme form, because in a situation of complete helplessness there is no future goal. The very impediments to attaining the goal (to
be rescued) seem to play a `causal' role in the genesis of fear, but these impediments do
not amount to complete helplessness. In a completely helpless situation there is no fear
but only apathy.

HIERARCHY AND DUALISM

101

emotional state through the application and contrivance of cognitions, which
constitute the gateway to the corresponding emotions. To do so, he must
have knowledge of the situations, the circumstances and conditions which
correspond with the cognitive contents of emotions and which facilitate
their occurence. Perhaps the emphasis on the cognitive aspect is less absolute than it appears and must be understood in the perspective of rhetorics
as the art of verbal persuasion. Aristotle's account of emotions would indeed
not have been as detailed, if he had not believed that this cognitive element
were a constituent of emotions, being even capable of engendering them,
but there is no ground for claiming that the Rhetoric represents `the cognitive view of emotion.' 22 This work, as we have seen, does not neglect the
bodily dispositions and their influence on human emotions.
In the Nicomachean Ethics a new dimension is added to what I have called
the cognitive element of emotion: namely, the doctrine of the bipartite
nature of the human soul. This bipartition concerns the distinction between
the logical (or rational) and a-logical (or non-rational) half or element of the
human soul. The former refers to man's capacity to reason and deliberate;
the latter to his capacity to respond to and obey the directives issuing from
the rational principle. Aristotle likens this obedience to the attitude of a child
to its father. The virtues are also distinguished in accordance with this bipartition. Thus, theoretical wisdom and practical wisdom, corresponding
with the rational element, are called `intellectual virtues'; character traits or
dispositions such as temperance and liberality, corresponding with the nonrational element, are called `moral' (1102a 24-1103a 10). The latter are closely
connected with the affects of the soul.
However, affects, or passions, are not the same as moral virtues. A person
is not called good or bad on the basis of his passions, but on the basis of his
virtues or vices. Virtues are a matter of choice; passions, such as anger and
fear occur without choice. Choice is an essential element in the concept of
moral virtue. When we experience the passions, we are said to undergo
change. Aristotle summarizes his position when he says that moral virtues are
hexeis of the soul. We are well or ill disposed to the passions (pathe) in
accordance with a hexis, meaning a disposition, a formed habit, a state of
character. Thus, temperance, for example, may be seen as being well disposed with respect to anger and fear. To complete the picture, Aristotle also
distinguishes several faculties (dunameis) of the soul. A dunamis, such as the
capacity to be angry, should also not be confused with the moral virtues,
since it belongs to our nature and hence we cannot be praised or blamed on
account of it. 23
22 Against W. Lyons, op. cit.,
pp. 33-35. For a more refined account of the relation
between emotion and cognition (or judgment), see S.R. Leighton, `Aristotle and the
Emotions,' Pbronesis, Vol. XXVII (1982), pp. 144-174.
23 Nicomachean Ethics 1105b 19-1106a. In the translation of D. Ross (revised by J.L.
Ackril and J.O. Urmson 1925; 1980) this passage reads: "By passions I mean appetite, anger,
fear, confidence, envy, joy, friendly feeling, hatred, longing, emulation, pity, and in general
feelings that are accompanied by pleasure and pain; by faculties (dunameis) the things in
virtue of which we are said to be capable of feeling these, e.g. of becoming angry or being
pained or feeling pity; by states of character (hexeis) the things in virtue of which we stand
well or badly with reference to the passions, e.g. with reference to anger we stand badly if
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This piling up of distinctions may, at first sight, seem rather confusing, but
we must realize that Aristotle's primary interest in this work is practical: the
upbringing of children and the ethical preliminaries with regard to polical
activity. Restricting ourselves to the first, the various distinctions contribute
to a rather detailed and realistic picture of education. Although children
possess numerous capacities (dunameis), Aristotle states, they lack as yet any
rational activity. They come into the world without habits (hexeis), but are
susceptible to the various affects (pathe) of the soul. These passions must be
moulded and regulated by the educators, if children are to develop into
virtuous persons. This moulding strives after stability with regard to the
passions in all kinds of situations, so that its process is complete when it has
resulted in more or less fixed patterns of behaviour, in habits or character
traits called moral virtues. Aristotle stresses that the moral virtues are
acquired through the repetition of the corresponding acts. The virtue of
temperance is acquired through temperate acts. In most cases, such acts are
initially realized through some degree of coercion, through punishment, for
example. 24
However, the foregoing only represents a part of Aristotle's view on
education. Interesting is Aristotle's suggestion that once the child has grown
up and the rational part has become active, passions may serve as an
indication of the choice that a person must make for what he calls the `mean'
or `intermediate' (meson). Thus, virtue is defined as `a state of character concerned with choice, lying in a mean, i.e. in the mean relative to us...' (1106b
36-1107a 1). The mean avoids both excess and defect in action as well as
passion. Determining the mean at the end of book two of the Nicomachean
Ethics thus, Aristotle adds that it is grasped by perception rather than
(primarily) by reason . Finding the mean is like the act of straightening a
warped piece of wood: we have to drag ourselves away from the extreme to
which our nature tends towards the opposite extreme. The position in which
we find ourselves between the two extremes is to be recognized by the
pleasure or pain which we feel with regard to them. 25 The passions therefore
not only are influenced by the habits which we acquire; they also serve to
provide us with signals as to the acceptable behaviour and the moral attitudes. According to this work then, these signals occur on the level of sense
perception. In contemporary terms, we might call a passion a kind of prereflexive awareness, combined with a tendency toward action in one direction or another.
Our discussion of Rhetoric and Nicomachean Ethics centered around the
contrast between the rational and the irrational. With regard to this contrast
we can conclude that the Stagirite locates emotion in the non-rational or
we feel it violently or too weakly, and well if we feel it moderately;..."
24 In the quoted passages, Aristotle makes use of a medical analogy. Punishment is a kind
of cure; it belongs to the nature of cures to be effected by contraries (1104b 11). As private
education has an advantage over public education so also private medical treatment is to
be preferred to public (1180b 8).
^ 5 This signalling fuction of emotion does not take away the important role of practical
wisdom, which in the first place is concerned with the choice of the right means, but is
also (just as emotion/moral virtue) involved in the choice of the moral end of one's
actions (Book III, 4 and book VI, 12, 13).
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alogical part of the soul along with the moral virtues. This location does not
imply that human emotions are devoid of meaning or even that they are to
be equated with the blind habits or disruptive impulses of animal behaviour.
Aristotle is arguing within the framework of bipartition of the soul, which is
an exclusively human model of the soul. 26 Although the non-rational half of
the human soul is of itself incapable of reasoning and deliberating, it is
receptive to the guidance of the logos and can obey its rules. Moreover, our
discussion of the relation between moral virtue and passion has shown that
pleasure and pain sometimes obtain an important evaluative and signalling
function in the acquisition of the right moral attitude. Hence, we may conclude that human emotions are more than mere (animal) reflexes. Although
they are not instances of logical calculation, 27 they are still marked by a kind
of discriminative awareness which might be described as the non-reflective
evaluation of situations, accompanied by a tendency to move from or
towards something. This tendency is then determined by the emotion in
question.
Because human emotions are receptive to the guidance of reason,
Aristotle is able to explain the effects of verbal persuasion partly in terms of
bringing about the right emotional state in the audience. The mental images
which the speaker elicits through his rhetorical art is the efficient cause of the
corresponding emotions. This manner of bringing about an emotional state
is the not only one; other means can be applied to influence the course and
intensity of emotional life. 28 Education appears to be the most decisive. 29
Here, too, the argument runs parallel. The external coercion, which is often
needed, does not necessarily lead to the formation of a set of blind habits.
Most people, of course, have natural and acquired inclinations and attitudes
which are more or less rigid, but which take on a new shape in every new
situation by a kind of dialogue between moral virtue, practical wisdom
(which belongs to the rational `half) and emotional responses. 3 o
Our discussion raises some fundamental questions which remain to be
answered. Does not the doctrine of the bipartite soul contradict, or at least
26 This point is stressed by W.W. Fortenbaugh, Aristotle on Emotion. A Contribution to
Philosophical Psychology, Rhetoric, Poetics, Politics and Ethics, London: Duckworth,
1975, ch. 2, for example, p. 23: "Once emotions were focussed upon and recognized as a
special class of cognitive phenomena open to reasoned persuasion in a way that bodily
drives are not, it was possible to develop a peculiarly human psychology which could
replace Plato's tripartite psychology." In my view, Fortenbaugh goes too far in his
emphasis on the cognitive status of emotions.
27 Corresponding remarks are made about smell, De anima 424b 3-18.
28 For example, gymnastics, poetry, tragedy, music, education. I shall not enter into the
heated discussion of the interpretation of the term catharsis and of the cathartic effect of
tragedy (Politics 1342a 1-16, Poetics 1449b 22-28). Cf. C.W. Boekel, Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven, Utrecht:
De Fontein, 1957, pp. 172-176, 210ff.
29 Education is not restricted to intellectual learning, but involves exercise and training.
Courage is not a result of talking about it. The quality of one's emotional and moral
responses is evidenced in unexpected situations, which do not permit rational deliberation. Cf. W.W. Fortenbaugh, op.cit., pp. 70-75, on `sudden alarm.'
30 Nicomachean Ethics 1143b 18-1145a 11. Practical wisdom (phronesis) is compared to
the eye, which makes it possible for the body, which without sight might stumble, to walk
straight. Cf. also 1178a 7ff.
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disagree with, the theory of hylomorphism as presented in De anima~? Does
not this bipartition represent a relapse into the dualist division of the soul
into two `parts'? Moreover, do not the nutritive and sensitive faculties of the
soul fall outside the scope of the bipartite soul? With regard to this last
question, Fortenbaugh has suggested that the bipartite model should be
viewed exclusively as a cognitive theory in which, for example, considerations of the appetites as originating within the body have no place. He strictly
separates the cognitive psychology of the Nicomachean Ethics, Rhetoric and
Politics from the biological theory of De anima. 31 This interpretation meets
serious difficulties in the crucial passage of Nicomachean Ethics 1102a 251103a 3, in which Aristotle makes explicit mention of the appetites when he
describes the non-rational part of the soul. 32 Elsewhere in the same treatise
(1178a 15) he even suggests that moral virtue may have a physical origin.
Moreover, Fortenbaugh remains rather vague in delineating the meaning of
the adjective `cognitive.' He does not discuss the role of sense-perception
and the importance of imagination for emotions. Cognition appears to be a
narrower concept lying somewhere between a proposition and a belief. 33
It must be acknowledged, however, that the bipartite psychology of the
Nicomachean Ethics, Rhetorics and Politics34 comes fairly close to an instrumentalist conception of the relationship between body and soul, in that the
bipartite human soul, although closely connected with the body, is depicted
as a unity in itself, i.e., a unity consisting of two parts. The question is raised
again, therefore, as to whether or not a gap exists between the instrumentalist claim of bipartition and the integrative view of hylomorphism. I realize
that a conclusive and comprehensive answer to this question exceeds the
scope of the present discussion, but Lefevre gives us solid support in his
detailed and scholarly treatise on Aristotelian psychology. 35 I shall sum up the
Fortenbagh mentions, in summary, the following arguments: a) adherents to the idea
of the compatibility of the biological with the political-ethical (cognitive) theory, wrongly
assume that the alogical part of Aristotle's psychology has issued from joining the two
lower parts of Plato's tripartite psychology, i.e. the affective and the appetitive parts (thumoeides and epithumetikon, respectively); Plato tied the epithumetikon more strongly to
bodily drives than Aristotle; whereas Plato discerns a desiderative element in each of the
three soul-parts, Aristotle groups all desiderative capacities together, including rational
volition (boulesis), in the alogical part of the soul (p. 31-35); b) the biological theory
cannot `locate' emotion, because emotions involve aspects of the nous, orexis and aisthesis (p. 27, n. 1); c) biological and bipartite/ cognitive theory both presuppose entirely
different frameworks, the biological theory being directed towards living nature in general
and bipartite psychology exclusively to man. Fortenbaugh has been criticized by A.C.
Lloyd, Archiv fur Geschichte der Philosophie 58(1976), pp. 268-271. Cf. also P.A. Vander
Waerdt, `The peripatetic interpretation of Plato's tripartite psychology,' Greek, Roman
and Byzantine Studies 26(1985), pp. 283-302.
32 In 1097b 33-1098a 3, both the biological theory and the bipartite psychology are
brought together. Indeed, this passage makes clear that the bipartite model refers exclusively to human psychology. Aristotle suggests, however, that the biological theory refers
to functions (or ontological structures) and bipartite psychology to functioning (moral
acting); cf. 1098a 3-17. If this interpretation is valid, then the one viewpoint does not
exclude the other, as Fortenbaugh seems to suggest.
33 Cf. Lloyd, op.cit., p. 270.
34 Politics 1333a 16ff., 1334b 6-28. Protrepticus fragment 11 also refers to bipartition.
35 C. Lefevre, Sur l'evolution d'Aristote en psychologie. This book also offers a scholarly
criticism of the monumental commentary on Nicomachean Ethics by Gauthier and Jolif.
31
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main conclusions of his study insofar as these are relevant in the present
discussion, leaving aside the close argumentation of his investigations for the
sake of brevity.
In the first place, both conceptions, that of instrumentalism as well as that
of the soul's bipartition, can be found in the early works (such as Protrepticus) and in the later works (such as De anima). There is consequently no
reason for postulating a distinct, instrumentalist middle-phase. Even De
anima does not on closer inspection appear to be entirely consistent in its
doctrine of hylomorphism. 36 In the second place, hylomorphism is not
really absent in the other works. It seems to be rather presupposed in them.
In the discussion with Fortenbaugh this came out with regard to the
Nicomachean Ethics Book I, cap. 7 and 13. In the third place, the ethical (and
political) works admittedly offer a more restricted and rougher model of the
soul compared to De anima, but the lack of psychological detail in them is
due to the simply fact that their subject matter is different. Aristotle has no
need of more refinement with regard to ethics and politics, so that, according to Lefevre, these different perspectives should be explained in terms of
Aristotle's different pedagogical aims. These perspectives are not mutually
exclusive, in spite of their difference in emphasis and structure. 37
In conclusion, De anima offers a general background by showing that man
is a living creature among other living creatures (plants and animals). Whether
or not it is wholly consistent in fulfilling the aim of providing a general and
comprehensive theory of the hierarchically ordered, living cosmos, remains
a moot question. The ethical, political and rhetorical works restrict themselves to man as an ethical, political and social being. They deal with human
psychology only to the extent that it is relevant to the subject at hand.
As was indicated above, the bipartition conception only holds for the
human soul; Aristotle never lost sight of the exceptional position of man in
the earthly cosmos. It is worth adding that this point of view, as I will show at
the end of this paper, is found in a more pronounced form in De anima, in
the passage on the separate intellectual soul (429a 10-29, 430a 10-25). 38
3. Aristotle on Emotion: Passive or Active?

Some of the material relevant for the question which must now be raised
are emotions passive or active? has been presented in the discussion
Cf. also C. Lefevre, Une nouvelle introduction a 1'Ethique a Nicomaque,' Revue de
Philosophie de Louvain, (1973), pp. 641-659.
36 De anima 415b 20 calls natural bodies, plants as well as animals, organs of the soul.'
Cf. the much discussed reference to Plato, 413a 8-9.
37 C. Lefevre, Sur l'evolution, pp. 221-234, 281-287. He opts for "une conciliation
`pedagogique" (p. 230ff.). Leighton, op.cit., draws a similar conclusion with regard to the
different definitions of pathe in Rhetoric, Nicomachean Ethics and De anima.
38 Ibidem, pp. 235--242. Concerning 1178a 19-22: "Being connected with the passions
also, the moral virtues must belong to our composite nature; and the virtues of our composite nature are human; ... The excellence of the reason is a thing apart..." (translation of
Ross), Lefevre remarks: "Mais, aux tenants dune concordance avec le De anima, nous
devons faire remarquer qu'il parait impossible de comprendre le texte comme s'il y avait
nous chooristos: c'est le bonheur de 1'esprit ... qui est dit `separe', c'est a dire ... caracterise
par une reelle autonomie" (p. 240). In other words, this passage refers to the moral
excellence of human reason, not to the separate intellect (nous chooristos) of De anima.
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above. Before dealing with this question directly, however, we must keep in
mind that the metaphysical concept of `pathe is much broader than the
concept of `pathe of the soul,' and that the latter is broader than the concept
of emotion. Pathe, in general, are related to the changes which happen to a
thing and which have an external cause. 39 They are accidental to a thing and as
such stand in contrast to a thing's nature or essence, which is its principle of
motion. Strictly speaking, they do not bring about a modification of the
substances of things. Pathe may, however, interrupt the activity of a thing.
Their impact may also lead to the formation of dispositions, which influence
the course of particular activities. Inversely, the consequences of an agent's
activity sometimes `affect' that agent, be it a person or a thing. However,
these refinements do not alter the basic principle: the essence of a thing is its
(natural) activity which cannot be affected by accidental and external circumstances (pathe), not even when they bring about permanent change.
Generally speaking, Aristotle maintains this position in his anthropology and
psychology. Discussing the nature and essence of the human being, he
invariably points to the intellect (nous poietikos), that is, the pure activity of
contemplation. 40 Pure intellect does not contain anything of the body; 41 it is
insensible to affections and impressions, it is unmixed, that is, it knows only
itself. In this way, the pure intellect (nous or nous poietikos) is separated in
some sense from the human soul (psyche). At some places this separation is
masked by conceiving both as parts of an encompassing soul. However,
even there Aristotle remains constant in his assumption that there is a part of
the soul which remains untouched by sensory impressions and other bodily
influences.
This metaphysical doctrine of the intellectus agens might lead one to
suspect that emotions are to be described as states of mind which are merely
passive, accidental and aroused by some external cause. However, they are
nothing of the kind. We encounter in Aristotelian psychology the remarkable state of affairs that the pathe of the soul are enlisted in the striving after
the moral good and that they posses as such the element of intentional
action. As the preceding discussion of moral virtues demonstrated, passions
are included in the full description of man's virtuous activities. When properly channelled, they provide the basis for a life of happy contemplation.
There seems to be, therefore, a disparity between the general view of pathe
39 Metaphysics 1022b ff., Categoriae 9a 28-10a 11, 1lb 1-1 lb 18, Physics 202a 21ff. Cf. A.
Oksenberg Rorty, `Aristotle on the metaphysical status of pathe,' Review of Metaphysics
38 (1984), 521-546.
40 Metaphysics 1075b 21 24, De anima 429a 15, 19, 24-29; 429b 5, 430a 16-18, 22-25, 430b
24, 25; Nicomachean Ethics bk. X, ch. 7, 8.
41 De anima 431a 16, 432a 7-14. For an adequate account of the difference between nous
and psyche, the theme of cosmos and microcosmos must be taken into consideration.
Presumably Aristotle assumed the existence of a fifth element (quinta natura, i.e., ether)
as the substance of the soul. The active intellect, then, should be conceived as the
immaterial centre of a surrounding nebula (ether), analogous to the earth and the heavenly bodies. Cf. C. Lefevre, 'Quinta natura et psychologie aristotelicienne,' Revue de philosophie de Louvain 69(1971), 5-43; A.P. Bos, `Aristotle's Eudemus and Protrepticus: are they
really two different works?' Dionysios, 3(1984), 19-51; A.P. Bos, `Aristotle on myth and
philosophy,' Philosophia reformata 48(1983), 1-18; A.P. Bos, `Het grondmotief van de
Griekse cultuur en het titanische zinperspektief,' Philosophia reformata, 51(1986), 117-137.
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as being accidental and prompted by some external cause, on the one hand,
and pathe of the soul as being incorporated in an intentional action, on the
other hand.
This disparity, however, is more apparent than real when it is approached
from another point of view. Aristotle wants to safeguard above all the
separateness of that which he considers to be the essence of man, namely:
his intellect. Given the separateness of the nous and making the transition to
the theory of the mixed soul, it turns out that there is scope for connecting
pathe with action. This would obviously not be the case if nous and psyche
were more closely tied together. When Aristotle argues for the separateness
of the nous, he seems to imply that, no matter how strong the impact of the
emotions on man's soul (psyche), they would not alter the inner nature and
ultimate destiny of man, which goes far beyond the life of the mixed sou1. 42
According to this interpretation, it is the chasm between nous and psyche
which is responsible for the disparity between metaphysical and psychological pathe. And paradoxically, it is this tendency to metaphysical dualism
which guarantees the unification of concepts in psychology.
Aside from these theoretical concerns, Aristotle also offers more practical
reasons for emphasizing the strong connection between emotion and moral
responsibility. Passions by themselves do not involve choice, but Aristotle
seems to suggest that it is somewhat artificial to speak of passions by themselves. They often are part of an intentional act. For example, when someone
revenges himself, the feeling of anger accompanies, intensifies, or perhaps
even gives rise to the act of revenge. Or, to use another example, habits are
acquired through the encouragement and punishment of an external, authoritative agent. We learn to be steadfast in frightening circumstances withough
losing sight of the inherent risks. Habits regulate passions as well as actions. 43
As we have observed, passions may in turn influence the choice and direction of one's moral actions. The strong connections between moral virtue
and passion thus show how activity and passivity are intertwined.
Perhaps a further step may be made by suggesting that in the Aristotelian
ethics the merely passive qualities of the passions are to be conquered by
some kind of active principle. This active principle is embodied in good
habits (the moral virtues) which are moulded by external rational control, in
the first place, and are then in the second place internalized. It is the faculty
of practical reasoning which in the final analysis leads to the perfection of
both moral virtue and passion and commonly guides our action. 44 Viewed
Lefevre also calls it a paradox: the integrative tendency of hylomorphism, with its
teleological-hierarchical order, conjures up its echec, the problem of the separate intellect
(Sur l'evolution, P. 287).
43 Nicomachean Ethics 1106b 14-27.
44 Besides the fact that practical reason belongs to the logical part' of the bipartite soul
and moral virtue to the alogical `part', there is another difference between these two.
Moral virtues ensures a correct goal, whilst practical reason is responsible for proper
means-end deliberations. In the mean time, although most of the emotions are, in some
way, `practical' in the sense of involving a possible goal for one's actions, there are some
non-practical emotions, such as shame, indignation and pity. Cf. Fortenbaugh, op.cit., pp.
81-83, who also suggests that the orientation of emotions to practical goals might explain
why the Greeks knew no moral virtue corresponding to the Christian view of mercy.
42
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within the framework of Aristotelian ethics, therefore, it would be fruitless to
attempt to isolate passions from the context of action within which they
occur.
The definition of emotions in the Rhetoric confirms this contextuality. One
of the elements in the definition there appears to be the final cause of an
emotion. This finality means the drive towards some end: as, for example, in
anger someone feels the desire to revenge oneself for the insult suffered
(1378a, b). Aristotle goes even further when he adds that, since desires by
their very nature are such that they aim at pleasure, the anticipated act of
revenge must be within reach. How else could we expect a feeling of satisfaction if the anticipated end of our action would be beyond our reach?
Hence, the tendency to act towards a particular goal must at the very least be
enclosed in the definition of emotion and this enclosement, in turn, shows
how closely activity and passivity are intertwined with regard to emotions.
Incidentally, analogous arguments for this fusing of activity and passivity
may be found. For example, in De anima it is said of sense-perception
Caistbesis) that it is both kinesthai (being moved), paschein (being acted
upon) and energein (acting)." Sense-perception, such as seeing, involves
change but is more than just 'being affected' by something. In the act of
seeing potentiality becomes actuality-the changed eye-stuff is transformed
into an (active) sense-organ.v
In summary, patbe are, according to the general, metaphysical conception, accidental and exogenous; according to the psychological conception,
however, they are assimilated in man's intentional activities, whether they are
conceived of as emotions or, in a wider sense, as 'affections.' This puzzling
disparity may be clarified,
1) by pointing out that the separate nous has a particular status with regard to
the composite soul; and
2) by emphasizing the practical aims of Aristotelian ethics and rhetorics. The

treatises on these subjects suggest that in relation to moral activity and social
life, it is neither realistic nor fruitful to distinguish sharply between passive
states and purposeful acts.
Finally, with regard to patbe in the more restricted sense of emotion, the
interaction of activity and passivity finds confirmation in the close connection between patbe and orexis (striving). The final paragraphs of the third
chapter of De anima gives a detailed account of the soul as 'being-in-movement.' There are two principles of movement which belong to the soul itself,
namely: orexis and nous combined with tmagination.v A certain order may
be discernible here: appetites strive after a particular end and this end, in
turn, forms the starting point of practical deliberation.i'' The capacity to
45

De anima 416b 32-35, 417a 1S-418a 7, 424b 2-19.

Cf. A. Oksenberg Rorty, op.cit., pp. 530-31. Cf. R. Sorabji, op.cit., p. 49 comparing
Aristotle with Descartes.
47 De anima 433a 9-20. The soul as form of the body, i.e., as that after which the body
strives. As a principle of teleology, the soul is characterized in three ways in relation to
movement: it is the principle of movement, the end of movement and also the cause or
substantial form of animated bodies (415b 1Off. , b 21, 22).
48 Practical deliberation, as will be remembered (see note 44), seeks for the means to a
particular end, as is stated in Nicomacbean Ethics Bk. VI, ch. 12, 13.
46
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press towards a goal seems to be fundamental in relation to movement. 49
There is a striving element in every part of the soul (432b 7). What appears to
be relevant to the subject at hand is that striving is closely connected with the
appetites, some of which originate in the body (432b 29-433a 3, 435b 5-13,
434a 13-16). The bodily `component' may even be decisive as far as the
fulfillment of desire in action may be concerned (432b 31-433a 2). It goes
without saying that emotions are closely tied up with appetites, corporeal or
otherwise. The Nicomachean Ethics (1045b 20ff.) refers to `appetites ... and
in general the feelings that are accompanied by pleasure or pain' as examples
of passions. Appetite is clearly included in the definition of passion here. De
anima, of course, also prescribes that the sensitive appetites ought to be
controlled by rational volition (practical reason) but this does not preclude
the appetites from being tied up with one of the two principles of movement of the soul, namely: orexis. When the latter is considered to be one of
the origins of the soul's motion and action, and when emotion is associated
with orexis, then there is no reason for regarding the emotions as accidental
and exogenous changes, not affecting the essence of the soul, human or
otherwise. 5 o
4. Aristotle's Account of Emotion: an Evaluation

Going back over Aristotle's contribution to a philosophical theory of emotion, we face ambiguities on several points. First, he seems, on the one hand,
to consider emotions to be truly human phenomena, enlisted in the striving
for the moral good. On the other hand, emotions take no part in the excellence of the human being; at most they prepare the human person for the
blessed life of contemplation. Secondly, if we begin with the hierarchical
view of De anima we would expect Aristotle to attempt to `locate' the several
aspects of emotions the corporeal, the cognitive and the conative—on the
corresponding levels of functioning. But in this work as well as in others, the
intertwinement and interaction of the different levels of the hierarchical
order of faculties are hardly discussed.

This lack of structural intertwinement can also be illustrated from another
perspective. A comparison between human and animal emotional life would
have been consistent with the doctrine of the soul in terms of hylomorphism. Human emotions are open to and guided by (rational) habits and
practical reason, while animal emotions are not. This openness and guidance
explains the difference between the two. While animals may be said to `learn'
from experience, they lack rational control. With regard to the corporeal
and, to a certain extent, the conative aspects of emotion, man and animals
show notable resemblances. Aristotle, however, hardly touches on this subject. Hence, it seems, hylomorphism serves only as a rough and ready means
The formulations are not, at first sight, completely compatible; 433a 22 mentions `the
desirable object' and 433a 32 points to the striving capacity as the `cause' of movement.
Cf. 433b 11 ff., however, where Aristotle distinguishes between a) the principle of movement
(consisting, in its turn, of an unmoved and a self-moved mover, i.e., the practical and
striving capacities respectively), b) the organ of movement and c) that which is moved.
50 Cf. De anima 408b 1-32. On the peculiar status of the noun in this context, see 408a 16,

49
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of classifying plants, (higher and lower) animals and man. But the different
phenomena which pertain to each of these in their respective ways are not
distinguished.
Still, if one were to think a little further along these lines, one might well
argue that even when the capacity to think is poorly developed in some
people, as Aristotle, for example, supposes in the case of slaves and barbarians, one would still have to maintain a distinct difference between the
emotions of such people and the emotions of animals. The difference may
well be accurately formulated by saying that man is capable of acting, animals
merely of reacting. However, Aristotle fails to draw this conclusion explicitly.
This failure points to a fundamental problem in any theory of emotion and in
Aristotle's hylomorphistic theory in particular: namely, to what extent does
the theory of emotion, be it hierarchical or otherwise, account for the fact
that human emotions reflect in one way or another the unique personality of
an individual? Or, when the assumption of the personal character of (human)
emotion is rejected, how can a split between the human and non-human
`parts' or functions of the human soul be avoided. In the case of Aristotle,
such a split inevitably threatens the very unitary character of his (psychological) doctrine of the soul.
Restricting myself to Aristotle, I believe there are two main reasons that
explain the presence of ambiguities in his view of emotion. One is that he
failed to carry the program of hylomorphism through with sufficient consistency to avoid them. By hylomorphism I mean the hierarchical ordering
of the soul's faculties of functions, instead of an ordering of `substances' or
`parts.' Above we saw that very little attention is paid to the intertwinement
and interaction of the various levels; each level seems to possess a relative
independency with respect to the other levels. Sometimes the different
levels appear to be substantialized, at least, to a certain degree. 51 This particular lack of consistency is confirmed by the (well-nigh) separate existence of
the (contemplative) nous. The conception of nous as pure activity, detached
from bodily influences and sensory impressions, cannot be adequately
accounted for within the framework of hylomorphism.
The second reason that may explain the presence of ambiguities in
Aristotle's theory of emotion concerns the problem of the one and the
many, a problem common to every hierarchical theory. Is the unity to which
the many levels or functions refer outside of the hierarchical order or within
it as one of the higher or lower functions or levels? In my estimation
elements of both sides can be found in Aristotle's anthropology. If the unity
is found outside of the hierarchical order, then the question arises: can
hylomorphism still be considered the encompassing theory for the living
cosmos, as Aristotle intended it to be? His conception of the nous, standing,
as it were, with one leg outside of the hylomorphic framework, and, at the
same time, serving as a point of reference, raises the same problem. Suppose that the nous is the principle of unity which the defines the essence of
human nature: in which way are the distinct levels of functioning connected
51 This substantialization is apparent, for example, in those passages of De anima with
instrumental overtones; cf. note 36.
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with this unifying (and we may add: humanizing) principle? I touched on this
question when discussing human and animal emotion. Aristotle fails to clarify
the difference and he does not make clear why a person's emotions tell us
something about that person.
However, traces of the second solution can also be found. The principle of
unity is then identified with one of the levels of functioning. Here again it is
the nous which fills the bill. It is now conceived of as the highest level of
functioning, and as such it is placed in within the framework of hylomorphism in which it serves as a point of reference. This solution, however,
implies a scheme of higher and lower functions, in such a way that `higher'
means `more human' and `lower' means `less human.' Aristotle's view of
slaves, barbarians and women as being ruled by the passions betrays this
perspective. 52
Especially the double role of the nous must be considered as the source of
the ambiguities in Aristotle's theory of emotions. On the one hand, the
activity of the nous is separated almost entirely from the activities of the
psyche. The exclusive position of the intellectus agens threatens the unitary
character of hylomorphism. On the other hand, when the nous is taken as
the highest function of the psyche and as a point of reference for the other
psychic functions, it results in a scheme of higher and lower functions which
has somewhat elitarian implications.
Nevertheless, Aristotle does seem to have a clear sense of the connection
between the idea of personal awareness and the problem of the one and the
many. In the discussion of sense-experience in De anima, he raises two
questions: first, does each of the different senses (seeing, hearing, smelling,
tasting and touching) have the capacity to be aware that it is sensing separately, or is this capacity something that is common to all the senses together?
Secondly, how is the capacity to differentiate between the distinct kinds of
sensations to be accounted for? When an object is seen and heard at the
same time, the sensation of seeing can be distinguished from the sensation of
hearing (426b 12-427a 14). Comparing this passage of De anima with the
discussion of the same subject in Parva naturalia, there is only one possible
conclusion, and that is that Aristotle distinguished a common sense-organ
(known in scholastic philosophy as sensus communis) which accompanies
the functioning of all the five senses. Careful study reveals that the meaning of
this concept of a common sense-organ (or perception proper) comes close
to the modern notion of consciousness, at least taken in an elementary, nonreflective manner. 53 This immediate (self-)awareness fades away during sleep.
52 This natural superiority of reason and intellect is also defended from the viewpoint of
bipartition. Cf. Politics, VII, 14, 15.
53 Cf. Parva naturalia 449a 5-20; 455a 12ff.: "Each sense possesses something which is
special and which is common. Special to vision, for example, is seeing, special to the
auditory sense is hearing, and similarly to each of the others; but there is also a common
power which accompanies them all, in virtue of which one perceives, that one is seeing
and hearing ..." This central faculty with its functions of recognition and discrimination,
also serves perhaps as an organ of `internal sense.' The treatise On memory mentions
three functions: the sense of time, the faculty of image-formation, and memory. Cf. Kahn,
op.cit., p. 14, 15. Kahn maintains that Aristotle's sensus communis differs considerably
from Cartesian consciousness (cf. note 5). His main arguments are that `perception
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Aristotle states that the perception of differences between the distinctive
sense-organs cannot be explained from the fact that `I hear' and at the same
time someone else sees. To distinguish them, both kinds of sensation must
be present in one faculty of awareness. In this way, the five distinctive senseorgans converge into a general capacity of awareness.
It is interesting to note at this juncture that this area of convergence seems
to be equated with an elementary awareness of personal identity. By the very
fact that I am aware of the differences between the distinct kinds of sensation, we must agree that there are differences in sensation. 54
5. Discussion

The significance of Aristotle's doctrine of the soul can hardly be overestimated, in spite of the ambiguities and uncertainties with which it leaves us
regarding the theory of human emotion. Aristotelianism raised the basic
questions and provided the conceptual framework for every theory of
emotion for many centuries and at any rate until the age of the Enlightenment. Philosophical anthropology often balanced on the edge of hierarchical
and dualist conceptions. The basic distinctions between appetite, rational
volition and reason, action and passion have set their stamp on the perennial
discussions. In particular, the association of the essence of things and living
creatures with their activity and perfection, has left deep traces in Western
thinking. Following Aristotle, passion could only be conceived of as
`something-to-be-filled-with-action.' 55
The whole discussion surrounding the interpretation of the Aristotelian
nous was not at all closed at the end of the Middle Ages. The interpretation
which insisted on the existence of a separate nous also favoured the rise of
medical physiology. It is likely that Arab medical literature, stamped by the
monopsychist interpretation of Aristotle (transcendent and supra-individual
spirit), dominated and enriched the naturalist thinking of the famous school
of Padua, which enhanced the study of anatomy and physiology, including the
physiology of emotions, to new heights. 56
proper' (the sensation of sensation) cannot be equated with the Cartesian res cogitans,
which denotes primarily rational thought; and that according to the Aristotelian view, man
and animal (higher animals) have this faculty in common; cf. 23 ff.
54 Cf. De anima 426b 20; if one accepts the view that the immediate self-awareness of the
central faculty characterizes the human person as an animal, that is, as a sentient being,
then there is an important conclusion, drawn explicitly by Kahn (op.cit., p. 30) "... there is
for Aristotle an important distinction which the traditional concept of consciousness
tends to ignore, between the intellectual activity as such and our personal awareness of it.
In Aristotle's view, our personal consciousness as men belongs essentially to our sentient,
animal nature." There appears to be a fundamental distinction between noetic and
sensory awareness. Noetic self-awareness is the prerogative of the gods.
55 Hillman, op.cit., p. 163: "In one respect—emotions can ultimately be traced to a root
concept of not-being." Hillmann refers, among others, to Heidegger's concept of `Angst
closely connected with the idea of 'das Nichts' and to Freud's concept of unconsciousness—anxiety serving as a signal of the hidden (non-existent) existence of the unconsciousness.
56 Cf. G. Verwey, Psychiatry in an Anthropological and Biomedical Context. Philosophical Presuppositions and Implications of German Psychiatry 1820-1870, Dordrecht:
Reidel, 1985, pp. 9-34 (p. 21 in particular). Verwey even states that the debates between the
so-called `physicists' and 'somaticists' in the early nineteenth century can be traced back
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In the works of Descartes both the break with the Aristotelian (Scholastic)
tradition and the indebtedness to it becomes clear. 57 His definition of emotion in Les passions de fame shows this dramatically. Emotions are divided
into components and these reflect Aristotelian distinctions. Emotions are
defined as passions of the soul and actions of the body. As bodily actions
passions incite the will to do the things for which they prepare the body. As
passions of the soul they must be understood as perceptions by means of
which the soul is related to itself. 58 Notwithstanding the real interaction
between soul and body, the scientific concepts of action and passion must
be held strictly separated. As Riese states in a work on medical thought in the
17th century, passions are thought to belong to two distinct orders: namely,
to the medical and the moral. In medicine they are treated as pathological
symptoms and in ethics they are conceived of as vices. 59
Finally, our discussion of Aristotelian psychology gives rise to a question
regarding Herman Dooyeweerd's anthropology. Dooyeweerd strongly resists
both dualism and the Aristotelian-Scholastic doctrine of substance. Decisive
in this regard is his idea of the concentric directedness of all aspects of the
cosmic time order to the supra-temporal I-ness and to the origin of meaning.
Man's uniqueness, his spirituality, should not be sought for in one of the
higher levels of existence. In other words, this uniqueness is not restricted to
one of these higher levels. 60 Nor must this uniqueness be separated from
man's `natural' life. However, I do question whether Dooyeweerd has sufficiently integrated the idea of the concentric directedness of the human I-ness
in the theory of the enkaptic structural whole.
This ingeneous theory, which, among other things, forms the basis of
Dooyeweerd's anthropology, he developed as an alternative to the (Neo-)
Scholastic philosophy and to what he calls the `aggregate theories.' 6 i The
former neglects the sphere-sovereignty of the substructures of the enkaptic
whole, while the latter tends to substantialize the constituent parts without
integrating them into a real unity. Dooyeweerd states that the different individuality-structures are not simply intertwined, but that the inter-structural
interlacements are `realized in one and the same typically qualified formto the different philosophical anthropological positions of Platonism, respectively Aristotelianism.
57 Stoic and Galenic influences on Descartes should also be mentioned.
58 Rene Descartes, Les passions de lame, articles 25, 27, 40, 47. He rejects the partition of
the soul; cf. article 68. Cf. also my `Descartes over emoties. Het spontane en het instrumentale lichaam in de cartesiaanse antropologie', Philosophia Reformata, 54 (1989), 4-28.
59 W. Riese, La theorie des passions a la lumiere de la pensee medicale du XVII siècle,
Bale (Suisse): editions S. Karger, 1965, p. 72.
60 W J Ouweneel, however, tends to restrict `spirituality' to the act-structure and calls it
the spiritive structure. See his De leer van de mens: proeve van een christelijk-wijsgerige
antropologie, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1984, p. 185ff. For my criticism of this
work see my article, `Psychology als empirische antropologie,' Radix 11(1985), 229-241.
This restriction, in my view, leads to the unintended consequence of connecting the idea
of human I-ness more closely to the higher than to the lower functions and individualitystructures. Ouweneel's Psychologie. Een christelijke kijk op bet mentale leven (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1984) shows this unintended consequence clearly in
relation to psychotherapy: with respect to different problems (i.e. modal levels) there are
differences in closeness to the supra-temporal heart (p. 336).
61 H. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought, Vol. III, pp. 767-771.
.
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totality embracing all the interwoven structures in a real enkaptic unity ...' 62 It

is significant that this `form-totality' does not automatically coincide with the
(qualifying function of the) highest individuality-structure. 63 It is sometimes
described as a foundational layer. In the case of man, it is the form of the
body which morphologically binds the four individuality-structures (the
physical, biotic and psychic individuality structures and the act structure). 64
My criticism of Dooyeweerd's doctrine of the enkaptic structural whole in
its application to anthropology concerns the determining role which the
highest individuality-structure, that is, the act-structure, plays in defining the
body as a human body. Only because the first three substructures are bound
up within the fourth act-structure they can form an essential part of the
human body or can be called `human' at all. 65 Dooyeweerd illustrates his
claim by pointing to the process of decomposition of the body after death.
The physical-chemical structures are `liberated,' he says, and obey at that
time the laws of the physical-chemical aspect as such. 66 He depicts the body
as a hierarchical series of structures, each higher structure embracing and
binding up within itself the lower ones, while the lower ones orient themselves to the principles of the higher functions. This depiction is strengthened through the almost implicit suggestion that the lower structures are
rather undifferentiated from the point of view of the higher structures. The
former obtain their specific human character only in the anticipation of the
latter. 67 Thus, in spite of the idea of the concentration of functions, as an
62 Ibidem, p. 695 . There is a difference then between enkapsis `as such' and the enkaptic

structural whole, the latter expressing a real unity. And there is also a difference between
the part-structures of an aggregate and the individuality structures of the enkaptic structural
whole, the former `are functioning in' (p. 769), `produced by' (p. 774), `taken up within' (p.
775), `realized within' (p. 775), `obeying the form-laws' of the enkaptic structural whole, i.e.
the cell, the living body.

63 Ibidem, pp. 767, 777. In the case of the living body, it is the objective sensory image of
the materialized body which, simultaneously, gives `objective' expression to the higher
structures, i.e. the sensorium and in a human body the act-structure. Perhaps Dooyeweerd
focusses so much on the sensory form-totality, the visible morphology of the body,
because of the fact that `naive experience' immediately grasps the nature of a living body
(man or animal) and that in the case of the human being, one's character and intentions
become clearly manifest in one's visible verbal and non-verbal expressions.
64 Cf. Dooyeweerd's 32 propositions on man under the title, `De leer van de mens in de
wijsbegeerte der wetsidee,' Solafide, 7(1954)nr. 2: "X. Het menselijk lichaam is opgebouwd
als een enkaptisch geheel in een viertal individualiteitsstructuren, waarvan telkens de lagere
in de hogere morfologisch gebonden zijn. De natuurlijke lichaamsvorm of lichaamsestalte is dus het knooppunt der vervlechtingen tussen de onderscheiden structuren..."
5 Ibidem, "XI: Voor zover men de drie lagere structuren in haar interne ... eigenwettelijkheid vat buiten haar binding in de vierde of hoogste structuur, zijn zij nog niet als eigenlijke deelstructuren van het menselijk lichaam to verstaan. Eerst door haar successieve
binding in de vierde structuur worden zij tot wezenlijke onderdelen van het enkaptisch
structuurgeheel, dat 'menslijk lichaam' heet."
66 Ibidem, proposition XIII. Ouweneel follows Dooyeweerd on this point. See Ouweneel,
^

De leer van de mens, p. 190, 193.

This criticism is weakened by the fact that the act-structure also seems at times to embrace the concentration on the human I-ness, i.e. the directedness of all functions to the
unique spiritual act-centre. Cf. ibidem, propositions XX, XXIV. Dooyeweerd's terminology
is slightly inconsistent, because in proposition XXII he explicitly states that the (supratemporal) spirit transcends all temporal functions, that is to say, it transcends the actstructure. His term 'geestelijke uitdrukkingsvermogen,' i.e. of the human body and the actstructure, is an attempt to bridge these two formulations.
67
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indication of the mystery of human personhood, the act-structure seems to
function as a hierarchical framework, binding up the lower structures within
itself and rendering these their specific human character.
This inconsistency seems, at first sight, to be of theoretical relevance only.
However, on closer consideration it proves to be of vital importance in
relation to the theory of emotion. Although it is bound up in the actstructure, emotional expression as such cannot be qualified as an act. The
expression of emotions is usually absorbed, as it were, in acts with an suprapsychic modal qualification, for example, socially or morally qualified acts. As
a matter of fact, emotional expression as such seems to presuppose, according to Dooyeweerd, the temporary suspension of the guiding supra-psychic
normativity. 68 An outburst of rage seems only conceivable as caused by a
temporary suspension of the ties of the act-structure. Dooyeweerd's theory
of the human body as an enkaptic structural whole at least suggests this rather
unattractive account of emotion.
My alternative to this account would be to defend that even emotional
outbursts are, in fact, responsive to the normative principles of the suprapsychic modalities. It is rather artificial to isolate emotional expressions `as
such' from the emotionally determined acts. Moreover, the psychic aspect of
these acts has a normativity of its own, drawn in analogical anticipation to
supra-psychic modalities. Even when persons seem to lack supra-psychic
subject functions, as may be the case in sleep, perhaps, or in severe psychiatric and somatic illness, this does not break the ties of the act-structure. The
fact that the supra-psychic aspects remain presupposed in the evaluation of
such conditions make clear that these ties are not really broken. They may
well be temporarily closed on the subjective side; from the normative side
they still function as the normative background against which the particular
behaviour of the person ought to be evaluated. If not, then even in the case
of the most basic elementary emotional phenomena, not only the relational,
but above all the personal character of a subject's emotional expression must
be questioned. In Dooyeweerd's conception this question must indeed be
raised. He fails to account for the indisputable personal character of human
emotions, especially emotional outbursts.
Can justice be done to the emotions within any hierarchical ordered
conceptual framework? This question served as our guide in discussing
Aristotelian psychological and anthropological conceptions. Adherents of
the hierarchical model either tend to identify human destiny with life
dominated by the highest principle of the ladder of being, or as the case may
be, functioning (in Aristotle is it contemplation), or tend to substantialize
one of the functions. Closely connected with this choice is the problem of
conceptualizing the idea of human personhood. The Aristotelian doctrine
Ibidem, "XI: naarmate de hoogste structuur tijdelijk in haar leidende rol in het structuurgeheel buiten werking treedt, zullen de lagere zich in haar eigenwettelijkheid ook naar
buiten openbaren (vgl. bijv. de tijdelijke overheersing van de instinctieve levensdriften bij
tijdelijke terzijdestelling van alle redelijke overlegging)." For a similar criticism see J.
Dengerink, De zin van de werkelijkheid. Een wijsgerige benadering, Amsterdam: VU
Uitgeverij, 1986, pp. 332-334 and also 256-259. Ouweneel, however, agrees with Dooyeweerd, op.cit., pp. 191, 211-217.
68
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stands up favourably against dualist conceptions, which are incapable of
accounting for the unity of the human person. Dooyeweerd's philosophy
contains the germs for a real alternative to any dualist or hierarchical conception. However, his theory of the enkaptic structural whole, in its application to anthropology in particular, needs to be revaluated and refined. 69

69 For an attempt along this line see my article "Emotie als struktuurprobleem. Een
onderzoek aan de hand van Dooyeweerds leer van het enkaptisch struktuurgeheel." Philosophia reformata 54 (1989), 29-43.
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DE TWEEERLEI AARD VAN DE WET
In dankbare herinnering aan mijn leermeester
Prof.Dr.D.H.Th.Vollenhoven
A.TROOST

1. Terminologie en probleemstelling

a) "WET"
Met "wet" is hier bedoeld de kortst mogelijke samenvatting van alle wetten
van God voor de kosmos, en voor het menselijk leven daarin. Deze totaliteit,
samenhang en eenheid, deze "wet", kan ook aangeduid worden met de
uitdrukking "goddelijke scheppingsorde(ningen)", of met de termen "kosmische wetsorde", en "scheppingswet". Zoals verderop nog besproken zal
worden, rekenen we daartoe ook de Heilige Schrift, voorzover zij deel uitmaakt van Gods openbaring als norm voor het geloven.
De wijsgerige problematiek inzake de wet is primair de vraag naar de aard,
d.w.z. de natuur en eventuele structuur van de wet. Als zodanig is deze
problematiek een andere dan bijv. de juridische, theologische (!) of natuurwetenschappelijke vragen inzake de wet. Wanneer in deze bijdrage zo nu en
dan vrijmoedig gesproken wordt over God als schepper en wetgever, dan
behoort dat niet tot de typisch-wijsgerige problematiek waarover immers
discussie mogelijk moet zijn met iedereen. Wel wordt openlijk erkend dat
ook de typisch wetenschappelijk-wijsgerige problematiek aan haar grenzen
op noodzakelijke geloofsvooronderstellingen stuit, die in dit geval ook
expliciet ter sprake komen. Voorts moet hier nog bij gezegd worden, dat
deze geloofsuitspraken niet to verwarren zijn met theologie, ook al wordt
een enkele keer wel gebruik gemaakt van een theologische onderscheiding
die tevens in diverse kerkelijke confessies is terecht gekomen.
b) KOSMOS.
De hier gebruikte notie "kosmos" valt niet samen met "het geschapene",
maar omvat dat gedeelte van het schepsel dat in de mens is geconcentreerd.
Over engelen, duivels en eventuele andere machten kan geen enkele wetenschap in waarheid iets anders zeggen dan wat daarover uit de Heilige Schrift
via geloof kenbaar is. M.a.w. zij kunnen geen onderzoeksobject voor de
wijsbegeerte zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de oorsprong en de
bestemming van wet en kosmos.
c) Probleemstelling.
Het dilemma waar we nu van uitgaan is het volgende: is de wet (in de bovengenoemde samenvattende zin) goddelijk of creatuurlijk? Daarbij betekent de
term "goddelijk" niet alleen van goddelijke herkomst, maar ook van goddelijke aard: iets van God zelf, iets waarin God zelf meekomt, een woord, een
stem, een bevel dat van God uitgaat tot datgene wat creatuur is. Deze
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probleemstelling is dus exclusief betrokken op een wijsgerig "grensprobleem" waar zich bij iedere filosoof vragen opdringen, die vanuit de wijsbegeerte als wetenschap niet beantwoord kunnen worden.
De probleemstelling kan nu als volgt voltooid worden: is de aard van de
wet 1. goddelijk, 2. creatuurlijk, 3. beide, 4. geen van beide maar iets "sui
generis", van eigen, noch goddelijke, noch creatuurlijke aard.
Het laatstgenoemde benadert waarschijnlijk het standpunt van Vollenhoven, waarover hierna meer.
2. Legitimiteit van bet probleem

Anders dan een zijnsleer over God (een "theo-ontologie"), is de wijsgerige
vraag naar de aard van de wet legitiem, evenals die naar de aard en structuur
van het geschapene, van de kosmos. God heeft zijn wet voor het geschapene
immers geopenbaard, kenbaar gemaakt in daden van schepping en bestuur,
in woorden, voorschriften, en ook in de persoon van Christus. Deze
bekendmaking sluit niet uit het onderzoeken en overdenken. Openbaring of
bekend-making impliceert dat juist, al is daarmee niet gezegd dat die aldus
verworven kennis volledig zijn kan. De dichter van Psalm 119 scheen er nooit
mee klaar to komen, gezien zijn talrijke gebeden om inzicht en verstand en
onderwijs in Gods "inzettingen, geboden en verordeningen".
In het practisch onderzoeken en denken gaat het echter om het alledaagse
verstaan en doen van Gods geopenbaarde wil, in allerlei sectoren en situaties
van het menseliijk leven. In het theoretisch denken gaat het behalve om een
bepaald soort van kennis van de inhoud der wet, ook om de kennis van de
"aard"; de "structuur" er van. In een nog wel gebruikelijke, maar toch verouderde en m. i. ook onaanvaardbare terminologie gesproken: het gaat in het
wetenschappelijk onderzoek om het "wezen, de essentie, het zijn", van de
wet.
3. Wet als uitdrukking van de wil

Over God en over zijn daden kan door mensen niet anders dan in menselijke
taal, en derhalve metaforisch of idee-matig gesproken worden. Zo kunnen en
mogen wij in ons spreken over Gods wet een vergelijking maken met een
menselijke wet zoals die berust op een voorafgaande menselijke wilsactiviteit
van de wetgever. Men kan een wet dan zien als uiting en bekendmaking van
die wil. Die wil is niet iets wat op zichzelf en los van de mens bestaat.
Dooyeweerd zei eens: "de wil bestaat niet, wel de willende mens". Wat wij de
wil noemen is iets in en van de mens zelf, en wel een intentionele en gekwalificeerde innerlijke act, een vroege fase in een activiteit (die altijd een proces
is). Daarvan is een menselijke wet de uitdrukking, het uiterlijk gemaakte
product, de bekend gemaakte gestalte. De wil en de macht of kracht van de
wetgever blijven er in mee komen. Vandaar dat een van de eigenschappen
van een concrete wet is: het `gelden voor" een bepaald "subject", d.w.z. voor
het aan die wet onderworpene. Zij toont de desbetreffende wil van de
wetgever ten opzichte van dat subjecte.
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4. De kosmische wet als uitdrukking van Gods wil

Zo kan men van de kosmische wet, de wetsorde of scheppingsorde zeggen:
zij is goddelijk. Niet alleen van herkomst, maar ook van natuur, van aard. Zij is
Gods wil, Gods scheppers- en onderhouderswil. God zelf is er werkzaam in
aanwezig. In de theologie zou men zeggen: het is een "uitgaande daad" van
God, waarin zijn (intern) "raadsbesluit" naar buiten toe openbaar wordt. Met
een andere gewoonte uit de dogmatiek zou men ook kunnen zeggen: de wil
van God is de willende God zelf. We kunnen voorts ook zeggen: de wet voor
de kosmos is de doorgaans constante uitdrukking van Gods wil ten aanzien
van de kosmos. Die constantie is ook bedoeld als gezegd wordt: God is
trouw aan zichzelf en ook jegens zijn schepsel. Kort samengevat: in de wet is
God zelf, is Hij actief; in de wet is Gods wil, is de willende God. De wet is
goddelijk van aard, God komt er in mee.
5. De wet als creatuurlijke uitdrukking van Gods wil

Gods schepperswil of "raadsbesluit" was/is een goddelijke activiteit met een
effect of product, nl. het scheppende Woord. Dat scheppende Woord
(Gen.1 "... en God zeide... ") was het gebiedend roepen tot "aanzijn" en
"zozijn" van alle schepselen. "Tot aanzijn" vgl. het psalmwoord: "Want Hij
sprak en het was er, Hij gebood en het stond er", of: "Door het woord des
Heren zijn de hemelen gemaakt..." (Ps.33:9 en 6). Naar dat "zo-zijn" verwijst
in Gen.1 de herhaalde uitdrukking "naar hun aard". De oorsprong van de wet
van God voor de kosmos verwijst, zoals de Schrift vaak getuigt, naar Gods wil
of "raadsbesluit" en de wet zelf is daarvan onderscheiden door de "real isering" of uitdrukking van Gods wil in de wet.
De wet, als doorgaans constante uitdrukking, openbaring, bekendmaking
en realisering van Gods wil of raadsbesluit, kan, als zodanig dus, gerekend
worden tot de schepselen van God, "product" (maaksel) van zijn wil. Allerlei
"eigenschappen" worden van de wet genoemd: volmaaktheid, goedheid,
wijsheid, heiligheid, steun, geneeskracht, begrenzing, richtingwijzer, enz.
Dit primair in de overvloedige bijbelse lofprijzingen en geloofsgetuigenissen van de psalmdichters en de profeten, maar ook in het onderwijs van
Mozes, van de schriftgeleerden, en dat van Christus aan de apostelen.
Vervolgens evenzeer in de theologie, d.w.z. in de nadere theoretische analyse
en verwerking van de geloofsonderscheidingen die in die geloofstaal aanwezig waren, kan over de wet heel wat gezegd worden met betrekking tot de
functie, de vormen, de veranderlijkheid, de geldigheidsduur, de historische
bepaaldheid, de belangrijkheid, enz.enz. Over de wet Gods kan heel veel
gezongen en gezegd worden. En ook getheoretiseerd.
In de zojuist besproken zin kunnen we de wet tot de schepselen rekenen,
ja tot het meest verheven en heerlijkste schepsel van God. Al het bestaande
hangt daaraan, in de letterlijke zin van: is er van afhankelijk. De wet is, als oorsprong en bestaansmogelijkheid van het er aan onderworpene, ook geheel
toegesneden op dit laatste, d.w.z. zij is er niet innerlijk vreemd aan en is er
geen hinderlijk dwangbuis voor. Niet alleen Gods soevereine macht en
majesteit komen er in mee, maar tegelijk Gods liefde en trouw, Zijn "vaderlijke" zorg en voorzienigheid.
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Christelijk-wijsgerig gezien: de wet is, als gevolg en uitdrukking van Gods
scheppingsbesluit, de innerlijke, structurele bestaans-mogelijkheid van het
concrete schepsel. De eigen aard en structuur van elk schepsel is met de
wet en als wet gegeven. Zij is de bestaans- en levenswet in, van en voor elk
schepsel afzonderlijk, en voor alle schepselen samen in hun samenhang. Tot
op zekere hoogte laat zich die wet, aard of structuur in intuItieve levenswijsheid (vaak zonder woorden) kennen, maar ook theoretisch naspeuren en
benaderend formuleren.
6. Correctie van de aanvankelijke probleemstelling

Deze conclusie schijnt in strijd te zijn met de vorige, dat de wet goddelijk van
aard is. In waarheid is zij echter een aanwijzing dat het dilemma: "of God of
schepsel", onjuist is. Vandaar in punt 1 de uitbreiding van de aanvankelijke
probleemstelling (God of schepsel) met: geen van beide (Vollenhoven?), of
beide tegelijk (vermoedelijk in de geest van Dooyeweerd). Dooyeweerd
heeft, voorzover mij bekend, ons probleem nooit expliciet besproken,
terwijl Vollenhoven dit meermalen, doch steeds uiterst kort heeft gedaan.
Ook Vollenhovens vooral sinds plm.1959 beklemtoonde onderscheiding
binnen de wet, nl. de drieslag: liefdegebod, structuurwet en positieve wet
werpt m. i. geen nader licht op onze probleemstelling. In tegendeel, Vollenhovens historiografisch criterium: "de plaats der wet", werd daardoor voor
mij niet duidelijker, al is wellicht in de gedachte van "de structuurwet binnen
de kosmos" een toenadering te zien tot Dooyeweerd.
7. Het gelden van de wet

Het in punt 5 gestelde betekent dus niet dat de wet puur schepsel is, puur
creatuur van God, in zichzelf niets goddelijks hebbend. Het is echter wel een
antwoord op de legitieme vraag naar de "eigen aard" van de wet.
Vollenhoven heeft deze aard aangeduid als het "gelden voor". Dit van
kracht zijn voor, dit gelden-voor schepselen, blijft pas mogelijk in het licht
van de goddelijke herkomst van die wet. Gods wet is en blijft immers de
(uitdrukking van de) schepperswil van God die daarin zichzelf manifesteert,
en zijn wil effectief maakt.
Zeker, Gods wil en kracht is ook in het subjecte werkzaam, maar daar via,
door middel van, Gods onderhoudende en sturende wil en wet. Zonder
deze is er niet eens subjectiviteit.
Dit gelden of van kracht zijn van de wet is een essentieel kenmerk van de
wet. De wet doet iets, en kan iets doen omdat Gods wil en kracht er in is,
Gods werkzaamheid. Dat behoort tot haar aard, in onderscheiding van alles
wat aan haar onderworpen is, het "subjecte". Daarom kan men zonder bezwaar zeggen dat de wet goddelijk is, heilig en verheven, machtig en heilzaam, leven wekkend, leven bewarend en leven leidend. Kortom, en nogmaals: Gods wet is Gods (geopenbaarde) wil. In de wet van God hebben we
met God zelf te doen.
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8. Twee naturen van de wet.

De conclusie uit het voorafgaande is tweeerlei, nl. a: het schepsel zijn van de
wet komt niet in mindering op het ook iets van God zijn en blijven, op het
hebben van een goddelijke aard of natuur, en b: het schepsel zijn van de wet
is anders dan bij het aan de wet onderworpene. Haar (goddelijke en creatuurlijke) aard is immers (primair) "gelden voor".
Vollenhoven (in: "Mededelingen", sept.1953,blz.9) heeft in dit "anders zijn"
van de wet (en hij bedoelt dan het liefdegebod) een argument gezien om
over "de plaats" van de (van deze) wet te zeggen dat zij "buiten en boven"
ons staat: "Want de eis 'gij zult' is iets anders dan het aan die eis voldoen". In
het vervolg kom ik daarop nog terug, in kritische zin.
De hier genoemde conclusie kan samengevat worden in de uitdrukking: de
wet heeft twee naturen, een goddelijke en een creatuurlijke.
Uiteraard moet de uitdrukking "van goddelijke aard" in dit verband niet
begripsmatig worden verstaan maar idee-matig, verwijzend, boven het
begrips-matige uitgaand. Vandaar ook dat het niet goed is deze term te
fixeren, de terminologie dient flexibel te blijven. Zo kunnen we bijv. ook
spreken van God, goddelijk, iets van God, God komt er in mee, is er in, God
werkt er mee, enz. De geschiedenis van de theologische theorie inzake de
twee "naturen" van Christus heeft ons geleerd hoeveel misverstand, dwaling
en kerkelijke ellende teweeg gebracht werd door een begripsmatig i.p.v. een
ideematig gebruik van de term "goddelijke natuur". Dat begrips-matig gebruik betekent een fixatie, die bovendien nog confessioneel werd geautoriseerd.
De creatuurlijke natuur van de wet laat vanwege haar incorporatie in de
subjectiviteit, veel meer precisering toe, meer analyse en meer eenduidig,
begripsmatig termengebruik. Zij blijft ook dan en daar (t.w. binnen de
concrete subjecten) haar "beginsel"-karakter behouden en daarmee ook haar
ontsnapping aan een volledige omvatting door de begrips-vorming. Zij is
daar echter wel onderweg naar de volledige "realisering" in de positiviteit van
het concreet bestaande. De wetenschappelijke kennisvorming inzake de
wetszijde van de werkelijkheid voltrekt zich dan ook primair als een
wijsgerige uitwerking van de "wetsidee", die als "idee" naar God verwijst, en
als "wets"-idee ook naar de verscheidenheid in het creatuurlijke, dat aan Gods
wet is onderworpen.
Op dit subjecte is de wet gericht, zij bestaat niet zonder dat subjecte. Zij
bestaat niet "an sich". Zij gaat uit van God naar het schepsel toe en is daarvan
zowel de transcendente oorsprong alsook de immanente innerlijke bestaansen levensmogelijkheid.
Omdat de wet echter krachtens haar goddelijke natuur "in de hand van
God" blijft, die er Zijn schepping actief mee onderhoudt en bestuurt, deelt
de wet in de religieuze tijdsdynamiek van alle creatuur, in "de onrust van de
zin" (Augustinus, Dooyeweerd). Dat komt niet in mindering op haar doorgaans constant karakter, maar dit verwijst in die constantie naar Gods trouw
aan zichzelf in Zijn permanent actieve bemoeienis met de schepping, en zo
ook naar de constantie van de transcendentale structuren van het geschapene.
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9. De opvatting van Vollenhoven

Vollenhoven accentueerde scherp het verschil tussen de wet en het daaraan
onderworpene. Terecht wilde hij nets weten van iets dat op identificering
lijkt, misschien zelfs niet op vermenging of vervlechting.
Een andere vraag is echter of deze scherpe afwijzing niet ten onrechte is
uitgelopen op een scheiding, of eigenlijk op twee scheidingen: enerzijds
tussen God en wet, anderzijds tussen wet en het daaraan onderworpene.
Uiteraard ontkent Vollenhoven niet de relatie tussen God en wet, noch de
wederzijdse betrokkenheid van wet en het subjecte op elkaar. De vraag is
echter of deze relaties niet misverstaan worden als geheel uitwendig. Hij
spreekt over drie geheel gescheiden "zijnden" die uitwendig aan elkaar
gerelateerd zijn. Een gedachte die leidt tot een verzelfstandiging van wet en
kosmos tegenover elkaar en beide tegenover God.
Vollenhoven (Gesch.der Wijsbeg.1950,blz.25/26) stelt dat we "drieerlei
zijn" kennen, nl. dat van God, van de wet en van de kosmos, en is daarom van
mening "Een volledige ontologie (o. a. over God?? AT) zal dus al deze drie
zijnswijzen bespreken". M.i. is het gebruik van de term "ontologie" hier
meer traditioneel dan zorgvuldig, en niet passend in de geest van zijn
Reformatorische Wijsbegeerte. Maar dit terzijde.
De "ontologische" scheiding tussen God en kosmos in de boven gesignaleerde zin van een "drieerlei zijn", beweegt zich m.i. teveel in het verlengde
van het tweeerlei zijn dat in de Griekse wijsbegeerte verzonnen werd als
wetenschappelijke reactie op het mythisch pantheIsme. Begonnen als een
intern-pagane secularisering en ontmythologisering van de pantheIstisch
beleefde werkelijkheid, verdwaalde het aldus geseculariseerde Ionische en
klassieke Griekse denken reactionair (het kind met het badwater weggooiend) in de richting van een ont goddelijking van de werkelijkheid. Daarvoor
zou men later de term "deisme" gaan gebruiken.
De kosmos krijgt daarbij, ongeacht in welke zin men nog een relatie
erkende, noodzakelijk een zelf-standig karakter naast God. "Tweeerlei zijn".
Dat is tegenover het pantheIsme in principe een terechte, maar vervolgens
caricaturaal ontspoorde en geseculariseerde erkenning van de eigen aard
van het schepsel tegenover God.
Hetzelfde geldt t.a.v. de wet en haar relatie met God. Terecht wordt door
Vollenhoven de wet onderscheiden van God zelf. Daarna echter spreekt hij
van een verschillend "zijn" van God en van de wet. Daarbij wordt vervolgens
de legitieme vraag naar de eigen aard van "het zijn" der wet met niet meer
beantwoord dan met de kwalificatie "gelden voor", een juridische metafoor.
Wanneer we echter, zoals ik in het voorafgaande deed, ons nader bezinnen op wat dit "gelden voor" betekent, dan komen we via het `gelden"
terecht bij God zelf, zijn wil en bij zijn kracht, zijn aanwezigheid en zijn
werkzaamheid. Dat eerst. Vervolgens komen we vanuit dat (gelden) "voor"
terecht bij de vele en verschillende schepselen die aan de wet als Gods
scheppers- en regeringswil hun ontstaan, hun bestaan en hun bestemming,
kortom: hun zin danken. Daarom leidt, wijsgerig gezien, de scheiding tussen
God en wet tot het deIsme. Historisch gezien was dat een verkeerd, een
secularistisch alternatief tegenover pantheIsme dat "het goddelijke" en het
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niet-goddelijke niet scherp of niet consequent onderscheidt. Een verkeerd
alternatief, omdat het met de panthelstische levensbeschouwing tegelijk de
werkzame aanwezigheid van God binnen de kosmos ontkende, of minstens
uit de filosofische bezinning bande. Vollenhoven zelf is vanuit zijn gereformeerd geloof aan dit gevaar ontkomen, maar zijn ontologische visie aangaande een drieerlei "zijn" ondersteunde dit niet.
Naast het gevaar van een verzelfstandiging van de wet tegenover God alsof
de wet als zodanig een eigensoortig "zijn" had, naast God en anders dan het
"zijn" van God, brengt de genoemde visie van Vollenhoven ook mee een
dreigende scheiding tussen wet en het daaraan onderworpene. De gedachte
van het drieerlei zijn is m.i. een ontsporing van de terechte onderscheiding
in de richting van een niet terechte scheiding. Weliswaar zonder de relatie te
loochenen, behelst die gedachte desniettemin een ontologische scheiding
tussen wet en kosmos, elk met een eigen "zijn". De relatie blijft daardoor een
uitwendige, die in spanning staat tot de bijbelse gedachte dat wij "van Gods
geslacht zijn", dat wij "in God" leven, ons bewegen en zijn (Hand.17:28 en 29)
of dat wij deel mogen hebben "aan de goddelijke natuur" (2 Petr.1:3 en 4).
De genoemde scheiding tussen God en de wet ligt wellicht in de lijn van Plato
voor wie de normativiteit boven en buiten de subjectiviteit gelegen is. Een
moderne versie daarvan is o. a. te zien bij de neokantianen met hun scheiding
van feiten en normen, een gedachte die nog steeds bij een groot publiek
gangbaar is'.
10. Karakteristieken van de wet

We kunnen dus inderdaad spreken over het "gelden voor" als karakteristiek
van de aard der wet. Dit is echter wel onvolledig. De aard der wet is (ook
weer onvolledig) eveneens aan te duiden als "in stand houden", het voortbestaan van het er aan onderworpene "mogelijk maken". Dat laatstgenoemde
is filosofisch uitgedrukt haar "transcendentale" (niet "transcendente") karakter.
Dit hangs samen met wat de wet actueel doet, met het functioneren dus.
Dat is ruimer dan alleen "gelden voor" . Het is ook "opdragen", bevelen, uitlokken, oproepen, richting aanduiden, onheil afwenden (zoals de "wal die het
schip keert"), of ook gericht oefenen, omdat het kwaad "zichzel?' straft. Het
christelijk geloof interpreteert dit alles vanuit de gerechtigheid, de liefde en
het geduld Gods dat in Gods wetten meekomt: Gods hart en hand zijn er in.
11. De wet als vraag- en antwoord-structuur

Vandaar dat het concrete subjectieve menselijk leven getypeerd kan worden
als "antwoorden" op wat de wet (d. w. z . op wat God in en door de wet) van
ons vraagt. De structuren van het mens-zijn worden in de Reformatorische
1 Ook in de theologische ethiek is deze scheiding een gebruikelijk denkpatroon, uit kracht
van de scholastieke indeling van een natuurlijke en een bovennatuurlijke of geopenbaarde
normativiteit. De zgn. "algemene openbaring" wordt in de hedendaagse protestantsorthodoxe theologische ethieken weliswaar niet geloochend, maar wel praktisch geheel
buiten werking gesteld, uit vrees om in een zgn. natuurlijke ethiek te vervallen, verwant met
een of andere natuurrechtstraditie.
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Wijsbegeerte dan ook vaak samengevat als "de antwoord-structuur" van het
mens-zijn, in deze zin dat zij een antwoord vereisen aan God. Dit zelfs
onontkoombaar en noodzakelijk, "transcendentaal". Men kan bijv.zeggen:
een normaal mens kan niet niet-spreken, niet niet-lopen, niet niet-geloven,
niet geen karakter hebben, niet niet-functioneren, enz. Hij "moet", daarvoor
is hij mens. Zijn concrete leven is een al dan niet bewust antwoord aan God,
die in de wet "aan het woord" is.
In een eerste antropologische structuuranalyse stuiten we dan op een
hoofdonderscheiding in deze aspectueel en entitair gedifferentieerde vraagen-antwoord-structuur. Deze is de onderscheiding van de dwingende, de
dispositioneel-conditionerende en de normerende "antropologische constanten" van de menselijke natuur2 .
Wat het niet-menselijke bestaan betreft, kan men de kwalificatie "vraagen-antwoord-structuur slechts metaforisch of ideematig gebruiken. In de
typische geloofstaal van de Bijbel kan zonder probleem getuigd worden dat
de bergen, de regenbuien, de stormwinden, etc."gehoorzamen", optreden
of wegblijven "op Gods bevel".
12. Goddelijke beginselen en menselijke positivering

Bij de genormeerde aspecten van de werkelijkheid spreken we over de wet
als ons "gegeven" of "ingeschapen" in de gestalte van goddelijke "beginselen". Zij zijn het handvat dat God geeft aan de mensen om daaraan nader
vorm to geven in het positiveringsproces. In dit laatste worden de wetsbeginselen nader gevormd en uitgewerkt of uitgebouwd tot positieve wetten
in de zin van gedragsregels of voorschriften. Maar ook worden beginselen
gepositiveerd in concrete beslissingen en daden.
Dooyeweerd sprak in dit verband ook over "de zonde aan de wetszijde"
van de kosmos 3 . Daarmee doelde hij op de gebreken van de concrete
normen, voorschriften, wetten, normerende structuren als gewoonten, instellingen, karakterstructuren, enz. Zij vormen het subjectieve moment in de
wetszijde van het leven, de door menselijke zonde aangetaste vormgeving
aan het goddelijk beginsel in de wet.
13. De concrete normativiteit als vervlechting

De normativiteit in het menselijk leven zou echter volslagen menselijke
willekeur zijn, wanneer zij niet een goddelijke "kern" zou hebben in de
goddelijke "norm-BEGIN-selen". Deze zijn het immers die, hoe gebrekkig of
averechts dan ook, gepositiveerd zijn tot positieve normativiteit. Zonder die
goddelijke begin-selen zou er ook aan de subjectszijde niets beginnen. Het
blijft nog altijd Gods wet die het leven oproept, mogelijk maakt, richting en
in beginsel ook inhoud geeft.
L Deze onderscheiding in drieerlei structurele bepaaldheid van het menselijk handelen
heb ik nader besproken in mijn collegedictaat Praxeologie, 2e dr.1978.
3 A new critique II,335/336 : de "goddelijke" principia zijn aangewezen op "menselijke"
vorming en positivering, waardoor "de doorwerking der zonde ook aan de wetszijde" zich
zal openbaren "in de menselijke vorrnings- en positiveringsarbeid Vgl. ook De Wijsbeg.der Wetsidee 11, 266.
".
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De normativiteit is aldus samengesteld uit de vervlechting (niet vermenging) tussen goddelijke normbeginselen en menselijke, gebrekkige
vormings-en positiveringsarbeid, een vervlechting dus van de subjectiviteit in
de concrete wet, aan de wetszijde van het leven.
Daarom is de term "wets-zijde" zo vruchtbaar, omdat zij niet de wet als
iets "boven"-creatuurlijks, en als iets "boven"-natuurlijks abstraheert van wat
er aan onderworpen is. De uitdrukking "wetszijde VAN de kosmos" drukt uit
dat de wet (in concreto) niet innerlijk of "in wezen" vreemd is aan, of
transcendent staat boven, de kosmos, maar er "deel aan heeft", zoals zij, in de
"beginselen" ook deel heeft aan God, aan "de goddelijke natuur".
14. Structuren van en structuren voor

Deze nog al eens gehanteerde onderscheiding is in het licht van het bovenstaande zeker zinvol, mits ze juist verstaan wordt. Namelijk niet als een
tweetal gescheiden figuren, noch als parallel met de onderscheiding van wet
(structuren-voor) en subject (structuren-van), maar als een ongescheiden
verscheidenheid binnen de wetszijde van het leven. Structuren- voor zijn dan
de goddelijke normatieve beginselen. Zij kunnen door de analyse van de
werkelijkheid wel theoretisch gevonden, in de zin van ideematig benaderd,
worden, maar in concreto zijn ze steeds vervlochten met door menselijke
activiteit gevormde structuren, de structuren-van. Daarmee is de wet of de
wetszijde van de werkelijkheid vervlochten met de subjectszijde van de
subjecten.
15. Het geheim der wet: twee naturen, ongescheiden en onvermengd

De wet in haar volle en volledige zin genomen laat dus de onderscheiding
opkomen van twee momenten die uit haar structuur en werking zich
opdringen: het goddelijke en het creatuurlijke. Dat betekent ook dat we hier
aan de grens staan van wat voor theoretische analyse toegankelijk is. Wij
kunnen deze "inwoning Gods" (de zgn. "immanentie") niet verstandelijk begrijpen, aantonen of onderzoeken. We kunnen dit alleen geloven. Wel weten
we uit de Schrift, ik denk vooral aan Jesaja 40 e.v., dat God oneindig ver
verheven is boven zijn schepsel. Anderzijds weten we ook van zijn actief
werkzame aanwezigheid in alle creatuur, met zijn macht en gericht, met zijn
liefde en oordeel, met zijn genadige en geduldige trouw aan de schepping en
daarbinnen ook aan Zichzelf.
Die verscheidenheid en die innerlijke, intrinsieke verbondenheid gaat ons
begripsvermogen te boven. Elke legitieme poging om daarover iets te
zeggen kan positief (althans in de wijsbegeerte) niet anders zich voltrekken
dan in een geloofsidee spreken over de verbondenheid van God en creatuur
in "de wet", en dan verder slechts negatief iets zeggen om zowel het levensbeschouwelijk pantheisme als het levensbeschouwelijk delsme of te wijzen.
Daarvoor lijken de termen "ongescheiden en onvermengd" heel geschikt. De
theologie gebruikt deze bewoordingen ook als het gaat over het logisch
ondoordringbaar geloofsgeheim van de verbondenheid van God en mens in
Jezus Christus.
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16. De twee naturen van de Heilige Schrift

Het is een omstreden kwestie of in de theologische theorie over de Schrift
deze termen ook bruikbaar zijn. Het zou zeker nader te overwegen zijn,
want wij zien de Schrift ook als de norm voor het geloven. Wij belijden haar
als Gods Woord, maar het is overduidelijk dat deze "wet des geloofs", dit
woord van God, zeer diep in de menselijke geschiedenis verankerd is. Ook
hier kan men spreken over een creatuurlijk en een goddelijk moment in de
concrete Bijbel, zonder deze beide te kunnen schiften en "zuiver" uiteen te
leggen in twee separate delen. Duidelijk is wel dat de Schrift in deze onscheidbare verbondenheid van Gods Woord en mensenwoord, behoort tot
de wetszijde van de werkelijkheid, en dat haar theoretisch geabstraheerde
creatuurlijke gestalte vatbaar en toegankelijk is voor historisch-wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat van zulk een theologische arbeid is echter
nooit gelijk te stellen met het voile Woord van God dat als concrete "Bijbel"
tot ons gekomen is. Het goddelijk geheim daarvan krijgt de theologie nooit in
de "greep" van haar begrippen. Het kan slechts geloofd en beleden worden.
17. De wet als `grens"

Vooral bij Vollenhoven, maar toch ook nu en dan bij Dooyeweerd, vinden
we uitdrukking dat de wet de grens is tussen God en schepsel. De verhouding
tussen God en niet-God (schepsel) is in het denken van de Westerse cultuur
van de vroegste oudheid of tot nu toe aan de orde geweest. Een grote
wending daarin kwam tijdens het proces van de pagane secularisatie, dat
volgens sommige deskundigen al met Homerus begonnen is. In elk geval in
de zesde eeuw v.C. kwam er in bredere kring een doorbraak van die secularisatie die o. a. in de tragedie verwoord werd. Tegenover het primitieve
pantheIstisch "polytheIsme" kwam toen een "monotheisme" te staan, dat
zich verder zou ontwikkelen tot delsme. In plaats van de pagane vermenging
van god en niet-god, kwam de scheiding. 4
Dat maakte de weg vrij voor een ontmythologiserende filosofische visie
op de concrete ervaringswereld, die daarin ont-goddelijkt werd. Daar lag het
begin van eerst een pagane, en daarna een christelijke, maar tevens geseculariseerde visie op de ont-goddelijkte werkelijkheid en zo ook op een dito
wetenschap. Vaak, maar ten onrechte, wordt deze ont-mythisering en ontgoddelijking van de werkelijkheid, gesteund geacht door het inderdaad
waarschijnlijk polemisch karakter van Genesis 1 tegenover de eigentijdse
pagane tradities die nog in belangrijke mate pantheIstisch waren. De "grens"
tussen God en schepsel was een scheiding geworden, een radicaal uiteen
halen. Tweeerlei "zijn": een natuurlijk en een boven-natuurlijk zijn.
18. De wet als grens-en-verbinding
Tegenover en naast de wetenschappelijke benadering van een "physis", een
werkelijkheid-zonder-God, kwam een meta-physische theologie te staan
De termen monotheisme en polytheIsme staan tussen aanhalingstekens, want zij suggereren op zichzelf een zodanig scherp verschil als er in de historische werkelijkheid waarschijnlijk niet bestond. Vgl.Manfred Gorg, Mythos, Glaube and Geschichte, 1992, p.50-51.
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over een god-zonder-schepsel, over een god-op-zichzelf en als zodanig: "de
god der filosofen", die vaak ook functioneerde als de god der theologen.
Dat was begrijpelijk als afweer tegen het pagane pantheIsme van de Stoa.
Maar blijkbaar was de tijd cultureel nog niet rijp voor een wijsgerig alternatief.
Tegenover deze historische wending in de pagane filosofie biedt de
Reformatorische Wijsbegeerte een ander alternatief dan de elkaar uitsluitende opties van pantheIsme en deIsme, ni. dat van de wet als grens tussen
God en schepsel.
De toevoeging "en verbinding" maakt de metaforische hantering van de
term "grens" nog zinvoller. De grens tussen bijv. twee landen behoort toe
aan elk van die beide landen, zij fungeert in beide, maar kan niet in twee
grenzen ontleed worden. Zij is een gemeenschappelijke grens. Zij grenst of
en verbindt.
In de gebruikte metaforische formulering van "wet als grens", of "als
grens-en-verbinding" kan echter geen sprake zijn van symmetrie, zoals bij
een geografische grens die in beide richtingen overschreden kan worden. De
grens voor het schepsel is ook in de richting van God een onoverschrijdbare
bestaansgrens. Dit geldt echter niet in de omgekeerde richting, als een grens
voor God. Waarschijnlijk heeft John H.Kok dat bedoeld in de vierde stelling
bij zijn proefschrift: "Gordon Spykman's noteworthy new paradigm for
doing dogmatic theology would have greater intrigue for contemporary
Christians had he described the Word of God as the boundary for creation in
its relation to God, rather than as the boundary between God and his
creation" .5
19. De `plaats" van de wet

Vollenhoven heeft een wijsgerig probleem gemaakt van "de plaats der wet".
Het antwoord op dit probleem diende voor hem als hoofdcriterium voor de
indeling der pagane wijsbegeerte, nl. de vraag of de wet al dan niet buiten de
dingen ligt.
John H.Kok, Vollenhoven. His Early Development, 1992.
Vollenhoven, Gesch.der Wijsbegeerte 1950, p.26/27. Omdat het pagane denken volgens
Vollenhoven gebroken had met de erkenning van de souvereiniteit Gods "restte" hier
slechts belangstelling voor "het zijn van wet en kosmos en voor beider verhouding".
Gevolg was dat de liefdewet en het menselijk hart niet gezien werden, en positief "restte
daarom slechts de quaestie van de plaats der wet met betrekking tot een functionalistisch
versmalden kosmos". De belangrijkste kwestie voor de ontologie der Oudheid werd dus
deze "of de wet al dan niet buiten de dingen ligt". Naar dit criterium geeft Vollenhoven
dan zijn hoofdindeling van "de ontologie der Oudheid", nl. realisten en niet-realisten, die
resp. de wet buiten of niet-buiten de dingen ziet liggen. Daarbij wordt de keuze voor die
aanduiding "(niet-)realisten" in positieve zin niet duidelijk, aangezien Vollenhovens toelichting op deze terminologie in een uitvoerige voetnoot, geen verband meer legt met het
criterium van de plaats der wet.
Een belangrijke aanvulling, zo niet correctie, geeft Vollenhoven in 1959 wanneer hij
schrijft dat het pas zin heeft om over de plaats der wet to handelen als men de onderscheiding in het oog houdt van drieerlei wet: de structuurwet, de liefdewet en de positieve
wet. Deze mogen niet met elkaar geidentificeerd worden. De vraag naar de plaats der wet,
krijgt dan ook volgens Vollenhoven drie antwoorden: de structuurwet bevindt zich in het
geschapene, de liefdewet staat tussen God en de mensheid in, en de positieve wet ligt noch
in het geschapene, noch kan zij vereenzelvigd worden met de liefdewet, maar zij slaat een
brug tussen beide, wanneer zij voor een samenlevingsverband door het betreffende ambt
7

6

128

A. TROOST

In het licht van het voorafgaande zal het duidelijk zijn dat wij het genoemde probleem niet als een juiste probleemstelling kunnen zien. De wet
ligt o.i. in de kosmos, en haar plaats zien wij niet als er boven en/of er buiten,
zoals bij Plato en, in een subjectivistische variant, bij bijv. de waardenfilosofie.
Daarmee is echter niet genoeg gezegd. Met Dooyeweerd onderscheiden
we aan de kosmos een wets- en een subjectszijde. Wij zien (voorzover het
zin kan hebben deze beeldspraak te gebruiken!) "de plaats" der wet als de
"boven"-zijde van de kosmos zelf. Daarmee hebben we althans een formulering die aansluit bij het subjecte als het "onder"-worpene. De "goddelijke
natuur" van de wet kan dan erkend worden als de bovenkant van de wetszijde. Het is echter niet raadzaam deze aanduiding "boven" te fixeren, want
wanneer we de "goddelijke natuur van de wet" primair zien in de goddelijke
norm- beginselen, dan is ook het beeld van het innerlijke of van de
binnenkant bruikbaar.
Heel deze ruimtelijke terminologie is echter slechts metaforisch en flexibel. Zij is slechts idee-matig te hanteren, om zo, in gebrekkige creatuurlijke
en flexibele beeldspraak in het kader van wijsbegeerte het onuitsprekelijk
geheim te verwoorden van Gods immanentie en van zijn transcendentie. Wij
staan hier aan de creatuurlijke grens van de wijsbegeerte, waar deze slechts
idee-matig overheen kan kijken met de blik van een geloof.

wordt gepositiveerd.
Het komt mij voor dat door deze aanvulling of correctie het in 1950 gegeven
programma en criterium voor de indeling der wijsbegeerte, wel zeer moeilijk hanteerbaar
is geworden vanwege het feit dat "de wet" nu blijkt te bestaan uit drie, met nadruk niet te
vereenzelvigen, verschillende soorten van wetten, waarvan er minstens een "in" of
"binnen" de kosmos ligt.
Tussen de nu besproken opvattingen van Vollenhoven in 1950 en in 1959 ligt een
artikel van hem uit 1953. Voorzover mij bekend is dit de uitvoerigste bespreking die
Vollenhoven aan de plaats der wet heeft gewijd, nl. een hele kolom in het blad
Mededelingen (sept). Duidelijk laat Vollenhoven hier vermoeden dat hij bezig is zijn
opvatting uit 1950 te corrigeren. Heel bescheiden biedt hij "het thans gebodene" aan als
"slechts een proeve" van "analyse van het wetsbegrip", en merkt hij op dat "hier nog tal
van quaesties" resteren.
Ook is duidelijk dat Vollenhoven in genoemd artikel reeds overtuigd is van drie
soorten van wetten: het liefde gebod, "de wet als regelmaat"(!) en de positieve wet die
beide kan verbinden omdat zij noch het liefdegebod is, noch "de wet als regelmaat".
Laatstgenoemde wet wordt hier nog niet, zoals in 1959, de "structuurwet" genoemd. Zij
Levert slechts "statistiek", een statistiek die dwars door de tegenstelling van goed en kwaad
ten opzichte van het liefdegebod heenloopt.
Toch is er verband tussen het liefdegebod en "de wet als regelmaat". Want achter beide
staat Gods wil, zij het dat achter het liefdegebod de "wil des bevels" en achter laatstgenoemde wet de "wil des besluits" staat. M.i. een niet overtuigend argument, mede vanwege de onduidelijkheid van "de wet als regelmaat", die enkele jaren later de "structuurwet" zou worden. (De hier door Vollenhoven gebruikte oude theologische onderscheiding
is bedoeld om een antwoord te geven op het probleem dat ondanks Gods albesturend
voorzienig bestel er toch zoveel kwaad gedaan wordt. Dat zou komen omdat er tweeerlei
wil Gods is: wat God ons beveelt en wat God besluit zelf te doers. Uiteraard is daarmee het
probleem slechts verplaatst naar twee tegenstrijdige willen in God. Wij kunnen thans op dit
theologisch probleem niet nader ingaan).
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20. De volheid der wet naar Naar creatuurlijke aard

Naar haar creatuurlijke natuur gezien, als "onderdeel" van de kosmos dus, is
de wet via het aan haar subjecte, toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek, en is zij in die zin ook kenbaar. In het theoretisch perspectief heeft zij,
evenals het met haar correlate subjecte, een transcendente volheid en eenheid, alsmede een aspectuele verscheidenheid. Naar haar volheid is zij de wet
der liefde, en ook in wijsgerige zin kan de liefde de vervulling der wet
genoemd worden: de liefde tot God en de naaste.
Ondanks de gelijkluidende formulering is dit centraal-religieuze liefdegebod niet identiek met hetgeen de Schrift zegt over de liefde die de
vervulling der wet is. De Bijbel geeft ons geen wijsgerige kosmologie, en geen
wijsgerige wetsidee. Zij kent evenmin de wijsgerige notie van de idee der
volheid en eenheid, of die van de totaliteit. Zij benadert in direct begrijpelijke taal en met termen vanuit o.a. het morele aspect de innerlijke samenhang, de totaliteit en de eenheid van al Gods geboden en inzettingen.
Daarvoor worden algemeen-menselijk verstaanbare woorden gebruikt als
liefde, of ook gerechtigheid (een term ontleend aan het juridisch ervaringsaspect).
Pas in de perspectivische blik van de theoretische wijsbegeerte manifesteren deze termen hun ideematige betrokkenheid op wat boven de concrete,
aspectueel gekwalificeerde ervaringen uitgaat. De wijsbegeerte kent immers,
anders dan de Schrift, de wijsgerige idee van de transcendente zinvolheid van
de wet. Deze wetsidee kan echter ook weer zonder bezwaar met de
genoemde bijbelse terminologie worden aangeduid. Alle wijsbegeerte toont
in de nadere invulling en formulering van haar transcendentale idee der
eenheid haar geloofsbepaaldheid. Mag ook de christelijke wijsbegeerte dat
doen?
21. De volheid der wet naar Naar goddeli/ke natuur

Ook naar haar goddelijke natuur is die volheid der wet veel meer dan de
rijkdom van haar aspectuele structuurverscheidenheid. De term wet blijft,
althans in de wijsbegeerte, ook nog maar een metaforisch beeld, ontleend
aan het juridisch levensaspect, ten dele wellicht ook aan het sociale machtsprincipe. In de volheid der wet, gezien naar haar goddelijke natuur, komt
God zelf mee, niet alleen met zijn wijsheid, macht, gerechtigheid, enz. maar
ook met zijn liefde tot het schepsel ("in Christus" geschapen) waarvoor Hij
zijn wet doet gelden. Zijn wet is ook tegelijk evangelie. Beide zijn samen to
vatten in de Bijbelse term "verbond".
In de liefdevolle levensgemeenschap die met dit woord is aangeduid, is
God de eerste. Niet de enige. De hele schepping (alle dingen zijn "in
Christus" geschapen) en niet alleen de mens, is daarin via de mens betrokken
op God. Lang geleden hoorde ik K.Schilder eens de uitdrukking gebruiken:
"het verbond is een grondwettig woord voor alle vlees". Wat hij daarmee
precies bedoelde weet ik niet meer. Maar het zou een rake en voortreffelijke
aanduiding kunnen zijn voor de relatie tussen God en kosmos.
Die relatie gaat immers niet op in het onderworpen zijn van de kosmos
aan de wet. Die verhouding is nl. een "gebeuren", beter gezegd: een samen-
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levingsvorm, een verbondsrelatie, geen "zijnsrelatie" In de wijsbegeerte als
zodanig, dus met de haar inherente beperking, kan/moet echter volstaan
worden met de uitspraak dat de wet de "grens-en-verbinding" is tussen God
en de (in-Christus geschapen) kosmos.
In de concrete gerichtheid tot de mens wordt deze volheid geformuleerd
als de wet van de liefde, die de vervulling der gehele wet is. Zoals aan de
subjectszijde het hart van de mens het religieuze concentratiepunt van heel
de kosmos is. De reformatorische kosmologie is immers antropocentrisch!
22. Consequenties. Visie op Westerse geschiedenis en cultuur.

De hier verdedigde opvatting van de twee naturen der wet, heeft nogal wat
consequenties. Slechts weinig kan in dit verband genoemd worden.
Historisch verheldert zij de visie op het geseculariseerde karakter van de
Westerse wetenschap en van de Westerse cultuur als geheel. Deze is immers
geworteld in het pagane secularisme, dat de wereld ont-goddelijkt heeft en
de "godheden" buiten en boven de concrete wereld geplaatst heeft.
Deze wijsgerige fysica en meta-fysica werden door het vroege Christendom veelszins onkritisch overgenomen, waardoor het meegezogen werd in
de strijd tussen pantheIsme en deIsme, en met behuip van het (deIstisch)
ontmythologiseerde wereldbeeld zich verdedigde tegen het pantheIsme.
Daar lag de pagane en filosofische bron van de secularisatie in de Westerse
wetenschap, waarin via de zgn. verhorizontalisering van het geloof het
pantheisme in onze tijd weer nieuwe gestalten krijgt.
23. Immanentie Gods betekent geen `partieel panthei'sme"

Een andere consequentie van ons betoog is van belang voor het christelijk
spraakgebruik. We moeten immers nog de opmerking maken dat deze
"verbinding" tussen God en kosmos in de wet, niet een partieel-pantheIsme
betekent, in de zin van een gedeeltelijke vergoddelijking van de kosmos.
Kritiek in deze richting zou mogelijk zo kunnen worden geformuleerd: als de
wet tot de kosmos behoort, daarvan een "zijde" is, en de wet is ten dele van
goddelijke natuur, dan is dus ook de kosmos ten dele goddelijk.
De misvatting in deze eventuele kritiek ligt in dat "ten dele". Dat de wet
twee naturen heeft, is geen zaak van "half om half", niet een kwestie van
"delen", ten dele dit en ten dele dat. De wet in Naar goddelijke beginselen, is
geheel goddelijk en geheel creatuurlijk.
We staan hier inderdaad aan "de grens" van de kosmos en aan de grenzen
van ons kosmisch begrijpen. Over de verhouding God-kosmos kan door de
wijsbegeerte slechts enigermate rekenschap worden gegeven in haar transcendentale wetsidee, dus in haar pro-legomena, waar haar geloofsinspiratie
expliciet gemaakt wordt.
Wel is het zo dat door de hier verdedigde gedachte van de twee naturen
der wet, en door de idee van wet als grens-en-verbinding, de immanentie
Gods in de wereld gemakkelijker kan worden beleden, zonder in pantheisme te verglijden. De bijbelse uitdrukkingen die op het eerste gehoor daaraan
doen denken behoeven we nu niet langer uit ons christelijk spraakgebruik te
verdringen. Te denken is o.a.aan "Want wij zijn ook van Zijn geslacht" en
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"Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij" (Hand.17:28 en 29). Wij
zijn immers "in Christus geschapen" (Col.1:16 en Ef.2:10), die "alle dingen
draagt door zijn krachtig woord" (Hebr.1:3). En Petrus schrijft ons zijn
evangelische boodschap dat God ons met "zijn goddelijke kracht" (dat is in
dit verband de roepende kracht van het evangelie als geloofsnorm, als "wet
voor het geloven") heeft "begiftigd met kostbare en zeer grote beloften,
opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur..." (2
Petr.1:3,4). In hedendaagse taal: opdat wij eenswillend zouden worden met
God. Dat is de samenleving met God in het "verbond'.

Philosophia Reformata 57 (1992) 132-158

"IK GELOOF IN GOD, DE VADER, DE ALMACHTIGE,
SCHEPPER VAN DE HEMEL EN VAN DE AARDE..." 1

H.G. GEERTSEMA
Inleiding

Ik wil beginnen met een persoonlijke ontboezeming. Het boek van De Boer
waarover het vandaag gaat: De God van de filosofen en de God van PascaP,
heeft mij intens bezig gehouden. Dat komt in de eerste plaats vanwege de
vragen waarover het boek gaat en de persoonlijke betrokkenheid waarmee
over die vragen geschreven wordt. Het boek gaat over God. Uit heel het
boek is duidelijk dat die vraag De Boer zelf aangaat en dat hij ook vandaaruit
erover schrijft. Het blijkt expliciet uit een uitspraak als deze: "ik zou natuurlijk ook kunnen zeggen: dit boek handelt niet over God maar over `God'
namelijk over de God van Pascal. Hoe geruststellend dat ook moge klinken
(met name voor mijzelf), het is toch een uitwijkmanoeuvre en niet reeel.
Waarom zou ik mij voor de God van Pascal interesseren als het me niet ook
om de kennis van God ging?" (134-135). Het gaat niet over de vraag: welke
ideeen hebben mensen over God, maar om de vraag: wie is God? Hoe
kennen wij Hem? En is die kennis echt? Die vragen krijgen nog een extra
scherpte doordat in het boek met de vraag naar God de ervaring van goed en
kwaad, vooral van kwaad, wordt verbonden. Trouwens ook de ervaring van
de afwezigheid van God in het tegenwoordige levensbesef. Het is de verdienste van het boek die vragen zonder omwegen duidelijk en scherp aan de

orde te stellen en naar een bijbels antwoord erop te zoeken. Voor mij heeft
het boek deze vragen opnieuw aangescherpt. Existentieel. Vandaar in de
eerste plaats mijn betrokkenheid.
Maar er is meer. Een tweede reden is dat ik moeite gehad heb vat te
krijgen op wat De Boer nu precies zegt. Dat komt voor een deel door zijn
stijl van schrijven: aansprekend, suggestief, waardoor je bij oppervlakkig
lezen gemakkelijk op het verkeerde been wordt gezet. Maar ook bij nauwkeuriger lezen zijn er voor mij problemen gebleven. Daarvan hoop ik in het
vervolg verslag te doen.
En tenslotte, voorzover ik de stellingen die De Boer inneemt, begrijp,
roepen zij bij mij nogal wat reactie op. Dat betreft zowel de kritiek die hij uit
op de opvattingen van anderen als de posities die hijzelf verdedigt. Ik heb de
merkwaardige ervaring opgedaan dat ik de neiging voelde opkomen de rationalistisch-moralistische theologie van de Verlichting tegen De Boer te verdedigen evenals de traditionele godsbewijzen. Voorwaar voor iemand van de
I Een deel van dit artikel vormde de tekst voor een lezing over het boek van prof. dr. Th.
de Boer, De God van de filosofen en de God van Pascal (Meinema, `s Gravenhage 1989,
1991 2 ) op 4 jan. 1992 in Utrecht. N.a.v. de discussie met prof. De Boer zijn enkele
wijzigingen aangebracht.
2 De verwijzingen in de tekst verwijzen naar dit boek.
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reformatorische wijsbegeerte een vreemd gevoel, vooral voor iemand die
zich een leerling van K.J.Popma weet, die door De Boer terecht als een
getuige a charge wordt aangehaald.
Natuurlijk voel ik mee met de kritiek van De Boer en met de instemming
die Johan van der Hoeven met die kritiek betuigt 3 . Ik geloof niet in de God
van de filosofen, niet in de deIstische God van Voltaire. Maar ik heb het
gevoel dat ik er toch iets minder snel mee klaar ben dan De Boer. Ik geef een
sprekend citaat:
Voltaire geloofde heilig in de waarde van de religie ... Een samenleving van atheIsten,
schrijft hij, schijnt onmogelijk. De mensen kunnen niet zonder teugel samenleven.
Wetten vermogen niets tegen verborgen misdaden. Er is een wrekende God nodig die
in deze of de andere wereld de bozen straft die aan menselijke gerechtigheid zijn ontsnapt. `Het is dus absoluut noodzakelijk voor de prinsen en de volkeren dat het idee
van een Opperwezen als schepper, bestuurder, beloner en wreker, diep gegraveerd is in
de geesten'. `Ik wil dat mijn rentmeester, mijn kleermaker, mijn dienaren in God geloven; en ik stel me voor dat ik dan minder vaak bestolen wordt' (20)

Ik ben het ermee eens dat dit geloof blasfemisch is voorzover het "God tot
de bediende en de diender van de mens reduceerde". 4 En toch, is daarmee
elk verband ontkend met de uitspraak van Dostojewski "Als God niet bestaat
is alles geoorloofd"? Als ik De Boer Voltaire en anderen zie kritiseren, raakt
hij voor mijn besef ook Dostojewski, zonder dat dit, denk ik, helemaal zijn
bedoeling is. 5
Iets soortgelijks ervaar ik bij De Boers kritiek op de godsbewijzen. Voor
mijn besef wordt daar ook die relatie tussen God en zijn schepping die voor
mij wezenlijk is, aangetast. Tegelijk ben ik me ervan bewust dat de kritiek op
De Boer ook de namen waarop hij zich beroept kan treffen. Maar, hoezeer
ik mij ook aangesproken voel door De Boers verwijzingen naar Paulus en
Johannes, naar de bijbelse verhalen en de bijbelse reflectie, naar Pascal en
Barth, en hoezeer ik ook de invloed van Miskotte proef, al wordt die in het
boek niet genoemd, toch voel ik mij bij De Boer niet zo vertrouwd als bij al
deze namen (natuurlijk alleen voorzover ik hen ken). Bij De Boer voel ik mij
onzeker, geprikkeld tot reageren. Het kan zijn dat ik hem niet begrijp. En
dat ik daarom zo reageer. Het kan ook zijn: die reactie komt voort uit het
verschil dat er inderdaad ligt. Als dat zo is, is daarmee natuurlijk nog niets
beslist over de vraag wie er gelijk heeft.
In mijn verdere verhaal zullen deze verschillende elementen terugkomen.
Alleen zakelijker, misschien soms wel to abstract. Maar de discussie zal
primair de weg van analyse en argument moeten gaan. Ik hoop dat daarin,
eventueel daarachter, de betrokkenheid voelbaar blijft. Ik wil mijn aandacht
verdelen over drie hoofdpunten: filosofie en geloof, zijn en zin, Gods goedheid en Gods macht.

3

Zie J, van der Hoeven, Godsverduistering en godsdienstfilosofie. In Phil. Ref 55 (1990)
. 152-169.

Zie Th. de Boer, De terugkeer van de God van Pascal. In De gelijkenis van de verloren
Vader, p.68-78, Callenbach Nijkerk 1991, p.72.
5 Vgl. a. w. p.69.
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I Filosofie en geloof

De titel van het boek van De Boer spreekt van `De God van de filosofen en
de God van Pascal'. Het is duidelijk dat daarmee een contrast wordt aangeduid. De inzet van het boek is de bekende uitspraak van Pascal, die als een
persoonlijke gedenktekst na zijn dood is teruggevonden in de voering van
zijn kleding:
VUUR
God van Abraham, God van Izaak, God van Jakob,
niet der filosofen en geleerden.
Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede.
God van Jezus Christus.

Heel het boek is een krachtig protest tegen, om niet to zeggen een radicale
afrekening met, de God van de filosofen vanuit de overtuiging dat de God van
wie de bijbel vertelt, anders is.
Deze titel samen met de inzet bij de uitspraak van Pascal wekt de indruk
dat tegenover de abstracte theorie over God in de filosofie het concrete
spreken vanuit de levende omgang met God wordt gesteld. De opzet van het
boek versterkt deze indruk. Eerst wordt het beeld geschetst van God zoals
Hij is volgens het filosofische betoog, in de hoofdstukken 1 tot 3. In de tweede helft van het boek wordt uitgegaan van openbaring en verhaal. Weliswaar
verbindt De Boer deze tegenstelling met de filosofische traditie waarin het
theoretische weten wordt gesteld tegenover traditie en verbeelding, begrip
en idee tegenover verhaal en gedicht, tijdloze waarheid tegenover het concrete gebeuren van de geschiedenis, kortom filosofie tegenover retoriek
(13v). Maar deze verbinding als zodanig verandert niet het opgeroepen
beeld. Zij plaatst de tegenstelling tussen filosofie en geloof alleen in een
breder kader.
Wanneer de strekking van het boek op deze manier wordt opgevat,
betekent dit dat De Boer het geloof wil losmaken van de filosofie, dat de
verhalen waaraan het geloof ontspringt, geen aanknopingspunt bieden voor
de reflectie van de filosofie.
Kennelijk is het boek door verschillende auteurs ook in deze zin opgevat.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een aantal bijdragen in de bundel De God van de
filosofen en de God van de bijbel. 6 De Boer zelf verzet zich in dezelfde
bundel tegen deze interpretatie. 7 Zijn kritiek is niet gericht tegen de filosofische doordenking van het geloof. Het gaat eerder om de plaats die het
filosofische betoog krijgt. Voor De Boer is dat niet de eerste plaats. Eerst zijn
er de verhalen. De reflectie volgt. 8 De kritiek is vooral gericht op het uitgangspunt van de filosofische traditie in het zijnsbegrip.
Tegenover de genoemde interpretatie kan De Boer terecht wijzen op de
opzet van zijn boek. De thematiek van de filosofische theologie, de relatie
van geloof en werkelijkheid, wordt niet afgewezen. Integendeel, zij wordt
opnieuw aan de orde gesteld, maar vanuit een heel ander vertrekpunt. Over
6 De God van de filosofen en de God van de bijbel. Onder red. van dr. H.M.Vroom,
Meinema Zoetermeer 1991. Het gaat om de bijdragen van Vedder, Jonkers en Adriaanse.
7 a.w. p.139v.
8 a.w. p.153, vgl. p.156.
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God zelf wordt gesproken en over de gevolgen van het Godsverstaan voor
het zicht op de werkelijkheid: de natuur, de geschiedenis, de mens. Bovendien, in de kritiek op de gangbare godsbewijzen staat niet de onmogelijkheid
van een dergelijk ondernemen voorop, maar de aard van wat er bewezen
wordt. En dat niet alleen, De Boer blijkt in zijn kritiek een duidelijke uitzondering te maken voor het filosofische godsbewijs bij uitstek, het ontologisch
bewijs. Trouwens, in de kritiek op de theologie van de filosofen zijn het
vooral andere filosofen die als getuigen a charge optreden: naast Kant vooral
Heidegger, Sartre, en Merleau-Ponty. In hun voetspoor volgt Levinas.
De conclusie kan geen andere zijn dan dat er weliswaar enige aanleiding
bestaat voor de gedachte dat De Boer zich keert tegen een filosofisch
doordenken van de inhoud van het geloof, maar dat nauwkeurige lezing
eerder tot een tegenovergestelde conclusie leidt: de filosofische doordenking
houdt een centrale plaats. De kritiek betreft de opvatting van filosofie en haar
uitgangspunt. M.a.w. verhaal en betoog staan niet tegenover elkaar, De Boer
waardeert alleen beide anders dan het geval is in de filosofische traditie die hij
bestrijdt. Hij wijst de pretentie van de filosofie in staat te zijn tot een absoluut
weten of en verzet zich tegen een denken dat uitgaat van het begrip van het
zijn. De Boer heeft zich bekend als aanhanger van de hermeneutische
filosofie (ook al gaat hij uit boven de gangbare vorm daarvan door te spreken
van transcenderende ervaringen vgl. p.109-116).
Dit is het eerste deel van de conclusie, de helft die De Boer zelf duidelijk
maakt met een terecht beroep op zijn boek. Maar er is meer. De titel wekt
samen met het citaat van Pascal de indruk dat het protest gaat tegen een
opvatting van God die haar wortels vindt in de filosofie: het `geloof van
filosofen en geleerden tegenover de concrete ervaring in de werkelijkheid.
Voor het laatste kiest dan De Boer. Op de keper beschouwd is ook deze
indruk onjuist, ook al doet De Boer zelf weinig moeite haar weg te nemen.
Integendeel, hij lijkt haar eerder bewust op te roepen. In hoofdstuk 1 geeft
De Boer eerst een schets van de `God van de filosofen'. Vervolgens wordt
geconstateerd dat de kerk deze `natuurlijke religie' als fundament is gaan zien
voor de 'geopenbaarde godsdienst' (30). Dat de `natuurlijke godsdienst' daarbij niet samenvalt met de filosofische theologie wordt niet duidelijk gemaakt,
ook al blijkt in de formuleringen die De Boer gebruikt, dat hij zich daarvan
wel bewust is. Typerend is ook het begin van de uitleg van het verhaal in
Johannes 9: de discipelen worden hier op grond van hun vraag naar het
waarom? van de blindheid van de blindgeborene 'metafysici avant la lettre'
genoemd (118).
Deze dubbelzinnigheid is ook aanwezig, als De Boer zich soms nogal
negatief uitlaat over bepaalde geloofsvoorstellingen van niet-filosofen. Een
duidelijk voorbeeld daarvan is de schoolmeester die bij onweer een vers uit
de berijmde Psalm 29 laat zingen ( 50). De Boer noemt dit als voorbeeld van
het religieuze gevoel dat in bijzondere natuurverschijnselen een manifestatie
van God meent te kunnen opmerken. De context is de bespreking van de
`neutraliteit van het zijn' en het probleem van het kwaad, opgevat als filosofische thematiek. Tegelijk is hier duidelijk dat het algemene religieuze gevoel
niet words teruggevoerd op de filosofische theologie. Hier staat Donar, de
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Germaanse god van de donder, op de achtergrond. 9 Er wordt gesproken van
een opvatting van algemene openbaring die kennelijk niet alleen uit het
filosofische denken over God afkomstig is. Het bijbelse geloof staat hier
tegenover de natuurgodsdienst die breder is dan de filosofische theologie in
de onto-theologische traditie.
Terugkomend op de eerder genoemde conclusie, de tweede helft daarvan
moet luiden: het eigenlijke verzet van De Boer gaat niet tegen de `God van de
filosofen' als `God' van filosofen, maar tegen het feit dat de filosofen God in
het verlengde van het bestaande hebben gedacht. En dat hebben niet alleen
filosofen gedaan, maar het gebeurt in alle natuurgodsdiensten. Trouwens ook
in veel geschiedenistheologie, of zij nu theoretisch is of niet. 10 De Boer keert
zich niet tegen de filosofische reflectie op het geloof en zijn inhoud als
zodanig. Ook niet tegen filosofische argumentatie als verdediging van het geloof. 11 De kritiek geldt het zijnsbegrip dat in de filosofische traditie tot
uitgangspunt is genomen. De kritiek op de filosofie als natuurlijke theologie
betreft niet de filosofie als theologie, maar het `natuurlijke' ervan. Daarom
reikt de kritiek ook veel verder dan de filosofie alleen.
Dat het hierom gaat blijkt ook in De Boers bespreking van de traditionele
godsbewijzen. Zijn kritiek is niet gericht op de formele bewijskracht van de
godsbewijzen, maar op het resultaat van het bewijs: de aard van het godsbegrip dat voor het bewijs kenmerkend is. In wezen is het godsbegrip van
de onto-theologische traditie onverschillig ten opzichte van goed en kwaad,
ambivalent—en dat is dan nog vrij optimistisch gesproken zoals de natuur
en de geschiedenis. Vandaar de scherpe kritiek op de functor `al' in de godsbewijzen, waardoor de onverschilligheid van het bestaande, of, erger, de
machtsgerichtheid ervan met de daarmee verbonden gewelddadigheid tot in
het absolute wordt vergroot. Daarom ook de uitzondering voor het ontologische godsbewijs, omdat dit niet uitgaat van iets in de bestaande werkelijkheid, maar van God zelf, of liever van een onherleidbare ervaring van God,
van het geloof dat niet teruggevoerd kan worden op dat wat is, maar gericht
is op het andere, het Goede tegenover het bestaande, en ook alleen vandaaruit verstaan kan worden.
Het is duidelijk dat De Boer in de filosofische traditie genoeg aanleiding
vindt om er zijn pijlen op to richten. Toch was het duidelijker geweest, als hij
niet de oorspronkelijke ervaring van het geloof (openbaring en verhaal)
tegenover de filosofie had geplaatst, maar ervaring (met de religieuze interpretatie daarvan) tegenover ervaring, zoals hij in feite ook filosofie plaatst
tegenover filosofie. Overigens blijft natuurlijk de aanleiding tot de tegenstelling zoals ze door De Boer wordt gehanteerd, in de filosofische traditie zelf,
omdat daarin het betoog van de filosofie, ook als natuurlijke theologie, wordt
Vgl. Th. de Boer, Hermeneutiek van de Transcendentie. Over het wijsgerig kader van de
theologie. In In welk kader. Over veronderstellingen in de theologie, p.95-135. Boekencentrum `s Gravenhage 1988, p.106v.
10 Van dit laatste getuigen De Boers herhaalde verwijzingen naar Colijn: Hermeneutiek
van de Transcendentie, p.112; De God van de filosofen en de God van Pascal, p.100; De
9

God van de filosofen en de God van de bijbel, p.138v.
11

Vgl. de opmerking over apologie in: Repliek. Godsverduistering en godsdienstfilosofie,

Phil. Ref 55 (1990), p.170-176, daarvan p.176; en in De God van de filosofen en de God
van Pascal, p.133v, over credo ut intelligam.
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gezien als autonoom ten opzichte van de ervaring, inclusief die van het
geloof.
Ik wil de bespreking van dit eerste thema afronden met nog enkele
opmerkingen.
1. De tegenstelling tussen de God van de filosofen en de God van Pascal
tegen de achtergrond van de uitspraak van Pascal zelf lijkt de God van de
filosofen te plaatsen tegenover de God van de bijbel. Indien filosofie staat
tegenover openbaring en verhaal, die kenmerkend zijn voor de bijbel, ligt
deze tegenstelling ook voor de hand. En als ik mij niet vergis, ziet De Boer
het ook zo. Als de tegenstelling in eigenlijke zin echter niet is die van openbaring en verhaal tegenover filosofie, maar van filosofie tegenover filosofie en
van ervaring en interpretatie daarvan als openbaring tegenover andere
ervaringen, dan is er aanleiding te vragen: staat de God van de filosofen, staat
de natuurlijke godsdienst inderdaad zo exclusief tegenover de bijbel?
De aanleiding tot die vraag was er natuurlijk al gezien het voorbeeld van het
religieuze gevoel dat tot uiting komt in het laten zingen van Psalm 29 tijdens
een onweer. Want, staat Psalm 29 niet in de bijbel? Gaat het in de psalm zelf
niet om de machtige stem van God, van de HERE, in het onweer? En als dat
zo is en de commentaren kunnen erop worden nageslagen—past deze
psalm dan niet in het geheel van het bijbelse spreken over God?
In het artikel `Hermeneutiek van de transcendentie. Over het wijsgerig
kader van de theologie' plaatst De Boer tegenover Psalm 29 het verhaal van 1
Kon. 19: God is niet in het onweer, maar met de Leidse vertaling—in het
`suizen van een zachte stilte'. 12 Wie 1 Kon. 19 leest, ontkomt inderdaad niet
aan de conclusie dat hierin God zelf verschijnt. De tekst maakt dat onomstotelijk duidelijk. Maar opvallend is, wat er daarna volgt. Na de opnieuw
gestelde vraag: `Elia, wat doet ge hier?' komt de nieuwe opdracht aan Elia: Hij
moet drie mensen zalven tot een opdracht in dienst van God: Hazael als
koning over Aram, Jehu als koning over Israel en Elisa als zijn eigen opvolger.
En bij alle drie wordt gesproken van 'doden'. Daarna volgen de woorden:
`Doch Ik zal in Israel zeven duizend overlaten, alle knieen die zich niet
gebogen hebben voor de Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft.'
De parallel met het voorafgaande is treffend, te treffend om niet opzettelijk te zijn. De dodelijke werking van het optreden van Hazael, Jehu en Elisa is
te vergelijken met de sterke wind die bergen verscheurt en rotsen verbrijzelt, de aardbeving en het vuur. Maar daarin was de HERE niet. Het 'suizen van
de zachte stilte' is te vergelijken met de belofte ten aanzien van de zevenduizend. In die woorden klopt het hart van de God van Israel. Daarin is Hij
helemaal. Dit doet Hij zelf. Maar dat betekent niet dat wat voorafgaat niets
met Hem te maken heeft. Het een kan niet tegen het ander worden
uitgespeeld, zoals De Boer doet. God zelf stuurt volgens de tekst Elia met de
opdracht die zo'n dodelijke uitwerking zal hebben.
Dat in het onweer de stem van God wordt gehoord, zoals in Psalm 29, is
niet de openbaring van de God van Israel. Daarom eindigt de psalm ook met

12 Hermeneutiek van de Transcendentie, p.107.
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een gebed of een verwachting. 13 Het is duidelijk dat de kennis van God
waarvan de bijbel spreekt, niet in het verlengde ligt van de wijze waarop de
heidenen God kennen. 14 Kennis van God in bijbelse zin veronderstelt de
omgang met God, zoals deze afhankelijk is van de openbaring van de Naam.
Dan ontstaat de ruimte voor de persoonlijke ontmoeting, voor het "leren
kennen van God als 'Persoon', als God-voor-ons en God-met-ons". 15 Maar dat
betekent nog niet dat wat de heidenen als manifestatie van God opvatten
integraal moet worden afgewezen. De bijbel zelf doet dat in ieder geval niet.
De tegenstelling zoals De Boer die maakt, doet denken aan de opvatting in
traditioneel Gereformeerde kring dat alles wat in de bijbel staat over God en
het leven naar zijn wil, uniek is en staat tegenover alles wat er buiten de bijbel
geloofd en gedacht wordt. Het motief daarvoor was het unieke van de bijbel
te benadrukken. En dat unieke zal ik zeker niet ontkennen. Maar op deze
wijze gesteld is het op grond van de bijbel zelf niet vol te houden.
2. Dit brengt mij bij een tweede punt. Welk gezag heeft de bijbel voor De
Boer? Het is duidelijk dat de bijbel grote betekenis voor hem heeft. Dat geldt
voor de bijbelse verhalen. Daarin kiest hij zijn uitgangspunt voor de filosofische reflectie op het geloof. 16 Het geldt ook voor de reflectie van Paulus
en Johannes. Vooral Paulus wordt veel aangehaald. De betekenis is er, ook
het gezag? In dit verband is van belang de passage waarin De Boer ingaat op
de gedachte dat de theologie een bron van kennis zou hebben die voor de
wijsbegeerte niet zou gelden, namelijk de Heilige Schrift (124). Daarbij wijst
hij de gedachte of dat de auteurs van de bijbel een uitzonderingspositie
zouden hebben, omdat hun mogelijkheden anders zouden zijn dan de onze.
M.a.w. hun ervaringen, waarop de bijbelse verhalen zijn gebaseerd, zijn in
principe ook open voor ons. Wanneer dat niet het geval zou zijn, zou ons
eigen geloof niet open zijn voor bevestiging (en beproeving) door de
ervaring en tenslotte geheel afhankelijk worden van gezag (125).
Dat het geloof niet levend kan blijven los van elke ervaring (vgl. p.85) ben
ik met De Boer eens. Maar dit betekent nog niet dat de `ervaringen' vanwaaruit in de bijbel wordt gesproken voor ieder in principe open zijn, in de zin
dat wij die op dezelfde wijze zouden kunnen hebben. Ook zonder in de leer
van een mechanische inspiratie te geloven, kan aan het bijzondere gezag van
de bijbel worden vastgehouden. Mozes en de profeten, Jezus en de apostelen spreken met gezag, omdat zij gezonden zijn. Zij spreken in opdracht. 17
Dat geldt in zekere zin van ieder die vervolgens spreekt vanuit het gehoorde
woord, maar daarmee is het eigen karakter van de canon als normatieve regel
voor dit spreken niet opgeheven. Het lijkt erop dat De Boer hier het
criterium van de Verlichting, dat de religie universeel moet zijn en niet
13 Vgl.H.J.Kraus in zijn commentaar op deze psalm (BKA7), die erop wijst dat door deze
psalm in polemische zin alle hoogheids- en heerlijkheidsuitspraken die de heidenen aan
hun goden toekennen exclusief op de HERE worden overgedragen.
14 Vgl. Miskotte, Als de Goden zwijgen. Holland Haarlem 1966.
15 Dr. R. Boon, 'Laat ons de woorden wagen, die voormaals zijn geschied . . . ' Mededelingen Dr. G. van der Leeuwsticbting afl. 52, 1978, p.131.
16 Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel, p.150.
17 Vgl. H.G.Geertsema, Relationele waarheidsopvatting en Schriftgezag. In Theol. Ref. 31

(1988), p.130-150.
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afhankelijk is van unieke roeping en verkiezing van de gezonden boodschappers, ongemerkt toch weer tot het zijne heeft gemaakt.
Duidelijk is in ieder geval, dat De Boer bij de filosofische doordenking van
het geloof wel verwijst naar de bijbelse verhalen en de reflectie daarop in de
bijbel zelf, maar dat hiermee niet een beroepsinstantie buiten de ervaring
wordt geintroduceerd. De verhalen overtuigen door datgene waarvan zij
spreken, niet op grond van een formeel, goddelijk gezag.
Wanneer De Boer spreekt van het eigen onherleidbaar karakter van de
geloofservaring (83,104,106), betekent dit dan ook niet een beroep op een
door mensen op de een of andere manier ontvangen en doorgegeven woord
van God. Integendeel, deze onherleidbare geloofservaring, juist als ervaring
van transcendentie, is in principe open voor iedereen.
Hiermee hangt samen de wijze waarop De Boer de inhoud van het begrip
`Transcendentie' bepaalt. Hij spreekt van een "van meet of aan grondleggend"
begrip van Transcendentie (85), dat niet wordt bereikt door het bestaande te
verlengen met behulp van de functor `al', zoals bij de traditionele godsbewijzen (33), maar door te letten op wat de macht van het bestaande (voor
een moment) doorbreekt. De Boer verwijst hier naar Paulus als hij spreekt
over het kruis van Christus waardoor de machten in deze wereld beschaamd
worden (1 Cor. 1: 27, 28). En hij voegt daaraan toe: "Dat macht zich geneert
over haar eigen macht, dat is het eigenlijke wonder, een openbaring van iets
gans anders. Dat is, zou ik willen stellen, de basiservaring van Transcendentie"
(85). In hetzelfde verband verwijst hij naar de typering die Hubbeling ooit gaf
van de theologie van Karl Barth: "het kenmerk van de bijbelse God is `dat Hij
ook als Heer knecht kan zijn, ook in zijn kleinheid groot, ook in de vernedering majesteitelijk"(84). Daarbij sluit aan een opmerking over "Levinas
die spreekt van de majesteit van het Gelaat dat in zijn weerloosheid iets kan
wat geen enkele macht kan: de zelfhandhaving van de begeerte-om-te-zijn
tot inkeer brengen."
Het is vanuit deze opvatting van transcendentie dat De Boers filosofische
reflectie op het geloof zich voltrekt. Zij beweegt zich niet vanuit de ervaring
van het bestaande naar wat in het verlengde daarvan ligt. Zij keert zich vanuit
de onherleidbare ervaring van wat tegen de macht van het bestaande ingaat,
ook zelf tegen dat bestaande.
Wanneer dit verschil in het oog gehouden wordt en in rekening wordt
gebracht dat de traditionele godsbewijzen feitelijk in een context van geloof
tot stand komen en dus in die zin het geloof vooronderstellen, kan ook
duidelijk worden waarom er een formele overeenkomst blijft tussen de
denkwijze van De Boer en die van de filosofische theologie die hij
inhoudelijk bestrijdt. Vanuit een in principe algemene ervaring wordt de
inhoud van het geloof doorlicht en wordt de redelijkheid ervan verdedigd.
Alleen, de beginervaring is niet die van het bestaande, maar van de doorbreking daarvan. In beide gevallen is de opvatting van de werkelijkheid zelf
beslissend voor het filosofische betoog. 18 Dit brengt mij bij de laatste
opmerking van dit onderdeel.

18

Vgl. Hermeneutiek van de Transcendentie, p.96.
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3. De kern van Kants kritiek op de godsbewijzen is te vinden in de opmerking dat ten onrechte de sprong wordt gemaakt van begrip naar werkelijkheid. Daarmee is verbonden de grondgedachte dat vanuit de eindige
ervaring niet geconcludeerd kan worden tot het bestaan van iets dat boven
de ervaring uitgaat. Althans niet in een theoretisch bewijs. Op het eerste punt
gaat De Boer in in het kader van zijn verdediging van het ontologisch godsbewijs. Hij blijkt het met Kant oneens te zijn. Hoe sterk zijn betoog hier is,
laat ik rusten. Het gaat mij om het tweede: de conclusie vanuit de eindige
ervaring naar wat daarbovenuit gaat. Volgens Kant is dit niet mogelijk. Dat
betekent dat vanuit de immanentie van de ervaring niet tot iets transcendents
kan worden geconcludeerd. Op deze moeilijkheid in verband met de
godsbewijzen gaat De Boer niet in. Ten onrechte. Het wreekt zich in de
passage hierboven besproken over de basiservaring van Transcendentie.
De Boer spreekt in zijn boek over God. In aansluiting aan de bijbelse
traditie, aan denkers als Pascal en Barth. Het is daarom duidelijk dat, wanneer
hij spreekt over de basiservaring van Transcendentie daarin de verwijzing
naar God gehoord moet worden (vgl. p.83). Maar, is dat vanzelfsprekend
vanuit de typering van transcendentie vanuit de ervaring dat de macht van het
bestaande een moment wordt doorbroken door de dood van iemand aan
het kruis, door de weerloosheid van het Gelaat? Is dat noodzakelijk een
ervaring van God?
Transcendentie heeft bij De Boer duidelijk een dubbele betekenis: dat wat
de macht van het bestaande doorbreekt en God. Maar gezien tegen de
achtergrond van de traditie vanwaaruit De Boer spreekt zijn deze twee
betekenissen niet identiek. De relatie is dan, dat waar de macht van het
bestaande wordt doorbroken God zich manifesteert. Het `begrip' `God' is
dan echter al voorondersteld en wordt dus niet uit deze ervaring afgeleid (vgl.
p.83). Dat betekent dat deze ervaring niet echt grondleggend kan zijn in
filosofische zin. Is dit laatste wel het geval, dan wordt `God' praedicatief
gebruikt, zoals eigenlijk ook in de onto-theologische traditie waartegen De
Boer zich verzet. Maar dan is van transcendentie in de traditionele zin in het
geheel geen sprake meer. En de achtergrond van de christelijke traditie is
dan ook verdwenen. In dit geval zou de `God van Pascal' toch weer door een
`God van filosofen' zijn vervangen.
Ook dan echter zou er nog een ingrijpend verschil blijven. De inzet bij wat
ik nu maar even de ethische ervaring noem van de weerloosheid tegenover
de machten leidt hoe dan ook tot een andere theologie dan die welke begint
bij het (eindige) bestaan als zodanig. Door die ethische inzet zou zij ook
dichter bij het bijbelse spreken blijven.
II Zijnenzin

Met dit thema raken we vanuit filosofisch oogpunt gezien de centrale stelling
van het boek. Het is een thema waarop de kritiek zich sterk heeft gericht.
Het is ook het voornaamste discussiepunt tussen De Boer en Van der
Hoeven. En dat ligt voor de hand. Het thema van de zin is een centrale notie
in de reformatorische wijsbegeerte, zoals bijvoorbeeld bij Dooyeweerd en
Van Riessen.
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Voor De Boer is het van beslissende betekenis dat zijn en zin uiteen
worden gehaald. Het zijn is ambivalent, het bestaande omvat goed en vooral
kwaad. Als zijn en zin intrinsiek worden verbonden, vallen goed en kwaad
onder de zin, en, in verband met de godsbewijzen, is God als het hoogste
zijn ook beide. Zin is met het zijn niet gegeven, maar moet daaraan nog
worden geschonken.
Er is een bepaalde overeenstemming met de opvattingen in de kring van
de reformatorische wijsbegeerte. 19 Het creatuurlijk zijnde is niet absoluut.
Het ontleent zijn zin niet aan zich zelf. Vergelijk de bekende formulering van
Dooyeweerd: "De zin is het zijn van alle creatuurlijk zijnde, de zijnswijze van
onze zelfheid, en is van religieuze wortel en van goddelijken oorsprong. " 20
Tegelijk is er een ingrijpend verschil. Dat blijkt nog niet onmiddellijk uit
het verschil in formulering. Dooyeweerd noemt het zijn van alle creatuurlijk
zijnde zin (een uitdrukking waarvan De Boer schrijft dat hij haar niet
begrijpt), zelf wil hij uitdrukkelijk tussen zijn en zin onderscheiden. Maar als
daarmee niet meer bedoeld is dan "dat uit het pure feit dat iets is zoals het is,
nooit volgt dat het terecht zo is", 21 zal niemand uit de reformatorische
wijsbegeerte daarmee moeite hebben.
Om het verschil duidelijk te maken wil ik wat dieper ingaan op de
typeringen die De Boer geeft van het zijn. Dan zal blijken dat er een hele
filosofie steekt achter de gegeven omschrijving.
De Boer bespreekt het zijn tegen de achtergrond van zijn kritiek op de
godsbewijzen. Wie het zijn van God afleidt uit het zijn van het bestaande,
krijgt een `God' waarvan het wezen even ambivalent is als het bestaande. Een
God die in niets overeenkomt met de God van de bijbel. Het zijn is niet
intrinsiek goed, zoals in de geschiedenis van de filosofie wel is beweerd. Het
wordt gekarakteriseerd door vier kenmerken: 1. door neutraliteit, d.w.z.
onverschilligheid ten opzichte van goed en kwaad; 2. door onherroepelijkheid: wat er is kan niet meer ongedaan worden gemaakt, de gevolgen van
een verkeerde keuze kunnen niet herroepen worden; 3. door zelfhandhaving: alles wat bestaat is erop gericht te blijven bestaan; 4. door contingentie het zijn is er domweg, "het kan ons niet vertellen waarvoor het nodig is
dat het bestaat" (57). Contingentie van het bestaande verwijst dus niet naar
een goddelijke oorsprong waarvan het afhankelijk zou zijn, zoals in het
kosmologisch godsbewijs, maar naar het naakte feit van het bestaan.
Zoals het zijn is, is het zinloos. De zin moet van buiten het zijn komen.
Dooyeweerd zou zeggen: inderdaad de zin van het zijn moet van buiten
komen, maar omdat het creatuurlijk zijnde als zodanig `van buiten' komt, is
het intrinsiek zin. De Boer zal zeggen: en het kwaad in het zijnde dan? Is dat
ook zin? Op die vraag kom ik later terug. Eerst wil ik iets verder ingaan op de
strekking van de kritiek van De Boer op het gangbare godsbewijs vanuit de
contingentie en daarna wil ik nog een aantal vragen bespreken die het betoog
19 Vgl. de repliek van De Boer op de kritiek van Van der Hoeven in Phil. Ref 55 (1990),
p.173.
21

Wijsbegeerte der Wetsidee I Paris, Amsterdam 1935 p.5.
Phil. Ref. 55 p.173.
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van De Boer, tenminste zoals ik hem begrijp (of niet begrijp), bij mij
oproept.
Wie de beschouwing van De Boer over de contingentie van het zijn (56)
oppervlakkig leest, zou de indruk kunnen krijgen dat hij het spreken over
God vanuit de contingentie geheel afwijst. Zo spreekt hij er zijn verbazing
over uit dat het besef van de toevalligheid van het bestaande ook bij
moderne theologen als Schillebeeckx en Kuitert nog een aanknopingspunt is
voor hun beschouwingen over God (56). Contingentie als `religion making
characteristic' lijkt geen genade te kunnen vinden in de ogen van De Boer.
Toch is deze indruk onjuist. Later blijkt ook bij De Boer zelf contingentie,
evenals de andere kenmerken van het zijn, een `religion making characteristic' te zijn (105,116). Het verschil ligt hierin, dat voor De Boer niet over God
gesproken wordt in het verlengde van het zijn, maar juist als een doorbreken
van het zijn. Het spreken over God i.v.m. contingentie maakt niet iets wat
toevallig is toch nog noodzakelijk zoals het is, maar laat zien dat het ingrijpend veranderd kan worden. Het zijnde wordt niet in zijn bestaan bevestigd
en dat nog wel in absolute zin. "De presentie van de God der vaderen en van
Jezus Christus doet het ontologisch bestel echter in zijn voegen kraken. Het
gewicht van het zijn wordt uit het lood geslagen. Het keert zich naar de Zin.
De blinde drang van het voortbestaan houdt even halt, komt tot bezinning
en ziet het Andere. Hoop en verlangen gaan wrikken aan het onwrikbare,
zelfs gedane zaken kunnen een keer nemen. Hier valt zowaar het woord
`almacht' ons in" (116).
Door zijn en zin uit elkaar te halen ontkomt De Boer eraan met het
spreken over God het bestaande zoals het is te bevestigen. Uit het pure feit
dat iets is zoals het is, volgt niet dat het terecht zo is. Tegelijk kan hij de
werkelijkheid verstaan in het licht van zijn eigen spreken over God. Toch zie
ik een aantal spanningen in zijn betoog die de vraag doen opkomen of het
onderscheid tussen zijn en zin zoals het door hem gemaakt wordt, wel is vol
te houden.
1. De eerste spanning hangt samen met het begrip contingentie. Dit begrip
speelt een centrale rol in het betoog van De Boer. Zelf kent hij het een
sleutelpositie toe in de wijsgerige theologie (69). Uit de contingentie van het
bestaande wordt het in zich noodzakelijke bestaan van God afgeleid. Om het
bestaan van het contingente te kunnen verstaan is het aannemen van het bestaan van een absolute oorsprong noodzakelijk. Met deze formulering is
duidelijk dat de kritiek van De Boer op het gebruik van dit contingentiebegrip ook de filosofie van Dooyeweerd raakt. Bij Dooyeweerd is geen
sprake van een godsbewijs, maar wel van de noodzakelijkheid om achter het
bestaande dat het karakter heeft van zin, dat dus niet zelfgenoegzaam is, niet
vanuit zich zelf verklaard kan worden, een oorsprong aan te nemen. Elke
filosofische conceptie bevat structureel een oorsprongsidee als uitdrukking
van de oorsprongstendens die in de mens als hart van het creatuurlijk
bestaande aanwezig is. 22
22 Dat ook in de filosofische conceptie van De Boer een oorsprongsidee functioneert zal
in het vervolg nog aan de orde komen.
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De Boer wijst dit hanteren van het contingentiebegrip radicaal af. Hij
verwijst daarvoor in de eerste plaats naar Merleau-Ponty. Diens kritiek op het
godsbewijs vanuit de contingentie luidt, dat daarmee het bestaande zoals het
is zelf noodzakelijk wordt en dus niet meer anders kan zijn. Het wordt
vastgepind op hoe het is. Daartegenover betekent contingentie voor hem
zelf de mogelijkheid dat de dingen anders worden. Voor De Boer: de mogelijkheid van zingeving (73v).
Hierbij blijft de kritiek echter niet staan. Er zit een diepere bodem in het
contingentiebegrip. Daarvoor verwijst De Boer naar Sartre. Contingentie
betekent zinloosheid. Het betekent dat het zijn er is "domweg in al zijn
bruutheid en stompzinnigheid" (69). Indien vanuit de contingentie van het
bestaande tot het bestaan van God wordt geconcludeerd, dan wordt het probleem alleen maar verplaatst. Dan wordt God zelf contingent als `het laatste
waartoe alles herleid kan worden en dat dus zelf niet meer herleid kan
worden'. De absurditeit van het zijn wordt daarmee in God verplaatst.
Op dit laatste punt kom ik nog terug. Nu gaat het me om de typering van
contingentie. De laatste grond van het zijn is een afgrond, een domweg
bestaan, het zijn is er, zinloos, voor zin aangewezen op de zingeving door
mensen (69). 23 Dit wordt uitgedrukt door het zijn contingent te noemen. Het
duidt op de laatste bodem van het zijn, het brute gegeven dat aangewezen is
op zingeving.
Deze typering staat in een opvallend contrast met de uiteenzetting die De
Boer geeft over de relatie tussen feit en interpretatie. In het kader van zijn
positieve betoog vanuit het verhaal pleit De Boer voor een eerherstel van het
feit. Dan blijkt het niet te gaan om "het kale gegeven dat rest als we met het
mes van de logische analyse alle draden met het leven hebben doorgesneden" (132), maar om het concrete feit dat onlosmakelijk verbonden is
met zin. In dit verband zegt De Boer dat er niet een ruwe materie te vinden is
die voorafgaat aan de zingeving. "De concrete wereld van dingen en mensen
die wij ordenen met behulp van woorden, namen en zinnen is de laatste basis van de filosofie. Deze wereld is ook van meetaf aan historisch en
opgenomen in een verhaal ..." (130-131). Het kale gegeven dat rest als het feit
uit dit concrete zinverband wordt losgemaakt, is slechts een abstractie (132).
Ook al beroept De Boer zich ook in dit verband op Merleau-Ponty en
Sartre, ik begrijp niet hoe hij enerzijds kan zeggen dat achter de zingeving
het brute zijn, dat hij contingent noemt, oprijst (131) en anderzijds dat de
concrete wereld de laatste basis is voor de filosofie. Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte, dat De Boer in het laatste geval spreekt vanuit de
hermeneutische filosofie waarin niet achter het zinverband kan worden
teruggevraagd, hooguit eruit geabstraheerd, terwijl in het eerste geval de
invloeden van het Cartesiaanse subject-objectdenken nog doorwerken. Vanuit het Cartesiaanse subject-objectdenken gezien is zingeving een act van het
subject ten opzichte van een in zich zinloos object. 24 Voor het hermeneutische denken staat het subject altijd al in zinverbanden en kan dus als zodanig
niet de oorsprong van zin zijn het wordt eerder gekenmerkt door zin^ 3 Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel p. 148.
24 Vgl. Ch. Taylor, Hegel. Cambridge University Press 1975, p.9v.
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verstaan dan door zingeving terwijl het object, zoals bij De Boer het feit,
niet buiten een gegeven zinverband kan worden verstaan. Indien mijn interpretatie van de hermeneutische filosofie niet klopt—en dat is de implicatie
van de opmerkingen van De Boer in antwoord op andere critici in De God
van de filosofen en de God van de bybel, p.148v dan blijft nog het probleem. Het blijkt dan ook van toepassing op de hermeneutische filosofie
zelf. Trouwens, denkt de zingeving vanuit het subject niet vanuit het subject
als "een centrum van actie en receptie, van initiatief en wedervaren", een
typering die De Boer zelf gebruikt in verband met het Cartesiaanse denken
(106)?
Ik ben me ervan bewust dat de ervaring van absurditeit in de walging van
Sartre of van wat De Boer noemt 'oorspronkelijke leegte' 25 niet kan worden
verklaard als alleen maar een abstractie uit de concrete werkelijkheid. Er
spelen nog andere momenten mee.
In de eerste plaats is de historische ontwikkeling in het Westerse denken
van belang. Daardoor kan het typisch moderne van de door Sartre onder
woorden gebrachte ervaring duidelijk worden. In deze ontwikkeling komt
het genoemde subject-objectdenken naar voren in verband met wat Charles
Taylor genoemd heeft de 'radicale Verlichting' . 26 In het kort komt deze
ontwikkeling hierop neer: in de Griekse filosofie is de zin van de werkelijkheid als we deze notie tenminste mogen gebruiken om retrospectief het
Griekse denken te interpreteren—wezenlijk verbonden met haar intelligibiliteit, in termen van tegenwoordig, met haar rationaliteit. Want intelligibiliteit
is het uiteindelijke zinverband. Vandaaruit wordt het zijn verstaan. Het christelijke scheppingsgeloof brengt hierin in zoverre verandering, dat onderscheiden wordt tussen God, de Schepper, en het creatuurlijk bestaande. De
zin van dit laatste is niet meer met haar eigen zijn gegeven maar afhankelijk
van de goddelijke Schepper. (Hierop is het kosmologisch godsbewijs gebaseerd). Wanneer nu vervolgens in de moderne tijd de 'creatuurlijke' werkelijkheid op zich zelf wordt gesteld om haar als zodanig buiten deze afhankelijkheidsverhouding om wetenschappelijk te kunnen verstaan, kan voor het
eerst de zin van het zijn tot een ontologisch probleem worden. De werkelijkheid wordt losgemaakt uit het gegeven zinverband en als zodanig tegenover het subject geplaatst. Zingeving wordt iets van dit subject. Omdat dit
niet voorafgaat aan de werkelijkheid als zodanig, moet er iets buiten het
subject in die werkelijkheid zijn dat aan de zingeving voorafgaat. 27 En
daarmee is het brute zijn achter de zingeving van Sartre geboren.
Omdat De Boer zich bij dit zijnsbegrip aansluit, vertoont het typisch
moderne trekken. Tegelijk is het in belangrijke mate achterhaald door zijn
eerherstel van feit, verhaal en tijd. Daarin past deze zijnsopvatting niet meer,
zoals ze ook niet teruggeprojecteerd kan worden in heel de zijnstraditie van
de filosofie. In zijn terechte kritiek op de onto-theologie had De Boer er
meer oog voor moeten hebben dat het `zijn' evenals de 'rede' "een historisch begrip (is) dat in elke periode een aparte gestalte aanneemt" .
25 Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel p.149.
26 Vg1. het in Hoot 24 genoemde werk.
27 Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel, p.149.
28 a.w. p.133.
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Ook hiermee is het verhaal echter niet af. Ook de Grieken kenden het
besef van iets waaraan `de zin nog moet worden gegeven' : de chaos die door
orde moet worden overwonnen. Deze chaos wordt soms opgevat als
`leegte'. 29 En voor het bijbelse spreken verwijst De Boer naar het `tohoewabohoe' van Genesis 1. 30 De Boer plaatst dit 'tohoewabohoe' buiten de scheppende activiteit van God als het 'materiaal' dat voorafgaat aan de zingeving.
Dat lijkt mij een onjuiste interpretatie van het begin van Genesis 1. Wat mij
wel aanspreekt is de notie van de kwetsbaarheid en de bedreigdheid van de
orde waardoor het geschapene bestaat, eventueel van de inspanning waarmee zij tot stand is gekomen. Van deze kwetsbaarheid maakt `het kwaad'
gebruik, juist daardoor is deze orde bedreigd. Tegelijk geeft de creatuurlijkheid van de orde of zin aan dat zij niet absoluut is. Er kan achter teruggevraagd worden. En wanneer zij niet wordt verstaan als gegeven door de
Eeuwige die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus, dan kan inderdaad het
besef ontstaan van de `af-grond'. En daarmee zijn we terug bij het moderne
contingentiebegrip.
Vanwege het belang van de zaak voeg ik hieraan nog een opmerking toe.
Het lijkt noodzakelijk om i.v.m. het probleem van de zin op zijn minst drie
niveaus te onderscheiden: 1. het primair psychische probleem van het beleven van de zin van de dingen: door wat voor oorzaken ook kunnen we in
een situatie komen dat we de dingen niet meer als zinvol ervaren. 2. het
existentiele probleem van de zin in verband met het lijden en het kwaad. Dit
probleem is bijvoorbeeld in het boek Job aan de orde. 3. Het filosofische
probleem van de zin van het zijn als zodanig. Dit is aan de orde in de ervaring
van walging bij Sartre waarnaar De Boer verwijst. Ook al zal ik niet ontkennen
dat er verbanden tussen 2 en 3 kunnen bestaan, trouwens ook tussen 1 en 2
en 1 en 3, het lijkt me van belang ze wel te blijven onderscheiden. Het existentiele zinprobleem hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het filosofische.
2. Mijn tweede punt kan ik kort formuleren in een vraag: zouden de
`wurmen' van Multatuli tevreden gesteld zijn door het verhaal over entropie
en ektropie, waardoor iets van een goddelijke strategie in de natuur duidelijk
moet worden (93v, vgl. 39)? Ik ben bang dat ik het niet bij deze korte vraag
zal kunnen laten. Daarom Loch maar een wat langere uitleg.
In het hoofdstuk over de godsbewijzen bespreekt De Boer ook het zgn.
fysico-theologische bewijs. Dit concludeert vanuit de doelmatigheid van de
natuur tot het bestaan van een goddelijke intelligentie die de natuur zo heeft
ingericht en dus tot het bestaan van God. Breder, in de fysico-theologie
wordt de wijsheid van God in de natuur teruggevonden. Daartegenover
plaatst De Boer een citaat van Multatuli. Een vader wijst zijn zoontje erop hoe
wonderlijk in de natuur alles ingericht is: de vogels leggen eieren in hun nest.
De jongen komen uit tegen de tijd dat er wormen en vliegen zijn om ze mee
te voeden. "Dan zingen zij een loflied ter ere van de Schepper die Deszelfs
schepselen overlaadt met weldaden." In antwoord daarop vraagt het zoontje:
"Zingen de wurmen mee, papa?" (39).
29 Vgl. Hist. Worterbuch der Philosophie. Herausg. von J.Ritter, Bd.I s.v. Chaos.
30 Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel, p.149.
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Later, wanneer De Boer vanuit zijn eigen uitgangspunt zicht probeert te
krijgen op de vraag hoe een spoor van God in de natuur kan worden
gevonden, geeft hij een beschouwing vanuit de moderne natuurwetenschap
i.v.m. entropie en ektropie. Entropie betekent dat in het heelal energieverschillen steeds meer nivelleren. "Alles tendeert naar de entropie, naar het
teloorgaan van orde. Het wereldproces glijdt de helling of naar een toestand
van steeds grotere waarschijnlijkheid" (93). Daartegenover staat de ontwikkeling van de evolutie. Er is een plaatselijke, kwetsbare toename van orde de ektropie of negatieve entropie. Deze is alleen mogelijk door gebruik te
maken van de entropie. Alles wat bestaat moet dit bestaan veroveren tegen
de stroom van de entropie in en maakt daarbij zeif van de entropie gebruik.
Planten onttrekken energie aan hun omgeving en bevorderen daarmee de
nivellering in die omgeving. Gezien in het licht van de entropiewet blijven zij
daarbij de zwakste partij. Hun bestaan is uiterst kwetsbaar. Orde moet
bevochten worden. Kracht wordt hier volbracht in zwakheid, zegt De Boer
met een verwijzing naar Paulus. Mijn vraag is: hoe anders is dit verhaal,
wanneer het op vogels wordt toegepast die voor hun bestaan wormen uit
hun omgeving eten en verteren, dan dat van de vader die door zijn zoontje
zo voor aap werd gezet?
Nu zou De Boer kunnen antwoorden: mijn bezwaar tegen de fysicotheologen is niet dat zij een wonderbaarlijke orde in de natuur opmerken. En
het is waar, De Boer heeft zeker sympathie voor de fysico-theologie uitgesproken (38). Sterker nog, wanneer hij met een verwijzing naar Breukelman
de aard van de zin tegenover de zinloosheid van het zijn op zich zelf wil
duidelijk maken, dan blijkt `zin' nauw verbonden met de aanwezigheid van
een antwoord op de vraag naar het 'waartoe': het licht krijgt zin als het daglicht wordt voor de mensen (57). De 'waartoe'vraag beheerst ook de fysicotheologie. Het bezwaar van De Boer tegen de fysico-theologie blijkt te zijn,
dat het ambivalente van de natuur niet serieus wordt genomen, het spanningsvolle, de strijd (94). Hij verwijst in dit verband naar Pascal die zegt dat de
natuur door haar goede eigenschappen een beeld van God is, maar niet door
haar gebreken (94). Maar datzelfde onderscheid maakte John Locke ook
i.v.m. de relatie van God tot het bestaande (p.34) en als De Boer daarop wijst
is hij er kennelijk niet erg van onder de indruk. Mag De Boer of Pascal wel
wat Locke niet mag?
Bovendien, De Boer verwijst naar Paulus: kracht wordt volbracht in zwakheid. De kwetsbare orde wordt veroverd op de entropie. Mogen de wormen
dan zo maar onder de entropie vallen? Komt de dubbelzinnigheid van het
zijn hier niet even hard naar voren als in de door De Boer bekritiseerde
fysico-theologie? De vraag kan zelfs nog aangescherpt worden. Zijn in het
proces van de negatieve entropie niet de vier kenmerken van het zijn terug
te vinden, die voor de Boer het juist onmogelijk maken vanuit het zijn over
God te spreken? Is de ektropie niet onverschillig ten opzichte van goed en
kwaad? Is de bloem van Psalm 103 (94) zo wezenlijk anders dan de bloeiende
kersebloesem uit het gedicht van Celan (41)? Kersebloesem in het voorjaar is
ook kwetsbaar voor de wind, om maar niet te spreken van de nachtvorsten
waardoor hele oogsten verloren gaan. En is anderzijds de bloem in haar
broosheid ethisch gevoelig? Is er in verband met dat wat ontstaat door

IK GELOOF IN GOD, DE VADER

147

ektropie ook niet te spreken van de onherroepelijkheid van het zijn, van de
drang tot zelfhandhaving—de orde van het bestaan moet immers worden
bevochten ?—en van contingentie? De Boer spreekt in dit verband van het
kwade dat dienstbaar gemaakt wordt aan het goede, resp. het kwade dat door
het goede gekeerd wordt (93). Uit de context blijkt dat het kwade in verband
gebracht wordt met de entropie, het goede met de ektropie. Maar juist op
het laatste lijken de vier kenmerken van het zijn op een bepaalde manier van
toepassing. Is hier de zingeving aan het zijn nog iets dat van buiten komt?
Er blijft natuurlijk wel verschil. En dan denk ik niet aan het feit dat De Boer
niet probeert een godsbewijs te ontlenen aan de natuur, maar daaraan dat in
de fysico-theologie de kennis van God losgemaakt wordt van zijn openbaring
in Christus. Dat wijst De Boer af. Terecht mijns inziens. Maar die correctie is
ook op de fysico-theologie toe te passen, met de voorzichtigheid die De
Boer ook zelf betracht, wanneer hij sporen van God zoekt in de natuur. Op
die wijze is Hamann, in wie De Boer evenals ik een geestverwant ziet, met de
fysico-theologie omgegaan. De ook door De Boer geprezen dissertatie van
Veldhuis over Hamann 31 laat zien dat deze sterk beinvloed geweest is door
de fysico-theologie van zijn tijd, maar evenzeer dat hij evenmin als Pascal
kennis van God buiten Christus om zou aanbevelen.
3. In De Boers bespreking van de geschiedenis tref ik een vergelijkbare
inconsistentie aan. Aan het einde van zijn behandeling van de vraag of er
sporen van God in de geschiedenis te vinden zijn vat hij zijn betoog samen
met de woorden: "Er zijn dus lichtpunten in de geschiedenis, momenten van
Transcendentie. Maar je kunt er niet een lijn doortrekken, laat staan een
opgaande lijn. Er is in die zin geen teleologie, geen zin in de geschiedenis. De
zin van de geschiedenis is het verzet tegen de geschiedenis" (104). Van dit
verzet en de verwijzing naar het lijden van Jezus daarin heeft hij daarvoor
enkele treffende voorbeelden gegeven. Dat de geschiedenis, evenals de
natuur, op zijn minst een gemengd karakter heeft, ben ik geheel met De
Boer eens. Het opvallende is evenwel dat in deze paragraaf over de geschiedenis termen gebruikt worden met kennelijk een negatieve strekking, die
later in het kader van de betekenis van het verhaal en het feit in positieve zin
gebruikt worden. Het gaat om de termen `uitstraling' en `effect'. De betekenis van gebeurtenissen wordt bepaald door de uitwerking die zij hebben.
"Van de vloed van feiten die feitelijk plaats vinden komen diegene in het
geschiedenisboek terecht die invloed hebben gehad, die door hun uitstraling
nog steeds het heden bepalen" (96). De schifting tussen de feiten lijkt hier
echter beslist te worden door macht. "De verliezer wordt vergeten. Het is
van belang dit vast te stellen omdat soms de indruk ontstaat dat het betekenisloze uit zichzelf door het vergiet van de geschiedenis valt. Het is de macht
die daarover beslist." De kritiek richt zich vooral op de wijze waarop God
hiermee in verband wordt gebracht: Als zoals bij Ranke, `jede Epoche
unmittelbar ist zu Gott', dan "treffen we hier dus dezelfde neutraliteit aan (bij
God) als bij de ingenieur in ruste van de fysico-theologie. Hij die alles
31

H.Veldhuis, Een verzegeld boek. Het natuurbegrip in de theologie van J.G.Hamann
(1730-1788). Diss. Utrecht 1990.
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beweegt wordt niet bewogen door het lot van de slachtoffers. Hier is het niet
het kleed van de natuur maar het succes van de macht dat hen verdonkeremaant. In de schaduw van de Grote Verhalen (Lyotard) verdwijnen
de kleine verhalen" (97). Ik zal hier Ranke niet verdedigen, al vraag ik mij of of
hij door De Boer recht gedaan wordt. Mijn punt is dat de termen 'werking'
en `uitstraling' hier verbonden worden met macht, met de kenmerken van
het zijn. Wanneer De Boer in een ander verband spreekt over het eerherstel
van het feit, dan komen de termen `uitstraling' en `effect' terug. Nu echter in
een positieve zin. Interpretaties "zijn ... de stralenkrans van het in zijn eer
herstelde feit. Die uitstraling, daar gaat het om, is het effect van een gebeuren,
een evenement in ruimte, tijd en geschiedenis" (131). De Boer blijkt naast de
Grote Verhalen toch een 'klein verhaal' te kennen in de geschiedenis, een
subversief verhaal, dat is waar, maar toch een verhaal waarvoor de termen
waarmee de Grote Verhalen worden gekarakteriseerd niet gemist kunnen
worden. Uitstraling en effect blijken dus niet alleen kenmerkend te zijn voor
het `zijn' maar ook voor de `zin'.
Blijft het punt van het subversieve. Kenmerkend voor het kleine verhaal is
de ordeverstoring (158, 159, 162). Ik zou daartegenover het volgende willen
opmerken, overigens zonder het belang van het ingaan tegen (bepaalde)
gevestigde machten te ontkennen. De Boer verwijst naar Rosenstock-Huessy
in verband met de overgang van het leven in stamverband naar het stichten
van een Rijk, zoals het Egyptische in het Westen, het Chinese in het Oosten.
De Boer verbindt deze rijken met de Grote Verhalen, waarin hij niet werkelijk een zin kan ontdekken, omdat zij voor hem getypeerd worden door de
macht van het geweld. Zo spreekt Rosenstock-Huessy echter niet over de
overgang van het stamverband naar het rijk. Voor hem heeft deze overgang
een diepe zin met een blijvende betekenis voor het menselijke zelfverstaan
zoals dat voor Rosenstock-Huessy in de taal tot uiting komt, ook al kan de
uiteindelijke zin niet in deze vorm van bestaan worden gevonden. 32 En om
dichter bij huis te blijven, in verband met de geschiedenis spreekt Rosenstock van met moeite verworven orde, zoals de democratische, die nooit een
vanzelfsprekendheid kan worden, omdat zij voortdurend bedreigd blijft. 33
Het is die kwetsbare orde waarover De Boer in positieve zin spreekt in
verband met de natuur. Waarom kan daarover niet ook in het verband van de
geschiedenis positief gesproken worden?
Ik trek alvast een paar conclusies. Aangenomen dat mijn betoog waarin ik
de drie genoemde spanningen heb geprobeerd te analyseren, klopt—maar
ik sta open voor de mogelijkheid dat ik De Boer niet goed begrepen hebkunnen we twee dingen constateren. 1. De Boer gebruikt in zijn boek zowel
het zijnsbegrip dat zijn achtergrond vindt in de Cartesiaanse werkelijkheidsopvatting als dat van de hermeneutische filosofie. Het probleem is dat deze
twee niet goed met elkaar zijn te verenigen. In de Cartesiaanse gedachtengang
Vgl. E. Rosenstock-Huessy, Soziologie. Zweiter Band: Die Volzahl der Zeiten, Stuttgart
1958. Vgl. ook B. Voorsluis, Taal en relationaliteit. Over de scheppende en verbindende
kracht van taal volgens Rosenstock-Huessy, Kok Kampen 1988, p.198vv.
33 Vgl. van de eerder genoemde Soziologie, Erster Band: Die Ubermacht der Ri ume,
Stuttgart 1956, daarvan de inleiding. Ook E. Rosenstock-Huessy, I am an impure thinker,
Argo books Vermont 1970, p.91vv.
32
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kunnen zijn en zin wel uit elkaar gehaald worden, in de hermeneutische
filosofie kan dit niet. De dubbelzinnigheid van het bestaande in termen van
goed en kwaad zal dan op een andere wijze moeten worden `opgelost'. 2. In
zijn positieve uiteenzettingen ontkomt De Boer er niet aan de eigenschappen van het zijn die voorafgaan aan de zingeving binnen de zingeving zelf als
kenmerken van zin te laten terugkeren. Ook dat pleit tegen de wijze waarop
eerst zijn en zin zijn onderscheiden.
Het is duidelijk dat hiermee nog niet veel gezegd is over het eigenlijke
probleem van het boek van De Boer: hoe kan/moet/mag over God worden
gesproken in relatie tot de werkelijkheid zoals zij is, ambivalent op zijn
minst, gemengd in termen van goed en kwaad? Zoals zij is kan de werkelijkheid toch niet op God worden teruggevoerd?
Zoals eerder aangeduid, het is voor mij de vraag of dit wel de bedoeling is
geweest van de onto-theologische traditie waartegen De Boer zich richt. Maar
het is voor mij geen vraag of De Boer gelijk heeft wanneer hij stelt dat het
kenmerkend is "voor de Westerse wijsbegeerte die primair een ontologie,
een leer van het zijn, is dat men met het onderscheid van goed en kwaad
eigenlijk uberhaupt geen raad weet" (50). Er wordt geprobeerd goed en
kwaad in termen van het zijn zelf te verstaan. Dat gebeurt door te spreken
van meer en minder zijn. Het zijn in de meest werkelijke zin is dan God.
Overigens is zijn hier niet zonder meer identiek met bestaan. De Boer gaat
daaraan, lijkt het, voorbij (51). Maar het probleem wordt met dit onderscheid
niet opgelost.
Tegenover het formuleren van goed en kwaad in zijnstermen stelt De Boer
voor het onderscheid te formuleren in termen van zin en zinloosheid, van
orientatie en des-orientatie (51). Helemaal duidelijk is De Boer hier niet. Hij
spreekt van het Goede als aan gene zijde van het zijn en van het kwade als "in
zekere zin `aan deze zijde van het zijn', het gapend Niets of de afgrond onder
het zijn, een tohoewabohoe wat bij Levinas 'il-y-a' heet (er-is)". De vraag is:
staat het zijn nu als ambivalent, eventueel in zichzelf onverschillig, tussen
goed en kwaad? Daarop lijkt te wijzen dat gesproken wordt van een afgrond
onder het zijn, die getypeerd wordt als een ongrijpbare dimensie--de vier
onderscheiden eigenschappen van het zijn kunnen dan niet op deze dimensie slaan. Anderzijds lijkt het zijn zelf getypeerd te worden door het kwade.
Daarop wijst o.a. dat contingentie als eigenschap van het zijn als zodanig
genoemd wordt, contingentie is zinloosheid en dit is weer een aanduiding
van het kwaad. Tegenover contingentie als kwaad staat dan het spreken van
zin en orientatie als het goede. Het is voor mij de vraag, afgezien nog van
deze onduidelijkheid, of we echt verder komen als tegenover het spreken
van goed en kwaad in termen van zijn het zijn en het kwaad zo worden
verbonden dat het zijn als zodanig kwaad, respectievelijk (nog) niet goed is
en het goede van buiten het zijn dit moet binnendringen om het zo aan zich
dienstbaar te maken (vgl.p.93). Het is voor mij de vraag of het kwaad op deze
wijze wel ten volle serieus kan worden genomen. Kwaad wordt dan gemakkelijk `het is nu eenmaal zo'. Het wordt nu als zodanig `geontologiseerd'. Ik
kom daar nog op terug.
Maar de vragen die door De Boer worden opgeworpen zijn daarmee
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natuurlijk nog niet beantwoord. Zij raken ook de reformatorische wijsbegeerte. Daarover wil ik nu nog iets zeggen.
In de reformatorische wijsbegeerte wordt het creatuurlijk bestaande gekarakteriseerd als zin-zijn. In dit zin-zijn worden o.a. de volgende elementen
bedoeld: de integrale afhankelijkheid van de Schepper; en de kwalitatieve
verscheidenheid van zin-zijden in de werkelijkheid, de daardoor bepaalde
grote verscheidenheid van entitaire zinstructuren, en de samenhang en eenheid in heel deze verscheidenheid, die alle gegeven zijn met de afhankelijkheidsrelatie tot de Schepper. Het is duidelijk dat hierbij de door De Boer
genoemde kenmerken van het zijn niet passen.
Ook t.a.v. de reformatorische wijsbegeerte is de vraag gesteld of deze
typering van de werkelijkheid als zin niet te optimistisch is. Gaat zij niet
voorbij aan de diepe verscheurdheid in de werkelijkheid, het kwaad en het
lijden? Dat gevaar is aanwezig, maar de bedoeling is eerder omgekeerd. Juist
de typering van de werkelijkheid als zin wil gevoelig maken voor hoe de
dingen bedoeld zijn, voor de eigen aard van de dingen, hoe zij zouden
moeten zijn, het kwalitatieve is verbonden met het normatieve. Juist tegen de
achtergrond van het verstaan van de werkelijkheid als zin wordt duidelijk hoe
verscheurd de bestaande werkelijkheid in feite is.
Deze opvatting van het zinkarakter van de werkelijkheid vooronderstelt
het onderscheid tussen wet en subject of tussen wetszijde en feitelijke zijde.
De typering van de werkelijkheid als zin betekent niet dat het bestaande
zoals het feitelijk bestaat is zoals het moet zijn. De dingen bestaan in afhankelijkheid van de door God gestelde wet. Maar dat betekent nog niet dat
zij feitelijk daaraan ook beantwoorden. Als de relatie tussen wet en subject
gekarakteriseerd wordt als een Woord-antwoordrelatie, is duidelijk dat het
antwoord, hoezeer ook als zodanig afhankelijk van het woord waarop het
reageert, toch tegen de strekking van dat woord kan ingaan. 34
De onderscheiding tussen wetszijde en subjectszijde i.v.m. het zin-zijn van
de werkelijkheid maakt duidelijk, dat met de typering `zin' in de reformatorische wijsbegeerte niet wordt bedoeld "dat uit het pure feit dat iets is zoals
het is, ..volgt dat het terecht zo is". Het maakt ook duidelijk dat een `feit'
nooit geconstateerd kan worden zonder de normatieve dimensie daarin te
erkennen. Het is een `naturalistic fallacy' uit feiten zoals zij zijn normen te
willen afleiden. Het is evenzeer een `naturalistic fallacy' een feit te willen vaststellen zonder de kwalitatieve en normatieve dimensie daarbij te honoreren. 35 Juist daardoor kunnen zij, zoals De Boer zegt, een normerende kracht
hebben (132).
Met het onderscheid tussen feitelijke zijde of subjectszijde en wetszijde
komt echter een nieuw probleem op. Er bestaat soms de neiging in de kring
van de reformatorische wijsbegeerte de immanentie van God in de werkelijkheid vooral met de wetszijde te verbinden; de wet is Gods wet. Daartegenover moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat dit op zijn minst een
eenzijdigheid is. Dat wordt direct duidelijk als Dooyeweerd i.v.m. de zin34 Vgl. mijn Horen en zien. Bouwstenen voor een kentheorie. Oratie Groningen 1985.
35 Vgl. H. Putnam, Reason, truth, and history. Cambridge Univ. Press 1981, p.127v, 201v.
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totaliteit onderscheidt tussen wetszijde en subjectszijde en dan over Christus
spreekt vanuit de subjectszijde. 36 Maar dit moet zeker uitgebreid worden tot
de werkelijkheidservaring in het algemeen. Hoezeer het ook waar is dat de
presentie van God hier meestal niet voor ons doorzichtig is, dat ontslaat ons
niet van de opdracht hiernaar te zoeken. 37 De Boer merkt terecht op dat het
geloof steriel wordt wanneer het niet met de ervaring is verbonden en deze
ervaring kan niet tot de wetszijde van de werkelijkheid worden beperkt.
Aan de andere kant, de doorzichtigheid tot op God die vaak een probleem is aan de subjectszijde van de werkelijkheid, kan niet als vanzelfsprekend voor de wetszijde worden gepostuleerd. Structuren met een wetskarakter zijn niet noodzakelijk zo ook door God bedoeld. Het is duidelijk dat
dit geldt voor de structuren binnen de menselijke samenlevingsverhoudingen. Juist omdat in de zogenaamde normatieve wetskringen de norm
alleen in beginsel gegeven is en is aangewezen op positivering en ontsluiting
door mensen in verantwoordelijk handelen, is het mogelijk dat het kwaad
ook aan de wetszijde van de werkelijkheid kan doordringen. Dooyeweerd
spreekt dan ook van disharmonie aan de wetszijde.
Maar hoe zit het met de natuur? Zijn de structuren daar zoals God ze
(uiteindelijk) bedoeld heeft? Hoe zit dat met de worm en de vogel, de kat en
de muis of het spel van een groot soort haai met de gevangen zeehond die,
zoals onlangs op de TV te zien was, vele malen in de lucht wordt gegooid? Is
dit de bedoeling van de schepping? Jesaja 11 spreekt een andere taal. Daar
wordt het visioen opgeroepen van de wolf die bij het schaap verkeert, de
panter die neerligt bij een bokje; van het samen zijn van het kalf, de jonge
leeuw en het mestvee, van koe en berm, van een leeuw die stro eet als een
rund. Trouwens, Gen.1 zegt al dat God aan al het gevogelte des hemels en al
wat op de aarde kruipt het groene kruid tot spijze geeft. Is dit door de
zondeval van de mens anders geworden? Het is nauwelijks voor te stellen.
Trouwens, anders dan (soms ?) door Dooyeweerd gesteld wordt, volgens de
bijbel begint het kwaad niet met de zondeval van de mens. De macht van het
kwaad reikt verder terug. Adam en Eva worden tot zonde verleid. Jezus
spreekt van de duivel als "de mensenmoorder van den beginne" (Joh.8:44).
Moet daaraan het geweld in de natuur worden toegeschreven? In ieder geval
zegt Paulus in Rom.8, dat de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen
is, niet vrijwillig maar om de wil van Hem die haar daaraan onderworpen
heeft. In hope echter ... Betekent dit alles niet dat we ook aan de wetszijde,
uit de structuren die we in de natuur ontdekken, niet zonder meer Gods
bedoeling met de wereld kunnen afleiden? In die zin heeft De Boer zeker
gelijk als hij stelt dat het kennen van God in de natuur niet moet worden
losgemaakt van zijn openbaring in Christus. Overigens is dat ook niet in de
reformatorische wijsbegeerte beoogd. De vraag is wel of in verband met het
spreken over de wet als de presentie van God in de werkelijkheid het
centrale van de openbaring van Gods liefde in Christus altijd voldoende
vastgehouden is. 38
36 vgl. H. Dooyeweerd, A new critique of theoretical thought. Vol. I, Amsterdam/
Philadelphia 1953, p.507.
37 Ondanks Dooyeweerd, a.w. p.174.
38 Johan van der Hoeven probeert dit duidelijk wel, vgl. Wetten en Feiten, in P. Blokhuis
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Mi. moeten we zeggen dat ook wat betreft de wetszijde Gods presentie
niet zonder meer doorzichtig is in de werkelijkheid. Toch zou ik willen
vasthouden aan de scheppingsrelatie als alles omvattend en daarom ook aan
het zinkarakter van de werkelijkheid. Juist in Jezus Christus heeft God laten
zien wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn. Dit draagt inderdaad ook de
schepping (vergelijk Barth; trouwens niet minder Mekkes). In deze schepping als geschapen werkelijkheid is niets in eigenlijke zin oorspronkelijk.
Alles bestaat in een afhankelijkheidsverhouding. Dat geldt zelfs van het
kwaad. Het heeft niet een zelfstandige oorsprong buiten God. Het blijft
getypeerd als antwoord, niet als een oorspronkelijk woord. Hoe het mogelijk
is dat dit antwoord tegen de strekking van het woord ingaat blijft een raadsel.
Als antwoord blijft het op het woord betrokken en het kan zich ook niet uit
de door dat woord gecreeerde ruimte verwijderen. Elk zijn als antwoordzijn
blijft betrokken op het oorspronkelijke scheppingswoord. Dat is het waarheidsmoment in het godsbewijs vanuit de contingentie.
Ik kom aan het slot van dit punt nog even terug op de gedachtengang van De
Boer. Door zijn uiteenhalen van zijn en zin ontkomt De Boer niet aan een
dualisme in zijn oorsprongsidee. Voor hem heeft het brute zijn een eigen
onherleidbare oorspronkelijkheid. Daartegenover staat de zingeving vanuit
de Transcendentie (overigens ook de zingeving door de mens). Deze zingeving dringt in het zijn binnen en heft zo de contingentie daarvan op. Het
zinloze ontvangt zin. Maar op deze wijze blijven er twee oorsprongen
tegenover elkaar staan. 39 Daarom wordt de contingentie ook niet echt
opgeheven. De eigenschappen van het zijn blijven geldig. En als vanuit dit
zijn naar het zijn van God wordt geconcludeerd, dan verplaatst dit 'domweg
er zijn' zich naar het zijn van God zelf, zoals we De Boer eerder in aansluiting
bij Sartre hebben horen zeggen.
Nu zou de vraag kunnen opkomen: maar geldt dit dan niet voor de
Transcendentie, zoals De Boer daar zelf over spreekt? Kan de ontologische
zinvraag niet op deze Transcendentie worden toegepast als "het laatste waartoe alles herleid kan worden en dat dus zelf niet meer herleid kan worden"
(69)? De Boer heeft de weg hiertoe afgesneden door het Goede, de Transcendentie, te omschrijven als `aan gene zijde van het zijn'. Daardoor ontkomt hij
aan de dreiging dat de contingentie als zinloosheid in de ontologische zin, het
eared., Wetenschap, wijsheid, filosoferen, p.99 -122. Van Gorcum Assen 1981; vergelijk ook
zijn spreken over het offer in verband met de natuur in: Godsverduistering en godsdienstfilosofie, Phil. Ref. 55 (1990), p.165.
39 Op de keper beschouwd heeft De Boer zelfs een drieledige oorsprongsidee. Van het
contingente zijn en de Transcendentie onderscheiden en in eigenlijke zin tot geen van
beide te herleiden is de zingeving door het menselijke subject. De Transcendentie, als we
die met `het Goede' mogen identificeren, heet niet alleen `aan gene zijde van het zijn'
(51), maar ook "aan gene zijde van onze zingevingen" (De God van de filosofen en de
God van de bijbel, p.149). De menselijke zingeving staat enerzijds tegenover het `brute
zijn', maar anderzijds vanwege haar eigen onmiskenbaar gemengd karakter ook tegenover
de zingeving vanuit de Transcendentie. M.a.w. de menselijke zingeving is even dubbelzinnig als het zijn als zodanig, maar wordt er door De Boer toch duidelijk van onderscheiden. Dit laatste als gevolg van de doorwerking van het Cartesiaanse subject-objectdenken.

IK GELOOF IN GOD, DE VADER

153

`domweg er zijn', ook op het Goede zelf van toepassing kan worden
verklaard (vgl. 51) .
Maar betekent dit dan dat deze Transcendentie wel gedacht kan worden,
denkend in voile zin te begrijpen is? Voor zijn afwijzen van de idee van
transcendentie als grond van alle zijn verwijst De Boer naar Kant. Ik citeer de
kern van de uitvoerige uitspraak van Kant zoals De Boer die aanhaalt:
De onvoorwaardelijke noodzakelijkheid die wij, als de laatste drager van alle dingen, zo
onontbeerlijk nodig hebben, is de ware afgrond van de menselijke rede ... Men kan zich
tegen de gedachte niet verzetten, men kan hem echter ook niet verdragen: dat een
wezen, dat wij als het hoogste onder alle mogelijke voorstellen als het ware tot zichzelf
zegt: ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. Buiten mij bestaat niets, behalve dat wat
slechts door mijn wil iets is; maar waar kom ik dan vandaan? Hier zinkt alles onder ons
weg ... (72).

Ik zou de mogelijkheid open willen houden dat Kant hier iets anders bedoelt
dan De Boer zegt. Volgens De Boer wijst Kant hier de idee van de grond van
het zijn af. Ik denk dat het evenzeer mogelijk is dat Kant wil zeggen: wij
kunnen God niet denken. Wie dat echt probeert verliest zichzelf inderdaad
in een afgrond. Kant wijst dan niet een bepaalde opvatting van God af, maar
wijst op de grenzen van ons denken. Vanuit onze menselijke maat kunnen
wij niet in het zijn van God binnendringen. Met ons denken niet, trouwens
met ons gevoel ook niet. Hier past alleen de erkenning van onze creatuurlijkheid in de overgave van het geloof. Is dat niet het `transcenderende moment'
in de persoonlijke belijdenis van Psalm 139? Het denken over God in
termen van het onpersoonljke zijn wordt terecht door De Boer afgewezen.
Dat is meer Grieks dan bijbels. Toch blijft ook dan de grens voor het
denken. Trouwens, het is structureel voor het menselijke denken dat niet
zinvol terug te vragen is achter wat als laatste oorsprong wordt aangenomen.
Bij De Boer geldt dat duidelijk niet alleen voor de Transcendentie maar ook
voor het brute zijn zeif en eigenlijk ook voor de menselijke zingeving.
III

Gods goedheid en Gods macht

Met dit thema raken we de eigenlijke kern van het boek. Het is ook het
moeilijkste. Het raakt de diepste vragen in verband met God. En wie zou hier
kunnen zeggen dat hij 'eruit' is? Met deze vragen betreden we heilige grond.
Daar passen eerbied, schroom en grote voorzichtigheid. We lopen niet
alleen het gevaar God verkeerd te kennen, voortdurend bedreigt ons ook het
gevaar dat we teveel denken God te kennen. Juist als we belijden op God te
willen vertrouwen, is dat gevaar aanwezig. God is dan niet meer `onze Vader,
die in de hemelen zijt' maar alleen nog `onze Vader'. Ik bedoel dit niet met
het oog op het boek van De Boer, maar met het oog op me zelf en de
kringen waarin ik verkeer. Het besef dat God God is en daarom door ons
niet te vatten, hoezeer Hij ons ook nabij gekomen is, moet steeds opnieuw
worden aangescherpt. Alleen dan blijft de eerbied - misschien wel het eerste
dat ons tegenover God past, hoewel niet het belangrijkste. Ik maak een aantal
opmerkingen.
1. Ik begin met een Lang citaat uit het boek van De Boer. Het vormt het hart
van het boek.
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`Macht over alles', zo lees ik bij Kuitert, is de minimum-constituante van het godsbegrip. Zonder dat verliest het godsbegrip elke zin. Een God die geen macht over alles
is, `kan niet blijven bestaan en sleept in zijn val het godsdienstig geloof mee'. Hij voegt
er echter onmiddellijk aan toe dat wat God specifiek tot God van christenen maakt, juist
dat is wat Hij meer is dan macht. In dat laatste schuilt het probleem. Als het zo is — ... —
dat de functor `al' op een gegeven moment een disclosure teweeg brengt, dan wordt het
begrip macht niet tot de hoogste macht verheven maar van kwaliteit veranderd.
Berkhof spreekt van 'weerloze overmacht'.
Mijn vraag is, hoe die twee machtsconcepties gecombineerd kunnen worden. Ze
staan, meen ik, haaks op elkaar. God als hoogste macht, die angst en ontzag inboezemt
en God die in zijn Naam getuigt van een bondgenootschap. Er is een stormramp in
Zeeland. Kan die eerst als natuuropenbaring worden opgevat en vervolgens omgebogen worden tot een manifestatie van Gods barmhartigheid? Er is een aardbeving
in Armenie. Kan de Macht die zich daar toont, als voorbereiding dienen voor het
spreken over Gods goedertierenheid? Met andere woorden: correctie achteraf helpt
niet (84).

Daama volgen de verwijzingen naar Barth, Levinas en Paulus, waarvan ik alleen
de typering van Barth nog een keer citeer: "het kenmerk van de bijbelse
God is `dat Hij ook als Heer knecht kan zijn, ook in kleinheid groot, ook in
de vernedering majesteitelijk". De macht van God ligt daarin dat Hij door zijn
weerloosheid de "Macht die alles beheerst" een moment doorbreekt (85).
Het is vanuit deze doorbreking van `het ontologische bestel' dat de Transcendentie het zijn stempelt (116), zozeer zelfs dat De Boer zegt dat het "gaat
om een Zin die zich manifesteert in en door het zijn" 40 • Voor het duidelijk
maken daarvan dienden de exposé's over natuur, geschiedenis en mens.
2. Deze opvatting van de macht van God verbindt De Boer met de idee van
`contractie'. Deze idee, door De Boer ontleend aan de joodse mystiek,
betekent dat God zich terugtrekt om voor het schepsel ruimte te maken
zodat het zelfstandig kan bestaan. Zij staat daarom tegenover de gedachte van
Gods alomtegenwoordigheid (159). Juist in dit schenken van onafhankelijkheid aan het schepsel blijkt de almacht van God, zo spreekt De Boer Kierkegaard na. 41
Wat wordt hiermee bedoeld? Het is duidelijk dat De Boer of wil van de
gedachte dat Gods almacht alles wat is en gebeurt, bepaalt. Het zijn heeft een
zelfstandigheid tegenover God. Wat is en gebeurt, wordt in de eerste plaats
bepaald door het zijn met zijn kenmerken van neutraliteit, onherroepelijkheid, zelfhandhaving en contingentie. Gods presentie is er slechts als de
doorbreking van deze orde. Maar betekent de idee van contractie dan toch
niet een vorm van toelaten? De Boer brengt de idee van contractie in
verband met het verbond. "Als God een verbond sluit, veronderstelt dat een
zelfstandig schepsel. Je kunt geen alliantie aangaan—met alle risico's die
daaraan vastzitten—met een deel van jezel?' (159). Maar in de geschiedenis
van de filosofie wordt de idee van contractie ook gebruikt om aan te duiden
het zich in zichzelf terugtrekken terwille van de eigen identiteit. 42 Is dat niet
de keerzijde—ik vraag het met een zekere aarzeling—van de idee van
Vgl. De God van de filosofen en de God van de bijbel, p.147.
41 a.w. p.145.
42 Vgl. Hist. Wb. s.v. Kontraktion.
40
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contractie ook bij De Boer? De idee dient om het zijn als zodanig buiten de
verantwoordelijkheid van God te plaatsen. De vraag is of dat echt lukt en
voorzover het lukt of we er veel mee opschieten. Opvallend is in ieder geval
dat in Job 1 en 2 het tegenovergestelde gebeurt (vgl. vooral 2:3). God neemt
de verantwoordelijkheid op zich voor wat de satan tegen Job onderneemt.
Maar dit kan alleen verstaan worden als we met K.J.Popma zeggen, dat de
satan daarmee het vuur van Gods gericht naar zich toehaalt, omdat hij zich
vergrijpt aan Gods oogappel. 43 De Boers vier kenmerken van het zijn zijn
hier volstrekt niet van toepassing.
Het is duidelijk dat wie het creatuurlijke zijn van meetaf verstaat in het licht
van de schepsel-Schepperrelatie anders tegen de macht van God aankijkt dan
De Boer doet, die de macht van God als de zin van buiten in het zijn laat
inbreken. Deze benadering is terecht voorzover hij betrekking heeft op het
zijn zoals dit zich tegenover God verzelfstandigd heeft. En het kwaad zit erg
diep. De antithese zoals zij door God is gesteld gaat juist daartegenin. Maar
deze antithese is niet oorspronkelijk. De idee van contractie is inzoverre
bruikbaar dat God inderdaad ruimte gegeven heeft aan het schepsel om zich
tegenover Hem te verzelfstandigen, maar deze zelfstandigheid is niet zonder
de afhankelijkheid van het antwoord ten opzichte van het Woord waarop het
betrokken blijft, hoe het ook wordt gegeven. Misschien kunnen we met
Kierkegaard het schenken van deze ruimte inderdaad zien als blijk van
goddelijke almacht. Zij blijft daarbij even goed voor ons ondoorgrondelijk.
3. De Boer beroept zich voor zijn opvatting o. a. op Barth en Kierkegaard. In
de typering van Barth en in het citaat van Kierkegaard waarnaar hij verwijst
komen de woordjes `ook' en `tegelijk' voor: "ook als Heer knecht, ook in
kleinheid groot, ook in vernedering majesteitelijk" (84); "het is het onbegrijpelijke, dat de almacht niet slechts het meest imposante van alles kan
voortbrengen: de zichtbare totaliteit van de wereld, maar ook het meest
gebrekkige van alles: een juist van de almacht onaffiankelijk wezen; dat dus de
almacht, die met haar geweldige hand zo zwaar op de wereld kan drukken,
zich tegelijk zo licht kan maken, dat het bestaande onafhankelijkheid verkrijgt" .44
Laat De Boer deze woordjes `ook' en `tegelijk' staan? Zijn antwoord aan
Johan van der Hoeven in Phil. Ref wijst in een andere richting. Niet de
majesteit van de sterrenhemel boven ons, alleen de sterren voorzover zij
herinneren aan wat op Golgotha plaats vond, verwijzen naar de verhevenheid
van God, (met een verwijzing naar een gedicht van Nijhoff). 45 Trouwens, dit
lijkt de teneur te zijn van heel zijn boek. Met die exclusiviteit heb ik een
probleem. Ik heb de indruk dat de bijbel royaler is. En zo beleef ik het zeif
ook. 'Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en
de aarde . . . ' . Hoezeer dit geloof ook aangevochten is in elk element van deze
belijdenis, evenzeer geldt dat elk moment ervan telt. Maar ik denk dat ik het
met Miskotte eens ben, wanneer hij zegt dat het woord `God' gevuld is vanuit
43

Vgl. K.J. Popma, De boodschap van bet boek Job. Oosterbaan & Le Cointre, Goes

1957, p.23.
44

De God van de filosofen en de God van de bijbel, p.145.

45 a.a. p.171
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zijn openbaring in het verbond en dat vervolgens al het andere als daardoor
getypeerd kan worden uitgesproken. Die volgorde is niet omkeerbaar. 46
Tegelijk is moeilijk vol te houden, dat wat betreft het kennen van God in
Israel, bij Abraham, Izak en Jakob, niet een besef van God als God aanwezig
was, voordat dit met de specifieke inhoud van de Naam van de God van Israel
werd gevuld.
Het kennen van God kan niet zonder de openbaring van de Naam aan
Israel, zonder het vlees-geworden Woord, de eniggeboren noon van God
(joh.1: 18), wiens heerlijkheid geopenbaard is aan het kruis. Maar als deze
God de Schepper is van hemel en aarde, dan is de kosmische ruimte voor
mij nog wel duizelingwekkend, maar niet meer angstaanjagend (40). 47 Integendeel, ik krijg het gevoel als mens op mijn plaats gezet te worden en niet
te moeten denken dat ik God kan narekenen, niet in zijn beleid, maar
evenmin in zijn mogelijkheid om de onvoorstelbare dingen die in het
evangelie beloofd worden, ook tot stand te brengen.
4. Er is nog een punt waar ik niet omheen kan. Het is deels al aangeraakt
door Johan van der Hoeven in zijn bespreking. 48 De Boer in zijn reactie
daarop lijkt met hem in te stemmen. Omdat ik de reikwijdte van die instemming niet overzie en bovendien mijn punt niet precies met het door Van der
Hoeven aan de orde gestelde samenvalt, kom ik er toch nog een keer op
terug.
Met Kafka zegt De Boer dat de voornaamste zonden van de mens zijn:
onbegrip, laksheid en ongeduld (115, vgl. 171). Ik kan me zelf daarin wel
herkennen, hoewel ik moet zeggen dat ik dan niet boven mijn burgerlijkheid
uitkom, noch in mijn zonden zelf, noch in het besef daarvan. Tegelijk moet
ik zeggen dat het soms ook anders is. Ik denk ook niet dat met deze typering
de zonde van de mens echt gepeild is. Enige tijd geleden werd er een
discussie gehouden aan de V.U. waarvan in Ad Valvas verslag werd gedaan
onder de titel: `In ieder mens schuilt een beul'. 49 Vat De Boer dit onder de
kenmerken van het zijn, toegepast op de mens? Maar als dit eruit komt, dan
betekent dat toch schuld? Gaat dat niet uit boven de typering van Kafka? Valt
dit onder wat De Boer zelf als schuld typeert (110)? En hoe is dat nog te
verwerken?
Deze vraag hangt samen met het waarom van de menswording. (Op dit
punt heeft Van der Hoeven geattendeerd). Maar daar gaat nog iets anders aan
vooraf. Kan vanuit de typering van zonde zoals De Boer die geeft, de hartstochtelijke klacht en de toorn van God zoals de profeten daarvan spreken,
worden verstaan? En wordt zonde dan wel gepeild als zonde tegen God,
zoals in Psalm 51, hoewel daar duidelijk ook een misdaad tegen de naaste aan
de orde is? Aan de andere kant, hoe zou God de zonde kunnen vergeven, als
zij niet uiteindelijk te typeren is als zonde tegen Hem?
God lijdt aan het lijden van de mensen. Dat denk ik ook. Maar Hij lijdt ook
door het kwaad dat mensen doen, door hun weigering Hem in zijn aanbod
46 Miskotte, a.w. p.149.
47 Vergelijk bijvoorbeeld Jes.40, Amos 5: 8; Job 28
48 In het eerder aangehaalde artikel in Phil. Ref.
49 In het nummer van 14 nov. 1991.
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van Zichzelf te aanvaarden. Beide wordt duidelijk uit de beelden waarin de
profeten spreken over de verhouding tussen God en Israel: de band van
liefde tussen man en vrouw, tussen vader en kind. Soms vraag ik mij af: als de
profeten die na zo'n 1000 jaar verbondsgeschiedenis zo geladen het gericht
aankondigen over Israel in naam van de God van het verbond, omdat zij Hem
afgewezen hebben in woord en daad, 50 als die profeten vandaag in onze
Westerse cultuur geleefd zouden hebben, waarin al meer dan 1000 jaar de
boodschap van God wordt gehoord dat Hij zichzelf geeft in de Zoon, in zijn
kruis en opstanding, wat zouden zij dan nu gezegd hebben? Ik zou ook op
de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters kunnen wijzen (Matth. 21:
33-46). Zal de wijngaard niet ook van ons worden afgenomen, van onze
cultuur?
Ik mis bij De Boer teveel het bijbelse besef van de toorn van God. Ik
moet erkennen dat ik er zelf ook vaak niet aan denk en dat als ik eraan denk,
ik het bijbelse spreken maar moeilijk tot mij kan laten doordringen, laat
staan dat ik het gemakkelijk zou erkennen. Maar daardoor gaat er ook iets
wezenlijks van het verstaan van het bijbelse spreken van genade verloren.
Zoals Vollenhoven zei: Gods genade staat tegenover zijn toorn. Verwerking
van het kwaad is een diep ingrijpende aangelegenheid. Dat geldt zowel voor
degene die het kwaad heeft gedaan als voor degene die het is overkomen. Is
dat niet wat Jezus bedoelt als Hij tegen de Emmausgangers zegt dat de Messias
moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan (Luc. 24: 26) en wat Hij volgens
het evangelie reeds herhaalde malen tegen de discipelen had gezegd voordat
Hij aan het kruis stierf7 En is dat ook niet enigszins te begrijpen als we echt
het Oude Testament horen waarnaar Jezus tegenover de Emmausgangers
verwijst? Staat in het centrum van de Thora niet de beschrijving van de dienst
der verzoening door de offers die gebracht moesten worden? Maken de
profeten niet keer op keer duidelijk dat de weg naar de bevrijding door een
diep dal gaat, dat van het gericht van God? 51
5. Tenslotte, God wil ons niet overwinnen door zijn macht. Dat geloof ik
ook. Daarom geeft Hij zich in de Gekruisigde. Daarom heeft Hij zichzelf
kwetsbaar gemaakt. Het is moeilijk om hier te spreken zonder het woord
`liefde' te gebruiken voor beide partners in het verbond zoals God dat wil,
ook al is dat woord zo beduimeld dat het nog nauwelijks bruikbaar is. Het
lijkt er misschien op dat de belijdenis van Gods soevereiniteit daarmee in
strijd is. Toch zit ook in het boek Openbaring, waarop De Boer zich beroept, God op de troon. Daar bevindt zich ook het Lam dat geslacht is. Het is
dit Lam dat de zegels opent van het boek waardoor wat moet gebeuren—de
plagen, de rampen—zich ook voltrekt. Is God dan toch een brunt, onverschillig, een God van willekeur, een God met twee gezichten? Dat kan ik niet
geloven. De gedachte alleen is onverdraaglijk. En het boek Openbaring zegt
ook dat het niet zo is. Daarvoor staat het Lam dat geslacht is, garant. De Gekruisigde. Daarom durf ik toch op God vertrouwen. Ook al kom ik er niet uit.
50 Vgl. Miskotte, a. w. p.98.
51 Vgl. bijvoorbeeld Micha 4: 10; ook Lucas 18:32 en 33 (tegen de achtergrond van wat de
profeten zeggen over het gericht van God over Israel, waarnaar vers 31 verwijst).
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Misschien is hier de eigen `logica' van het geloof met haar—vanuit andere
verbanden gezien—paradoxen wel tot haar uiterste grens gekomen. De Boer
wijst op deze eigen logica i.v.m. het samengaan van toenemende heiliging
met toenemend schuldbesef, van verkiezing en verantwoordelijkheid. 52 Blijft
hij staan voor de grens van het samengaan van Gods liefde en zijn macht?
Ik voeg daar nog een andere vraag aan toe, met nog grotere aarzeling. Met
Levinas zegt De Boer dat de manifestatie van de Transcendentie in de gestalte
van de nederigheid niet misbruikt kan worden (85). Op zich is het natuurlijk
niet een argument tegen iets dat het misbruikt kan worden. Het niet onware
cliche luidt dat het misbruik van het beste het slechtste is. Maar is het waar
dat deze ervaring van de transcendentie van God niet misbruikt kan worden?
Kan ze niet gehanteerd worden om een vorm van autonomie van de mens
tegenover God te handhaven? Door te weigeren de door God gestelde maat
van de mens te aanvaarden en God als God te eren?
Het is voor mij duidelijk dat De Boer met zijn boek het hart van Gods
openbaring van zichzelf in Jezus Christus, in heel de bijbel, op het oog heeft.
Vandaar dat ik me bewust ben dat ik gevaar loop met mijn vragen en kritiek
dat hart zelf aan te tasten. Tegelijk heb ik het gevoel dat er iets fundamenteels
ontbreekt. En dat gevoel kan ik maar niet kwijtraken. Waarom dat zo is, heb
ik geprobeerd duidelijk te maken.

52

Hermeneutiek van de Transcendentie p. 125v.
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Mijn bijdrage is een antwoord op het artikel van Henk Geertsema en ik zal
daarin de twee belangrijkste thema's bespreken die ik in zijn betoog ontwaar: het begrip transcendentie en het begrip schepping en wel in onderling
verband. Ik laat daar, terwille van de vruchtbaarheid van het gesprek, een
beschouwing aan vooraf gaan waarin ik de horizon van waaruit Geertsema
mijn boek heeft gelezen tracht te reconstrueren. Ik zal eveneens aan het eind
rekenschap afleggen van mijn eigen vooronderstellingen of, met een term
van Dooyeweerd die ik hier prefereer: van mijn vooronderstelden.

De reactie van Geertsema op mijn boek is ambivalent. Hij heeft waardering
maar deze is gemengd met een 'vreemd gevoel' van verzet. Hij is zegt hij veel
minder snel klaar met de rationalistisch-moralistische filosofie van de Verlichting en heeft zelfs de neiging de godsbewijzen te verdedigen, met name
het kosmologische. Geertsema voelt zich aangesproken door de passages bij
Voltaire waarin de religie onverhuld als moreel machtsmiddel beleden
wordt. 1 Hij vindt dat mijn kritiek op de godsbewijzen de relatie tussen God
en zijn schepping wezenlijk aantast. Geertsema heeft de indruk dat er een
wezenlijk verschil is tussen hem en mij. Ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Ik
heb de stellige indruk dat de God van de filosofen ook in het denken van
Geertsema is gepenetreerd en het valt dus te begrijpen dat hij zich onbehaaglijk voelt bij de lectuur van mijn boek. Ik wil dat aan drie punten
illustreren.
1. Geertsema is een aanhanger van de reformatorische wijsbegeerte of,
preciezer, van de Dooyeweerdiaanse variant daarvan. Hij deelt dus ook de
filosofisch-theologische vooronderstellingen van zijn leermeester. Ik heb al
eens betoogd dat Dooyeweerd in zijn wijsbegeerte van een onbedachte
neoplatonische theologie uitgaat die ik, juist vanuit reformatorisch standpunt,
van dubieus karakter vind. 2 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de centrale stelling—en
het lijdt geen twijfel dat Geertsema die onderschrijft—dat het zijn, of de
zijnswijze, van alle creatuurlijke zijnden de zin is. Ik heb indertijd opgemerkt Geertsema verwijst ernaar—dat ik die uitdrukking onbegrijpelijk
vind en ik zal hier nog eens nader uitleggen waarom. In het dagelijks leven is
het zo dat we, wanneer we willen uitdrukken dat iets verwijst naar iets anders,
zeggen dat het zin heeft. Studeren heeft zin omdat je er een diploma mee
kunt verwerven; vergaderingen hebben zin als ze leiden tot het nemen van
1 Dezelfde gedachte werd overigens al verdedigd door Kritias vanuit een atheistisch
standpunt. Zie. D.H.Th. Vollenhoven, Geschiedenis der Wijsbegeerte, Band I, Franeker,
1950, 184.
2 `De filosofie van Dooyeweerd', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
76(1984), 250.
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besluiten; besluiten hebben zin als ze voortgang in het leven van een
gemeenschap mogelijk maken, etc. In de ruimste zin zeggen we dat het leven
zelf al of niet zin heeft. Dooyeweerd zegt echter niet dat de geschapen
werkelijkheid zin heeft, maar zin is. Zoiets kan echter in gewoon Nederlands
niet gezegd worden zonder het gevaar te lopen het omgekeerde te beweren
van wat men bedoelt. Dat kan geiliustreerd worden aan de term doel die in
de omgangstaal als synoniem van zin fungeert. Men kan bijvoorbeeld zeggen:
het doel van het leven is het leven zelf—een immanente zingeving of: het
doel van het leven is na het leven gelukkig te worden—een transcendente
zingeving (Plato in de Phaedo). Men kan het daar al of niet mee eens zijn. Wie
echter zegt: het leven heeft geen doel maar is doel, zegt iets onverstaanbaars.
Dat vreemde spraakgebruik is m.i. alleen te begrijpen als we het plaatsen
in een klassieke wijsgerige context waar het relatieve staat tegenover het
absolute of het onzelfgenoegzame tegenover het zelfgenoegzame. De werkelijkheid is dan relatief en onzelfgenoegzaam en verwijst naar God die absoluut
en zelfgenoegzaam is. Dooyeweerd spreekt van de 'concentrische betrekking van al het relatieve en in zich onzelfgenoegzame op het Absolute'. En hij
schrijft in de Engelse versie van zijn hoofdwerk: `The true Origin ... is
absolute and selfsufficient'. 3 De werkelijkheid is dus zin of heeft de zijnswijze
van de zin omdat ze onzelfgenoegzaam is en verwijst naar het Absolute en
hetzelfde geldt van het denken. Ook dat verwijst uit zichzelf naar de zelfgenoegzame Oorsprong. Dit laatste probeert de transcendentale kritiek aan
te tonen. Deze opvatting over de relatieve zijnswijze van de werkelijkheid
bepaalt ook wat onder zonde wordt verstaan. Zonde is het verabsoluteren
van het relatieve. Ik denk dat het ook deze 'filosofie van de onzelfgenoegzaamheid' is, die binnen de wijsbegeerte der wetsidee het mogelijk maakt
van het spreken van souvereiniteit in eigen kring (trouwens ook van universa-

liteit in eigen kring) probleemloos over te stappen naar Gods souvereiniteit.
Gods souvereiniteit vindt zijn uitdrukking in de souvereiniteit van de wetskringen. In de souvereiniteit in eigen kring als kosmologisch beginsel wordt
Gods souvereiniteit `uitgedrukt' en `afgedrukt'. 4
Ik vermoed dat binnen de reformatorische wijsbegeerte—nogmaals in de
variant van Dooyeweerd deze overgang zo gemakkelijk gemaakt kan worden, omdat zij past binnen een ontologie die van het onzelfgenoegzame en
relatieve kan opklimmen tot het zelfgenoegzame en absolute, dus binnen het
kader van een 'philosophie de l'insuffisance' zoals we die in de moderne tijd
bijvoorbeeld bij Blondel vinden. In ieder geval gaat dit terug op een heel
oude filosofische traditie die door Dooyeweerd met het christelijk denken
verbonden wordt en dat geeft spanningen. De conclusies die wij trekken uit
de onzelfgenoegzame werkelijkheid omtrent Gods 'souvereine Schepperswil kunnen niet zomaar verbonden worden met wat de Bijbel ons leert over
Gods souvereiniteit zoals die in Christus geopenbaard is. Ik kom hier nog op
terug bij punt 3.
2. Dit hinken op twee gedachten kom ik ook tegen bij Geertsema als hij het
heeft over natuurlijke religie op een voorfilosofisch niveau. (Ik merk in het
3 A New Critique of Theoretical Thought, Amsterdam, 1953, 10.
4 Zie aangehaald artikel in noot 2, 259v.
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voorbijgaan op dat filosofie in mijn opvatting altijd een prereflexieve
levensbeschouwelijke grond heeft—zie beneden onder IV—en in die zin
niet autonoom is. Natuurlijke theologie is geworteld in natuurlijke religie en
nooit een pour filosofenproduct. Ik geloof niet dat filosofen zo origineel zijn
dat ze een eigen levensbeschouwing kunnen produceren. Ze kunnen die
hoogstens articuleren en rationaliseren.) Geertsema vraagt zich t.a.v. Psalm 29
of of het daar niet gaat om Gods machtige stem in het onweer. En ten aanzien
van het verhaal over Elia in Koningen zegt hij: in het suizen van de zachte
stilte is God helemaal, maar hij voegt er aan toe dat God toch 66k in het
onweer is en in de dodelijke uitwerking van de woorden van Elia. Wat de
heidenen als manifestatie van God zien kan niet integraal worden afgewezen.
Dan is God dus toch niet helemaal in het suizen van de zachte stilte. Hij is ook
een beetje in het onweer en, zo moest ik haast wel besluiten, ook een beetje
in de slachtpartijen die een aantal machthebbers aanrichten.
Maar staat Psalm 29 dan niet in de Bijbel?, zou men kunnen vragen. Zonder
nu op de schriftbeschouwing in te gaan, wil ik wel opmerken dat dit pure feit
mij nog niet tot het geloof in een dondergod bekeert. Hoe lees je zo'n
psalm? Ik denk dat er hetzelfde aan de hand is als in Psalm 19 waar twee
tradities bij elkaar gevoegd zijn. En dat zonder verbinding, wat juist de
poetische kracht uitmaakt! (De berijming `Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans' verzwakt dit reeds door de comparatief.) Zo ook
hier. Het hele gedicht lijkt een Donarlied en dan volgt plompverloren aan het
eind de lof van Jahwe die troont boven de oervloed. Alleen een sterke
overtuiging kan zich zoiets veroorloven.
3. Er is nog een punt waarop het betoog van Geertsema tweeslachtig is. Dat
vinden we in de paragraaf waar hij spreekt over Gods macht en goedheid. Hij
houdt daar een pleidooi voor het onreformatorische `ook'. De reformatie is
voor het `alleen'. Denk maar aan de leuzen: alleen door het geloof, alleen
door de genade, alleen door de Schrift! Geertsema pleit voor het `ook'. God
is niet alleen als knecht Heer maar ook als Heer Heer. Niet alleen in kleinheid
groot maar ook in grootheid groot. Dat opent dan toch weer de ruimte voor
openbaring van macht als macht die buiten het kruis om uitgeoefend words.
Geertsema heeft moeite met mijn exclusiviteit. Enerzijds geeft hij toe dat we
God alleen kennen door het vleesgeworden Woord wiens heerlijkheid
geopenbaard is aan het kruis en dat God geen twee aangezichten heeft,
anderzijds deinst hij daar toch weer voor terug. Ons denken in termen van
macht en almacht wordt door de Bijbel behoorlijk op zijn kop gezet. Ik kan
me voorstellen dat een filosofie die geobsedeerd wordt door begrippen als
Gods souvereiniteit, Zijn souvereine schepperswil en de totale afhankelijkheid van de mens, daar moeite mee heeft. Maar Geertsema citeert zelf uit
Openbaring 5: Het lam wordt `als geslacht' waardig bevonden te ontvangen
de macht (dynamis), de sterkte (ischus) en de eer (doxa). Daarom geeft
Nijhoff blijk van een diep inzicht als hij in een van zijn gedichten zegt dat,
voor ons die na Golgotha leven, de sterrenpracht getuigt van de gekruisigde
Christus. We kunnen niet meer, zoals het 'schuldeloos geslacht' voor ons, de
sterren vereren als prehistorische halfgoden of mythische dieren. Zoals we
ook de bliksem niet meer als manifestatie van God kunnen zien. De Bijbel is
niet zo 'royaal' dat zij hier nog heidendom zou toestaan. En dat is maar goed
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ook want dat zou pas recht afhankelijkheid opleveren. We worden weer een
slaaf van de sterren (in Rusland is nu Nostradamus heel populair). Wij zijn
echter, zegt Paulus, geen slaven meer maar kinderen van God.
II
Ik doe in mijn boek veel moeite uit te leggen wat ik onder Transcendentie
versta. Het is mijn eigenlijke thema. Ik stel dat aan de orde omdat ik vind dat
het abstracte spreken over Gods souvereiniteit op zichzelf leeg is en gemakkelijk een verkeerde lading kan dekken. In een artikel dat Geertsema blijkt te
kennen probeer ik met behulp van belangrijke getuigen—Bonhoeffer,
Barth, Levinas, Paulus to verstaan wat Transcendentie nu eigenlijk betekent
en in welke context het in de Bijbel voorkomt. 5 Geertsema schuift dit
terzijde met de opmerking dat zo van de transcendentie in traditionele zin
niet veel overblijft. Ja dat zal wel! Dat begrip wil ik nu juist ter discussie
stellen. Volgens Van Dale betekent `transcendent': `boven en buiten de
wereld bestaande' . Volgens sommige filosofen betekent het: `wat boven het
denken uitgaat'. Ik kan daar als filosoof die kritisch over religie wil nadenken
nets mee aanvangen.
Het verbaast mij dat Geertsema zich zo gemakkelijk afmaakt van de
kwestie wat Transcendentie nu eigenlijk is. Het is toch typisch een vraag voor
een reformatorische wijsbegeerte. Dat hij hier geen probleem ziet komt
denk ik omdat hij het traditionele begrip transcendentie zonder meer overneemt. Anders gezegd: Geertsema heeft ter beantwoording van die vraag al
een natuurlijke theologie voorondersteld: die van het onderscheid van het
relatieve en het absolute, van de zijnswijze van het onzelfgenoegzame en die
van het zelfgenoegzame. Zo maakt hij zich echter wel erg makkelijk of van de
primaire vraag die een wijsbegeerte, reformatorisch of niet, zich moet
stellen: wat versta ik onder Transcendentie? Wat bedoel ik eigenlijk met het
woord God? Met `de code g. o. d.'?
Dat Geertsema bij het impliciete antwoord op die vraag steunt op een
klassieke wijsgerige traditie blijkt op verrassende wijze in het midden van
zijn betoog waar hij zegt dat bij Dooyeweerd wel geen sprake is van een
godsbewijs maar wel van de noodzakelijkheid om achter bet bestaande, dat
het karakter heeft van zin, dat dus niet zelfgenoegzaam is, niet vanuit
zichzelf verklaard kan worden een oorsprong aan te nemen. Hij geeft dan
toe dat de kritiek op de contingentie-idee van het kosmologisch Godsbewijs
ook de filosofie van Dooyeweerd raakt. Om het bestaan van het contingente
te kunnen verstaan is een absolute oorsprong noodzakelijk. Ik maak hierbij
de kanttekening dat Dooyeweerd weliswaar geen godsbewijs levert in zijn
kosmologie hij baseert zich hier zonder meer op een religieus beset maar
dat zijn transcendentale kritiek van het denken wel zo'n bewijs genoemd
mag worden. Hierin probeert Dooyeweerd immers aan te tonen dat elke
filosofische conceptie van zich uit verwijst naar een transcendente oorsprong.
Op eenzelfde onthutsende wijze, althans voor een reformatorische wijs5 'Hermeneutiek van de Transcendentie',
de theologie, 's-Gravenhage, 1988, 95vv.

In welk kader.?, over vooronderstellingen in
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begeerte, zegt hij even verder naar aanleiding van de schepping dat het
nieuwe van het christelijke scheppingsgeloof hierin bestaat dat onderscheiden words tussen God, de Schepper en het creatuurlijk bestaande. De
zin van dit laatste is nu niet meer met haar eigen zijn gegeven, maar
afhankelijk van de goddelijke Schepper. Hij voegt er aan toe dat hierop het
kosmologisch godsbewijs is gebaseerd. Als dit het nieuwe is van het
christelijke scheppingsgeloof is het wel heel pover. We hebben hier de
Bijbel helemaal niet voor nodig.
III
Het is uit het voorgaande duidelijk geworden dat de verschillen tussen
Geertsema en mij zich toespitsen in de opvatting over de schepping. Er is
een fragment in de Pensees van Pascal waarin hij zich spottend uitlaat over de
deisten en zegt dat voor hen scheppen niet meer betekent dan dat God met
de vingers knipt. 6 Volgens mij is die kritiek ook van toepassing op veel
theisten. God spreekt en het is er en het lijkt wel of hem dat in zijn almacht
geen enkele moeite kost. De discussie bij de kerkvaders gaat er soms over of
God eenmaal geknipt heeft of dat hij het meerdere malen gedaan heeft en
telkens vierentwintig uur gewacht. Het komt mij voor dat we scheppen
eerder als moeizame arbeid moeten zien.
Scheppen wordt meestal opgevat als maken en het uitzonderlijke van dit
maken zou dan zijn dat God er geen materiaal voor nodig heeft. Het is een
creatio ex nihilo. Maar is dat geen karikatuur van wat wij onder scheppen
verstaan? Het lijkt meer de activiteit van een tovenaar dan van een `kunstenaar' (Hebr. 11,10). Kan men zich een scheppende daad van een kunstenaar
indenken die niet voortvloeit uit een worsteling met de weerbarstige
materie? Scheppen moeten we, dunkt mij, veeleer zien als strijd, als overwinnen van tegenkrachten en zo ziet Genesis 1 het ook als het de schepping
laat beginnen met de oervloed, het tohoewabohoe. En ook het vervolg geeft
daar aanleiding toe. Er staat: er zij Licht. Als we de schepping uit het niets
letterlijk nemen zou er moeten staan: er zij duisternis. Pas daarna kan er licht
komen. 7 Scheppen, zei Noordmans, is scheiden. God splitst licht en
duisternis, Hij scheidt de wateren boven en onder het uitspansel. Ook werpt
Hij het water en het droge uit elkaar. Als we het scheppen zo zien is ook de
verwantschap to begrijpen tussen het scheppen en andere daden van God
die we tot de soteriologie rekenen; redden, bevrijden, verlossen. In die context komt scheppen voor in de psalmen en bij de profeten. Zo is het ook bij
Paulus. Als deze verwijst naar het scheppingsverhaal is de pointe niet dat God
alles gemaakt heeft, maar dat hij over alles macht heeft. Nergens wordt God
gedacht vanuit zijn functie als Maker, aldus Zuurmond. Als Paulus spreekt van
de wil van God is dat niet de scheppende wil die alles gemaakt heeft, maar de
wil die openbaar werd in Jezus Messias. 8
uitgave Brunschvicg, fragment 77.
De profeet Daniel geeft de verschillende houding tot het licht en tot de duisternis heel
precies weer als hij in zijn lofprijzing zegt: `Hij weet wat in het duister is, en het licht woont
bij Hem', Daniel 2, 22.
8 R. Zuurmond, God noch gebod. Bijbels-theologische notities over de brief van Paulus
aan de Galaten, Baarn, 1991, 94vv., 111, 120.
6 Pensees,
7
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Als we de schepping zo zien krijgt zij ook weer enigerlei relatie met onze
eigen ervaring, wat onmogelijk zou zijn als het een soort toverwoord is. Het
scheppingsverhaal kan onze ogen scherpen bij het speuren naar tekenen van
Gods aanwezigheid in de natuur en de geschiedenis. Wat mij fascineert in het
verschijnsel van de negatieve entropie is dat daar zich een orde aftekent
tegen een achtergrond van toenemende chaos. Er heerst hier wel de inspanning om te zijn en de zelfhandhaving maar niet volgens de wet van de brute
kracht. Diezelfde strijd tussen orde en chaos ervaren we ook in de geschiedenis. Wie de toestand beziet in Rusland beseft dat er schreeuwende
behoefte is aan orde. Niet de orde van de dictatuur maar van de vindingrijke,
scheppende politiek.
Er kleeft aan mijn visie natuurlijk ook een groot nadeel en Geertsema laat
niet na daar streng op te wijzen. Ik laat een dualisme toe in mijn oorsprongsidee. Er zou een tegeninstantie tegen Gods scheppende almacht bestaan (die
overigens niet met het kwaad samenvalt, zeker niet met het morele kwaad).
Ik geef dat openlijk toe. Ik vraag me alleen of of dat nu wel zo erg is.
Misschien moeten we accepteren dat de Bijbel niet tegemoet komt aan onze
behoefte aan monisme. Geertsema vindt het heel ernstig als er iets buiten
Gods souvereine schepperswil valt. Ik denk daarentegen dat het er in de
Bijbel niet om gaat aan onze behoefte aan een sluitend wereldbeeld te
voldoen. Filosofische geesten willen weten wat er was voor God; mensen in
nood verlangen voor alles dat er redding daagt in de baaierd van het
gebeuren. De leer van de schepping uit het niets is mijns inziens een Grieks
antwoord op een Griekse vraag. Ik voeg hier aan toe dat ook Geertsema de
oorsprongseenheid niet kan voihouden als het om het kwaad gaat. Hier loopt
ook zijn betoog spaak. Hij doet wel pogingen het kwaad in de afhankelijkheidsverhouding tot God te integreren en gaat daar ook ver in to ver naar
mijn idee , maar uiteindelijk moet hij natuurlijk ook hier zijn echec
toegeven. Wat een raadsel is blijft een raadsel. Bij mij begint het iets eerder
dan bij hem.
Zowel Geertsema als Van der Hoeven hebben nogal schrikachtig gereageerd op mijn idee van een tegeninstantie tegen de schepping of van een
oervloed. Evenals de Nederlandse neothomisten trouwens en, naar ik nu
vermoed, vanuit eenzelfde achtergrond. Er is volgens mij inderdaad een
oorspronkelijke dimensie van leegte, achter of onder de wereld, die we nooit
geheel kunnen bezweren in onze pogingen tot zingeving. Daarom blijft ons
bestaan bedreigd. In de politiek ervaren we steeds meer dat de humane orde
als het ware aan de afgrond ontrukt moet worden (Openbaring 12, 5). Ik vind
het besef daarvan in het denken van Noordmans die spreekt van `de grote,
donkere machten, die in de christelijke belijdenis van de Schepper naar
voren komen'. Machten die ons overigen niet kunnen scheiden van de liefde
Gods (Rom. 8,38v) 9 . Evenals Levinas ziet Noordmans de manifestatie van die
duisternis in de angsten van het kind. Ten onbestemde beklemming, die de
jeugd nog beter kent dan de volwassene. De angsten van het kind zijn
9 0. Noordmans, Herschepping, Amsterdam, 1956, 85; zie ook Joh. M. Gerritsen, Schepping verlossing voleinding, Nijkerk, 1967: Vie over de schepping wil spreken, moet de
afgrond aandurven, moet leren het niets te aanvaarden', 38.
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meermalen beschreven, maar ze zijn dan ook werkelijk niet denkbeeldig. Dit
is een gevoel voor het ledige, een schrik voor het grote donker, verwant met,
maar voorafgaande aan het schuldgevoel. Men zou het een kosmische duizeling kunnen noemen: een angst om buiten God te bestaan. Het bestaan zelf
lijkt een font te zijn, die door het niet-zijn dreigt gewroken te worden'.lo
Als ik spreek over dit Niets, over deze gapende afgrond, vereenzelvig ik
niet het zijn met het kwaad zoals Geertsema meent. Ik zeg dat het een macht
is `aan deze zijde van het zijn'. 11 Geertsema in zijn interpretatie schuift de
verschijnende wereld en `die afgrond zo donker daaronder' in elkaar. Het is
ook niet zo dat ik mij aan een contradictie schuldig maak door tegelijk uit te
willen gaan van de concrete wereld van de verschijningen en te spreken van
een dimensie die daar nog voor ligt. Mijn denken is hier minder rechtlijnig
dan dat van Geertsema maar niet tegenstrijdig. Die laatste indruk wordt
wellicht gewekt doordat ik, Sartre citerend, van het `brute zijn' spreek als
prealabele ondergrond van elke cultuurschepping. Maar de term `zijn' moet
hier tussen aanhalingstekens gezet worden, want we kunnen bij die zelfkant
van de ervaring noch van zijn noch van niet-zijn spreken. Dat laatste
veronderstelt reeds een geordende wereld waarop de predikatieve logica van
toepassing is. Met het `brute zijn' van Sartre wordt een grensbegrip aangeduid, een idee, die we niet kunnen aanschouwen maar wel moeten postuleren.
De aanwezigheid van het tohoewabohoe in mijn wereldbeeld moge vanuit
systematisch-ontologisch opzicht een zwakte zijn. In een ander meer
praktisch opzicht is het een winst. Het kan ons namelijk behoeden voor het
gevaar onze ethiek te overschatten. Veel uiteenzettingen uit de hoek van de
reformatorische wijsbegeerte maken op mij een moralistische indruk. Wat is
er aan de hand met de mens? De voorstelling is deze: de mens is goed
geschapen; hem werd een wet gegeven waaraan hij moest gehoorzamen,
maar op onverklaarbare wijze hield hij zich niet daaraan; hij zondigde en
vandaar alle ellende. Een noodzakelijke consequentie van deze visie is dat alle
onheil dat de mens overkomt gezien moet worden als straf. Ik geloof dat we
het menselijk drama op deze wijze ernstig te kort doen. Een bredere visie
vind ik, opnieuw, bij Noordmans die schrijft: `De zonde is meer dan storing,
door mensenhand aangesticht. De machten die daardoor ontketend worden
zijn niet door onszelf in het aanzijn geroepen'. 'Wij zijn ook niet in staat zulk
een onheil in de schepping aan te richten als door de zonde is geschied'. 12
Ons belangrijkste middel van verweer tegen de dreigende chaos is de taal.
In den beginne is inderdaad het woord. De taal heeft niet alleen een
referentieel en performatief aspect maar ook een bezwerende functie. Deze
is zelfs het meest basaal en komt vooral in de poezie tot uiting zoals Nijhoff
benadrukte. 13 Waar het taalvermogen desintegreert grijpt de angst om zich
heen. Ik verwijs hier naar het indrukwekkende boek van Bernlev, Hersen10

Ibidem, 9. Voor Levinas zie Van bet zijn naar de zijnde, Voorwoord 2e druk, Baarn,
1988, 20.
11 De God van de fslosofen en de God van Pascal,
Baarn, 1989, 51.
12 Noordmans, a.w., 85.
13 M. Nijhoff, Verzameld werk II, Kritisch en verhalend proza, Amsterdam, 1982, 231,
1154.
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schimmen. Als de woorden ons ontvallen dringen de dingen zich op in hun
naakte bestaan, een beklemmende ervaring.
De wereld van de verschijningen waarin we ons dagelijks bewegen heeft
die leegte teruggedrongen maar niet afgeschaft. Zij manifesteert zich in het
besef van zinloosheid. Daarmee ontken ik niet dat de mensen op allerlei
manieren een netwerk van relaties en verwijzingen in die wereld hebben
aangebracht. Daar zijn ze koortsachtig mee bezig en wat we onze wereld
noemen is het resultaat daarvan. Maar de Zin met een hoofdletter is daarmee
nog niet gevonden. Deze Zin, het Goede, is aan gene zijde van die zijnden. Al
wat de mens tot stand brengt is aangetast door het besef van vergeefsheid,
dat in het boek Prediker zo schitterend verwoord is. Wat hij ook doet, hij
blijft geplaagd door het besef dat hij zich vergeefs aftobt onder de zon en
alles ijdelheid is en najagen van wind. Sartre spreekt ergens van de kleverigheid (viscosite) van het zijn en dat is een treffende verwoording van de
ervaring dat wat er ook uit onze handen komt, we er nooit in slagen echt een
nieuw begin te maken. Altijd keert hetzelfde terug. Elk hoopvol nieuw begin
verzandt na een tijdje. De euforie slaat om in resignatie. Het is deze vaalheid,
eentonigheid en traagheid die ik als een `religion making characteristic'
ervaar, als een hongeren naar Zin. Aan de vier kenmerken van het zijn die ik
noemde (neutraliteit, onherroepelijkheid, zelfhandhaving (of traagheid) en
contingentie) zou misschien de banaliteit toegevoegd moeten worden: het
gebrek aan inspiratie.
Pascal ziet de rusteloze bedrijvigheid van mensen als een middel zijn
misere te boven te komen en te verdringen. Zoals bekend staat bij Calvinisten het arbeidsethos hoog op de ranglijst. Wie kerks is is werks. Maar zelden
wordt erkend dat ook het werk in dit perspectief staat van de strijd tegen de
zinloosheid. Het gevoel zinvol bezig te zijn is een van de belangrijkste
bronnen van menselijk geluk—vandaar de strijd tussen werkenden en nietwerkenden en tussen mannen en vrouwen. Het gaat daarbij om meer dan om
macht en geld. Wie dat erkent zal, met Pascal, begrijpen waarom dat werk
ook als een drug kan functioneren. Het heil is in het werk echter niet te
vinden.
In de literatuur vinden we het besef van zinloosheid terug als melancholie
en spleen. Bij Calvinisten is dat meestal een verboden gevoel. In de Bijbel
niet. Kunstenaars worden in de gereformeerde wereld gedwongen een deel
van hun gevoelsleven te ontkennen of als zondig te beschouwen, terwijl zij
juist vaak bij uitstek de strijd voeren tegen de woestenij en de onbewoonbaarheid. (Ik noem opnieuw Nijhoff, maar ook Barnett Newman Wiens werk
onlangs zo onherstelbaar gerestaureerd is. 14)

IV
Tenslotte kom ik op wat volgens mij het uitgangspunt van de filosofie zou
moeten zijn. Ik heb al gezegd dat de laatste basis tenslotte de concrete wereld van mensen en dingen is in hun historische gedaante. Dat is de culturele
context die ons te denken geeft. Het grootste gevaar in de filosofie, zegt
14 Nijhoff, a.w., 1162, 1168; Voor B. Newman zie R. van de Vail, Ten streep door het
midden en klaar', Trouw, 29 november 1991.
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Whitehead, is geborneerdheid, beperktheid van skoop. We moeten trachten
de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Niets van de
veelvormigheid en variatie in de wereld mag ons ontgaan. Tot die werkelijkheid rekent hij ook `Christ nailed to the Cross' 15 Inderdaad treffen we in
onze wereld ook de lijdende Christus aan en dat zal volgens Pascal tot het
einde der tijden zo blijven. Zijn presentie is voor een realistische filosofie
even werkelijk als die van 'sterren en stenen'. We kunnen haar wel negeren
maar niet zonder verblinding. Deze aanwezigheid is niet die van een absolute
Oorsprong die al het geschapene relativeert. Het is een presentie die scheiding maakt. Zij leidt tot een crisis maar geeft tegelijk orientatie.
Men mag mij een hermeneuticus noemen voorzover ik vind dat van alle
wijsgerige methoden de interpretatie het meest recht doet aan de volheid
van de concrete ervaring. Maar ik ben toch niet zonder meer een hermeneutisch filosoof voorzover er volgens mij transcenderende ervaringen zijn die
uitreiken boven de hermeneutiek opgevat als immanente horizontale interpretatie. Zonder verticale dimensie is ons interpreteren stuurloos. Daarom
probeer ik transcenderende momenten te vinden. We zijn als mensen inderdaad in geschiedenissen verstrikt en we kunnen eindeloos in interpretaties
ronddolen. Op de mens als 'zichzelf interpreterend dier' is de bijbeltekst
van toepassing. 'Wij zijn als dwalende schapen, kerende zich een ieder naar
zijn eigen weg' (Jesaja 53,6). Ook hier vinden we de 'vruchteloosheid' terug
waar ik boven over sprak (zie Rom. 8,20).
Paulus noemt als een van de transcenderende ervaringen het deelhebben
aan het lijden van Christus. Dit gaat zoals ik in mijn boek betoogd heb niet
alleen het abstracte Cartesiaanse subject van de Gegenstandsrelatie te boven,
maar ook het bestek van het historische, handelende en wedervarende subject. We 'participeren' hier aan een boven ons uitreikende werkelijkheiddie platonische uitdrukking dringt zich op. Het is een verbondenheid die we
religie noemen en daar geldt wat ik wel eens een 'religieuze logica' genoemd
heb. 16 Zo gaat het verbond in bijbelse zin uit boven ons dilemma van
activiteit en passiviteit. Het past niet binnen onze burgerlijke logica, dat wil
zeggen binnen de termen van het sociaal contract. Het is tegelijk syntheke en
diatheke, verdrag en beschikking, initiatief en initiatie.
De lijdende Christus sticht inderdaad een verbond. Door Mattheus 25 en
de lofzang van Maria worden wij ingelicht over de vraag wie daarbij zijn
inbegrepen. Het zijn zij die in nood verkeren en op de een of andere manier
zich in een lage staat bevinden. Zij vormen kan men zeggen het lichaam van
Christus. Kunnen ook de rijken en machtigen daartoe behoren? Die vraag
gaat in de huidige wereldconstellatie ons zelf aan. Het antwoord is ja, mits die
rijken van de troon gestoten en ledig weggezonden worden. Dat betekent
dat er van hun autonomie niets overblijft. Als Geertsema zegt dat de ervaring
Gods in de gestalte van de nederigheid gebruikt kan worden om de autonomie te handhaven, kan ik daar alleen maar op antwoorden dat de presentie
van de Nederige dan niet ervaren wordt. De nabijheid van de Naaste, zegt
.

15 A.N. Whitehead, Process and Reality, Corrected Edition, uitgegeven door D.R. Griffin
en D.W. Sherburne, London, 1978, 338.
16 Zie a.w., boven noot 5, 126.
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Levinas ergens, betekent `het ontslag van een zijnde dat zijn greep opgeeft',
of `een onmacht van het zijn dat tot menselijkheid vervalt', jets dat de
aandacht van de filosofen niet waardig is gekeurd. 17 Aileen een filosofie die
daar oog voor gekregen heeft mag hopen de gehele werkelijkheid recht to
doen.

17 Humanisme van de andere mens, ingeleid, vertaald en toegelicht door A.Th.
Peperzak, Kampen, 1990, 33; in het Frans staat er: `Decharge de 1'etre qui se deprend ...
Defaillance de 1'etre tombant en humanite', Humanisme de l'autre homme, Montpellier,
1972, 14v.
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ELEMENTEN U1T DE ONTSTAANSGESCHIEDF.NIS DER
REFORMATORISCHE WIJSBEGEERTE
J. STELLINGWERFF.
Inleiding

De Reformatorische Wijsbegeerte, zoals nu gedoceerd in Nederland, Noord
Amerika, Zuid-Afrika en elders, is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
ontstaan als het gezamelijke denk- en studieresultaat van D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978) en H. Dooyeweerd (1894-1977). Op 1 november 1992 was
het honderd jaar geleden dat de oudste van hen werd geboren. Dat is de
aanleiding om in vogelvlucht een aantal elementen te memoreren uit de
ontstaansgeschiedenis van hun wijsbegeerte, door hen eerst wel eens
Calvinistische metaphysica genoemd (1920), daarna door Vollenhoven de
schriftuurlijke of Calvinistische wijsbegeerte (1933) en door Dooyeweerd de
leer (1928), philosophie (1930) of wijsbegeerte (1931) der wetsidee. Omdat
zowel de term 'Calvinistisch' alsook `wetsidee' bezwaren ontmoette, wordt
door anderen en mij de naam Reformatorische Wijsbegeerte gebruikt.
De gekozen elementen zijn mede ontleend aan archieven en minder
bekende publikaties. Mijn selectie bedoelt aandacht te vestigen op wat
Vollenhoven en Dooyeweerd, elk afzonderlijk en samen, hebben bijgedragen aan het ontstaan van de Reformatorische Wijsbegeerte, en om de
gedachte of te wijzen, dat men kan volstaan met maar een van hen te bestuderen als men die wijsbegeerte goed wil leren kennen.
Een bredere historische behandeling en nadere verantwoording vindt
men met name in het boek van Marcel E. Verburg over Herman Dooyeweerd; `leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer' (Baarn 1989),
van John H. Kok over Vollenhoven: `his early development' (Sioux Center
1992) en van mij De VU na Kuyper (Kampen 1990) en D.H.Th. Vollenhoven
1892-1978; 'reformator der wijsbegeerte' (Baarn 1992).
Voorgeschiedenis

Op 17 december 1920 schreef Herman Dooyeweerd aan zijn zwager Dirk
Hendrik Theodoor Vollenhoven: `De doorvoering van het transcendentaal
realisme voor de waardewetenschappen is ook naar mijn meening geboden
ter redding van de Calvinistische metaphysica'. Dooyeweerd is als hij deze
brief schrijft 26 jaar en Vollenhoven 28, de eerste is werkzaam als commies
op het Departement van Arbeid in Den Haag en de tweede is predikant van
de Gereformeerde kerk te Oostkapelle. Vollenhoven is dan getrouwd met
Hermina Maria Dooyeweerd, die evenals haar echtgenoot twee jaar ouder was
dan haar enige broer. Dik Vollenhoven en Mien Dooyeweerd hadden enige
tijd in dezelfde klas van de lagere school gezeten en na een periode van
samenwerking in een Amsterdamse evangelisatiecommissie hadden ze zich
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in 1913 verloofd. Sindsdien waren Dik en Herman vrienden en dat zijn ze hun
levenlang gebleven.
Dik Vollenhoven had Herman Dooyeweerd als aankomend student en
Corpslid in september 1912 ontgroend. Toen Dik in de redactie van de
Almanak zat, publiceerde Herman daarin zijn eerste gedichten, en toen Dik
in maart 1914 met andere studenten het maandblad Opbouw begon, schreef
Herman daarin zijn eerste artikel, getiteld: 'Lekengedachten over Richard
Wagner en zijn Tristan', een jaar later gevolgd door: `De troosteloosheid van
het Wagnerianisme'. Dik schreef zelf in Opbouw over allerlei onderwerpen,
zoals 'Abaelard en het scepticisme', `Het persoonlijke en den oorlog' en
`Henri Bergson'. Van belang is dat Dik toen al het opkomend irrationalisme
bestudeerde en de invloed daarvan in eigen kring bestreed. Ook van belang
is het artikel over `De neo-mystiek en Fr. van Eeden', dat Herman in 1915 in
de Almanak schreef, omdat daarin al iets te vinden is van de invloed van
Nietzsche op zijn latere uiteenzettingen over het Griekse grondmotief van
vorm en materie.
Als student schreven ze allebei over literatuur en filosofische onderwerpen, maar Dik Vollenhoven ging in 1914, na zijn candidaats-examen in de
theologie, verder studeren in de wijsbegeerte.
Bij zijn promotie in de rechten op 2 juli 1917, op een proefschrift over De
Ministerraad in bet Nederlandsche staatsrecht, had Dooyeweerd reeds een
ambtelijke werkkring in Harlingen, daarop volgde een functie in Leiden en
tenslotte werd hij commies in Den Haag. In die tijd las hij wel filosofische
werken, maar pas na een bezoek aan de pastorie te Oostkapelle in december
1919 ging Dooyeweerd zich systematisch op de wijsbegeerte toeleggen. Een
jaar later schreef hij in een brief aan zijn zwager de aan het begin van deze
paragraaf geciteerde zin, die te beschouwen is als zijn instemming met het
program van Vollenhoven. De gehele brief heb ik in mijn Vollenhovenbiografie opgenomen.
Het motief van Vollenhoven

De studie van de wijsbegeerte kwam bij Dik Vollenhoven voort uit wat ik het
`Pro-Rege-motief noem. A. Kuyper had bij de opening van de Vrije Universiteit in 1880 een rede gehouden over 'Souvereiniteit in eigen kring' en daarin
gezegd: 'Geen enkel stuk van onze denkwereld is hermetisch te scheiden van
de andere deelen; en geen duimbreed is er op heel 't erf van ons menschelijk
leven, waarvan de Christus, die tiller Souverein is, niet roept: "Mijn!" Deze
grondgedachte had Kuyper in de jaren 1906 tot 1912 uitgewerkt in reeksen
artikelen in De Heraut, het weekblad dat in de gezinnen Vollenhoven en
Dooyeweerd werd gelezen. In drie delen werden die artikelen uitgegeven
onder de naam Pro Rege of het Koningschap van Christus (Kampen 1911 en
1912). De grondgedachte daarvan, het nastreven van Gods eer en de erkenning van zijn souvereiniteit, is het Pro-Rege-motief dat Dik Vollenhoven
ertoe bracht om wijsbegeerte te gaan studeren.
Dengerink wees er in 1948 op dat Kuyper's kosmische opvatting van het
beginsel der souvereiniteit in eigen kring wel een machtige, intuitieve greep
was, maar dat ontbrak `een wijsgerige werkelijkheidsleer van wezenlijk
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schriftuurlijk reformatorisch karakter'. 1 Toen Vollenhoven wijsbegeerte ging
studeren was dat gebrek nog steeds aanwezig bij de VU-hoogleraren. H.
Bavinck, de dogmaticus van de VU, stond dicht bij Kuyper. Wijsgerig dacht
hij in de neo-scholastieke lijn met zijn waardering voor Aristoteles en
Thomas naast veel belangstelling voor de neo-kantianen, met name voor
Lotze, Windelband en Lask. 2 W. Geesink, die wijsbegeerte en ethiek doceerde, gebruikte voor de logica de Logik van C. Sigwart en gaf colleges over
Kant. Hij had evenals Bavinck belangstelling voor de neo-kantianen van de
Badense school, met name voor Windelband, maar hij moest nets van diens
leermeester Lotze hebben. J. Woltjer, hoogleraar in de klassieke talen, was
evenals Geesink een voorstander van de kritische filosofie van Kant. Hij was
een speculatieve geest die poogde de bijbelse gegevens over de logos te
verbinden met de bovenpersoonlijke denkgeest. Hij had veel belangstelling
voor de recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen (Van der Waals,
Lorentz, Einstein). Op de eerste wetenschappelijke bijeenkomst gedurende
de VU-dagen op 1 juli 1914 te Utrecht, sprak hij over `Het wezen der
materie'. Hij gaf toen het oude substantiebegrip prijs en noemde het wezen
der materie kracht, en we! kracht `als grondslag voor den bouw van hemel en
aarde'. 3 De medicus L. Bouman bestudeerde vooral de wisselwerking tussen
lichaam en ziel bij psychiatrische patienten. Hij introduceerde in 1907 de
studie van Freud en in 1918 die van Jaspers in Nederland. De andere medicus,
F.J.J. Buytendijk, deed vooral proeven naar de psychologie bij dieren. Al
deze docenten gingen uit van het dualisme van twee substanties, lichaam en
ziel, ook Woltjer die in 1914 opmerkte: `De geest bestaat individueel, is
bewust, denkt, voelt, wil, en staat daardoor als substantie absoluut tegenover
de materie, behalve in zoover als beide door God geschapen zijn'. 4
Deze opmerkingen typeren in 't kort het denkklimaat aan de VU toen Dik
Vollenhoven in 1914 zijn studietaak zag liggen in het werken aan een filosofie,
die uitging van de eer en de souvereiniteit van God. Daarom meende hij het
theIstisch realisme van zijn leermeesters te moeten verdedigen, en dat vond
hij niet in de waardenfilosofie, waarvoor bij diezelfde leermeesters zo veel
belangstelling bestond. Toen H.W. Smit op 1 juni 1917 bij Bavinck promoveerde en Lotze als vertegenwoordiger van het moderne theIsme typeerde,
opponeerde Vollenhoven juist daartegen. Tevens had hij een half jaar eerder
in Opbouw het opkomende irrationalisme afgewezen.
De eigen aanpak

De studie van de filosofie bleek niet gemakkelijk. Ik geef daarover een
autobiografisch fragment van Vollenhoven weer. Dat luidt als volgt:
Deze studie boeide van meet of meer dan de theologische. Dat wil intussen niet zeggen,
dat ze me zonder meer bevredigde. Natuurlijk ontmoette ik heel wat opvattingen, die
J.D. Dengerink, Critisch-historisch onderzoek naar de sociologiscbe ontwikkeling van
bet beginsel der "souvereiniteit in eigen kring" in de 19e en 20e eeuw. Kampen 1948,

1

p. 117.
2 Vgl. R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten. Kampen 1966, p.248-252, die
echter Lotze, Windelband en Lask niet noemt.
3 J. Woltjer, Verzamelde redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam 1931, p. 256.
4 Woltjer, als noot 3, p. 249.

172

J.

STELLINGWERFF

zich niet lieten rijmen met de levens- en wereldbeschouwing, die ik was toegedaan, en
hoe dergelijke problemen dienden te worden aangevat was me toen niet duidelijk.
Daarbij kwam onoverzichtelijkheid van het terrein. Toch baarden deze moeilijkheden
me niet de meeste zorg: hier zou ongetwijfeld de tijd raad brengen. Ernstiger vond ik,
dat ik zoveel betogen niet begreep. In zulke omstandigheden dacht een student destijds
nog, dat dit aan hem lag. Maar of en toe moest ik de schuld ook wel eens aan de
studieboeken geven, die me nu en dan beslist in de steek lieten, vooral waar het de
systematische en historische verbanden tussen de probleemstellingen betrof. Het
candidaats-examen, hoewel als "goed" gekwalificeerd, liet me dan ook in een wonderlijke stemming achter: 'k wist wel heel wat weetjes, maar het gewenste inzicht ontbrak
nog. Dat kon natuurlijk niet zo blijven. Toen de studie van de stof voor het doctoraal,
ondanks enige verheldering, tot ongeveer hetzelfde resultaat leidde, besloot ik, nadat
mijn aanstaande promotor prof. J. Woltjer en prof. W. Geesink daarmee accoord waren
gegaan, na heel de stof te hebben doorgenomen, niet op tentamens te werken, maar
eerst voor mezelf een studie over een breed onderwerp te maken, dat de grondslagen
der wis- en natuurkunde raakte. 5

Na een doctoraalscriptie, waarin de Discours van Descartes werd vergeleken
met de Prolegomena van Kant, koos Vollenhoven als studie-onderwerp `de
invloed der wijsbegeerte op de exacte wetenschappen'. Dit onderwerp zou
niet alleen gaan over de wijsbegeerte van de wiskunde en fysica, ook die van
de biologie en psychologie zou behandeld moeten worden, en dan vanaf de
Griekse oudheid tot de laatste ontwikkelingen. In zijn systematische opzet
ging hij uit van het dualisme van lichaam en ziel als twee substanties. Het
primaire onderscheid, dat hieruit volgde, bestond uit het monisme van de
materie, het monisme van de geest en het dualisme, dat recht wilde doen aan
beide substanties, materie en geest. Dat leverde het volgende schema op, dat
volgens hem een principieel karakter droeg:
Passen we nu de bovenaangeduide onderscheiding van monisme als materialisme en
idealisme eenerzijds en 't dualisme anderzijds toe op de WISKUNDE, dan vinden we
hier Empirisme, Formalisme en Intuitionisme; bij de PHYSICA levert deze de
onderscheiding op in Atomisme, Energisme en Dynamisme; in de BIOLOGIE kan men
deze verdeeling terug vinden in de tegenstelling Materialisme, Energetisme en
Vitalisme, terwijl eindelijk ook de PSYCHOLOGIE met haar onderscheiding van
Associatie-, Apperceptie- en Functie psychologie onze indeeling schijnt te wettigen. 6

Dit onderzoek vroeg van de auteur inzicht in de wetenschapsleer, de kentheorie, de ontologie en de geschiedenis der wijsbegeerte en het onderwerp
was zo breed gekozen dat het wel een lijvig proefschrift moest worden. Hij
zou daarmee niet voor 1918 of 1919 klaar kunnen komen.
In de maand dat Dooyeweerd promoveerde, werd de vader van Dik
Vollenhoven, die zijn studie financieel mogelijk maakte, ernstig ziek. Hij
overleed op 23 juli 1917, terwijl enkele dagen later, op 27 juli, ook prof.dr. J.
Woltjer overleed, die de promotor van Dik zou zijn. Gevolg was dat voor een
omvangrijke dissertatie geen geld en tijd meer was. Op advies van prof. H.
5 Autobiografische aantekeningen ten behoeve van interview met G. Puchinger voor de
bundel Perspectief, Kampen 1961, in het Vollenhoven-archief, doos 1, aanwezig in het
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van
de Vrije Universiteit. Voor dat interview werd een verkorte versie van die aantekeningen
gebruikt.
o John H. Kok, Vollenhoven; his early development. Sioux Center, Iowa 1992, p. 124,
noot 3.
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Bavinck beperkte Dik het onderwerp van zijn proefschrift tot de wijsbegeerte der wiskunde en prof. W. Geesink wilde zijn nieuwe promotor zijn.
De wijsbegeerte der wiskunde

Op 13 juli 1918 deed Dik Vollenhoven zijn doctoraal examen en hij promoveerde op 27 september cum laude op De wijsbegeerte der wiskunde van
theistisch standpunt. Op verzoek van de redactie van het Wiskundig Tijdschrift schreef de auteur zelf een recensie, waarin de volgende kernzin
voorkomt: `De grondgedachte is dus: op het voetspoor van Augustinus,
Cartesius en Kant is uit te gaan van het zelfbewustzijn, dat verder moet
geanalyseerd dan bij den eerste, critischer standpunt vraagt ten opzichte van
de extramentaliteit der ruimte dan bij den tweede, en onderscheiding vergt
tusschen de verschillende ruimten en tusschen tijd als aanschouwings- en
successie als bestaansvorm in onderscheiding met Kant en Lotze'.
Vollenhoven ging in zijn proefschrift kritisch van het zelfbewustzijn van
het subject uit, wat hij later als subjectivisme, nader ennoetisme, zou laken. 7
De realiteit van de ruimte en van de tijd als successie trachtte hij met het
subjectivisme te verbinden, waarbij hij als 25-jarige promovendus poogde te
denken op het niveau van denkers als Augustinus, Descartes en Kant. Maar
ondanks zijn bedoeling was hij daarbij meer een kritisch idealist dan een
kritisch realist. 8
Na zijn promotie trouwde Vollenhoven met Mien Dooyeweerd en samen
betrokken zij de pastorie van Oostkapelle, waar hij als predikant werd
bevestigd. Daar zocht A. Janse, onderwijzer te Biggekerke, contact naar
aanleiding van de dissertatie. Aan hem schreef Vollenhoven daarover: 'Mn
doel was allereerst philosophisch; de grondvraag was: als wiskunde niet aan
natuurwetenschap noch aan logica gelijk is te stellen (tegenover empirisme
en formalisme) wat is dan het voorwerp der wiskunde, waardoor ze alleen
zich als zelfstandige wetenschap kan handhaven'.
Uit de eerste opzet van zijn dissertatie en deze opmerking blijkt dat het in
deze studie ook was gegaan om een wetenschapsleer met het onderscheid,
op grond van hun object, tussen wiskunde (getal, tijd, ruimte), logica, fysica,
biologie en psychologie. Een deel van het materiaal voor zijn `wijsbegeerte
der physica, biologie en psychologie van thelstisch standpunt' werkte hij in
1919 om tot een artikel voor het maandblad Stemmen des Tijds getiteld:
`Ontstaan en betekenis van de Relativiteitstheorie in de jongere physica'. Dit
interessante artikel eindigt met een aantal zeer beknopte conclusies. De
auteur oordeelde dat een normatieve logica nodig was en, wat hij noemde,
een synthetische kenleer. Zijn program bevatte met name de ontwikkeling
I D.H.Th. Vollenhoven,
Problemen van de tijd in onze kring. Stencil van voordracht
Amsterdam 29 maart 1968, p. 2: 'Ik was zelf in m'n dissertatie,..., nog te afhankelijk van
Henri Poincare, destijds een invloedrijke Franse filosoof, die ennoetist was'. Ennoetisme
leert dat aan de denkgeest prioriteit toekomt ten opzichte van lichaam en ziel. De
contemplatieve denkgeest beschouwt de successie van de tijd en de getallen, die tot de
zelfbewegende psyche behoren welke de materie in de ruimte beweegt. Zie verder D.H.Th.
Vollenhoven, `Plato's realisme', als noot 9, p. 118-126.
8 Kok, als noot 6, geeft een diepborende filosofische analyse, waarop mijn conclusie
steunt.
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van een dualistische, energetische metafysica volgens het christelijke theisme.
Dat was dus een zijnsleer, die uitging van het dualisme van ziel en lichaam,
waarbij de materie energetisch als kracht werd opgevat. Zijn samenvatting
bevestigde zijn streven naar een christelijke levens- en wereldbeschouwing
en een christelijke wijsbegeerte. Hij schreef: Vie streeft naar een Christelijke
levens- en wereldbeschouwing behoeft dus niet hulpeloos tegenover de
feiten der nieuwere physica, kentering van het getij ten zijne gunste of te
wachten, maar hij kan de resultaten der natuurwetenschap, de relativiteitstheorie niet uitgezonderd, aanvaarden als een nieuwe bevestiging van de
onontbeerlijkheid der philosophia christiana'.
Maar het maandblad had al een ander artikel over de algemene relativiteitstheorie van Einstein geaccepteerd en het stuk bleef in het archief van
Vollenhoven bewaard.
Wending naar bet zijn

In de dissertatie van Vollenhoven ging het niet zozeer om de kentheorie alswel om het inzichtelijk en overzichtelijk ordenen van wijsgerige stelsels
overeenkomstig een theIstische werkelijkheidsvisie met aandacht voor vele
wetenschapsgebieden. Daarin zat vanaf het begin een spanning tussen het
dualisme van zijn leermeesters en de meervoudigheid van de onderzochte
realiteitsgebieden. De kentheorie had in de wijsbegeerte van die tijd de
grootste aandacht zodat Vollenhoven daarmee klaar moest zien te komen,
maar hij was ondertussen tevens bezig met systematische vragen.
In de zomer van 1919 bezocht Vollenhoven een conferentie van christenwijsgeren op het kasteeltje te Hardenbroek, een studiecentrum van de
N. C. S. V. Op deze conferentie over kentheorie, wees hij op de noodzaak
`achter het kennen door te stoten naar het zijn, waarvan ook het kennen een
onderdeel is'. 9 In zijn artikel over de relativiteitstheorie had hij geschreven:
`De fout is niet dat men doordenkt, maar wel dat men vergeet, dat 't denken
z'n stof van elders heeft'. Dat gaf ook aan dat Vollenhoven de aandacht van
het denken en kennen wilde verleggen naar de velden van onderzoek, naar
het zijn. En het volgende jaar zou hij op 12 mei aan Janse schrijven over `de
neo-Kantiaansche logische eenzijdigheid' en aan prof. F. Kruger te Leipzig, bij
wie hij een paar maanden zou studeren, dat hij eerst meende met de filosoof
Rickert te kunnen instemmen, maar dat hij ontdekt had dat diens kennisleer
onverenigbaar was met de metaphysica en met de resultaten van de psychologie.
Aan het einde van 1919 kwam Dooyeweerd in Oostkapelle logeren. Over
deze jaren zei deze in 1926, tijdens het eerste college dat hij gaf: 'Toen mijn
belangstelling zich voor het eerst op de wijsbegeerte des rechts begon toe te
spitsen, begon ik vrij planloos het eene boek na het andere te bestudeeren.
Ik wenschte allereerst te weten, wat men zich eigenlijk onder rechtsphilosophie dacht. Het resultaat was een wanhopige verwarring in mijn brein'. Zijn
bezoek aan Oostkapelle volgde op deze periode van grasduinen en men mag
veronderstellen dat Vollenhoven toen opnieuw met hem gesproken heeft
over zijn wens een wijsbegeerte volgens gereformeerd beginsel te ontwik9 D.H.Th. Vollenhoven, `Plato's realisme',

Philosophia Reformata, 28e jg, 1963, p. 97.
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kelen. Omdat Dooyeweerd een jaar later in een brief aan Vollenhoven over
zijn studie schreef dat hij ongeveer aan Bergson toe was, neem ik aan dat
Dooyeweerd in 1917 met een onsystematisch lezen van rechtsfilosofische
werken en in 1920 met een systematische studie van de wijsbegeerte is
begonnen, vijf jaar na Vollenhoven. In die brief van 17 december 1920
stemde Dooyeweerd met het program van Vollenhoven in: `De doorvoering
van het transcendentaal realisme voor de waardewetenschappen is ook naar
mijn meening geboden ter redding van de Calvinistische metaphysica'. Met
deze zin begon ik, en nu is wel duidelijk dat het 'trancendentaal realisme' en
een `Calvinistische metaphysica' betrekking hebben op een theistisch, kritisch realisme, zoals Vollenhoven voorstond. `Ter redding' duidt waarschijnlijk op de toenemende invloed van het irrationalisme vlak na de Eerste
Wereldoorlog, terwijl de opmerking over de `waardewetenschappen' betrekking heeft op een briefwisseling van Vollenhoven met prof. mr. W.
Zevenbergen, die hij aan Dooyeweerd had laten lezen.
Het vitalisme van Driesch

In 1920 bestudeerde Vollenhoven, op aanraden van Buytendijk, het vitalisme
van de bioloog Hans Driesch, die hem leerde dat de biologie een zelfstandige
wetenschap is. In het Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en
Geneeskundigen in Nederland schreef Vollenhoven: 'Telkens wanneer een
nieuwe onderstelling of meerdere die een groep vormen, moeten ingevoerd,
weet men een nieuw veld van onderzoek te betreden; indien de biologie met
de onderstellingen der physica niet uitkomt, is kentheoretisch haar zelfstandigheid gehandhaafd. Dit is nu in 't kort de methode der phaenomenologie, der objectieve logica (richting Husserl), tegen welke geen enkel
bezwaar bestaat zoolang ze zuiver beschrijvend te werk gaat. En Driesch is
m.i. er in geslaagd aan te toonen, dat de biologie inderdaad meer kentheoretische onderstellingen behoeft dan de physica en chemie'.
De uitbouw van zijn wetenschapsleer met een plaats voor de biologie gaf
aan Vollenhoven het probleem op om deze plaats te rijmen met zijn
dualisme van lichaam en ziel. Volgens de analyse van Vollenhoven kwam de
biologie met de mechanisch-fysische verklaring niet uit en evenmin kon de
biologie met haar geheelheids-causaliteit tot haar recht komen binnen de
psychologie als zielkunde. Het vitalisme van Driesch bracht in de rij van
wetenschappen een element dat een plaats opeiste tussen geest en materie
in, waarbij tevens nadruk gelegd werd op de eenheid en geheelheid van mens
en dier. Vollenhoven kwam met de volgende veronderstelling: `Al heeft
Driesch 't niet bewezen, 't zou mogelijk zijn, dat de psychologie niet voldoende gegevens bezat voor de verklaring van 't niet-mechanische in de
biologie'. Driesch kwam echter al wel in strijd `met de substantialistische opvatting der ziel, een der caracteristica der christelijke psychologie'. Vollenhoven schreef vervolgens: `De wijze waarop 't psychische en 't physische
op elkander passen ontgaat aan de ervaring', en tenslotte over de vraag naar
de verhouding van ziel en lichaam in de biologie: 'Een oplossing van deze
vraag te geven was m'n bedoeling niet; ze gaat m'n krachten te boven'. 10
10

D.H.Th. Vollenhoven, 'Iets over de logica in het vitalisme van Driesch', in Orgaan van
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Vollenhoven herschreef zijn artikel over Driesch voor een Duitse vertaling
en toen dat in augustus 1921 verscheen, kreeg hij van de Duitse uitgever een
aantal overdrukken. Hij had inmiddels anderhalf jaar kunnen nadenken over
het probleem van de relatie tussen het vitale en de ziel. Hij kwam er nu toe
om aan het psychische zelfstandigheid te verlenen tussen het vitale en de
waardewetenschappen. Toen dr. K.A. Bril hem op 13 december 1968 vroeg
naar het ontstaan van de reformatorische wijsbegeerte, herinnerde Vollenhoven zich dat hij met de pen in die overdrukken van het Duitse Drieschartikel het begrip `het psychische' had aangebracht. Voor zijn besef was dat
het eerste begin geweest om een van de moeilijkste problemen tot een
oplossing te brengen, tevens het begin van de overwinning van een centraal
scholastiek element in de gereformeerde theologie. Daarmee markeerde hij
voor zijn gevoel en herinnering het ontstaan van de reformatorische wijsbegeerte. Maar ook door zijn preken had Vollenhoven ontdekt dat de bijbel
over de mens als levende ziel spreekt, terwiji hij van Augustinus las: `De kreet
van het hart, door Uw oor verstaan'. Maar pas door de studie van Janse kreeg
Vollenhoven de moed vanaf de kansel op te merken `dat de term "onsterfelijke ziel" er beslist niet mee door kon' . l l
Het kriterium voor bet recht

Mr W. Zevenbergen, VU-hoogleraar in de rechtsfilosofie, vroeg in 1920 aan
Vollenhoven om in de kennisleer het verschil tussen de twee neo-kantiaanse
scholen, de Badense van Lotze, Windelband, Rickert en Lask en de Marburger van Cohn, Natorp en Cassirer, mee te onderzoeken. Tot de Badense
school behoorde de rechtsfilosoof Gustav Radbruch terwijl Rudolf Stammler
een leerling van de Marburger school was. Volgens de VU-hoogleraar
Anema, 'heeft Radbruch zijn stelsel eigenlijk gevormd langs den weg van

kritiek op Stammler'. 12 Zevenbergen, zelf een leerling van Radbruch, stelde
de vraag hoe we komen tot de bepaling van het rechtsbegrip ten opzichte
van het sociale leven en de kultuursfeer. Hij Wilde het recht souverein verklaren in zijn eigen normensysteem. Vollenhoven ging daarop de werken
van Stammler en Radbruch bestuderen en die van Lask en Rickert herlezen,
terwijl hij Dooyeweerd van de briefwisseling op de hoogte stelde. Uit diens
antwoord van 17 december 1920 blijkt dat Vollenhoven vragen had over de
relatie tussen de natuur- en geesteswetenschappen in de kentheorie. Uit het
antwoord van Dooyeweerd blijkt, zoals hij ook zelf aanvoelde, dat zijn standpunt toen nog ver van helder was.
Wel had Dooyeweerd in het voorjaar van 1920 een artikel in Them is
geschreven, waarin hij het beginsel van souvereiniteit in eigen kring verbond
met `de idee van het recht'. Onduidelijk was toen nog de relatie van het recht
tot de ethiek, de sociale functie en het economisch belang. Zo schreef hij in
een poging de verschillende elementen met elkaar te verbinden: `De
rechtsidee eischt den sociaal willenden, den sociaal handelenden mensch;
de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, 1920, p. 20, 24
en 29.
11 Vollenhoven, als noot 7, p. 5.
12 A. Anema, 'Relativistische Rechtsleer', in Polemios, 2e jg, nr 27 van 25 oktober 1947.
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waar dit ideaal in ethischen zin niet is te bereiken, grijpt de rechtsnorm
dwingend in; de natuurlijke, individueele functie der bedrijfsvrijheid dient
zich naar de rechtsidee om te vormen in een sociale functie en wordt eerst
daarmede gebracht binnen de bescherming van het objectieve recht'. 13
In zijn eerste college, gehouden in 1926, vertelde Dooyeweerd dat hij, na
een periode van grasduinen in de rechtsfilosofische literatuur, de werken van
Stahl, Ratzenhofer, Krabbe, Stammler en Radbruch bestudeerde op zoek
naar het kriterium voor het recht. `De een ging bij zijn onderzoek naar het
wezen des rechts en zijn maatstaven uit van een zedelijke wereldorde en
erkende de historie als secundaire rechtsbron, de ander zocht het recht als
een sociologisch, weer een ander als een psychologisch verschijnsel te
duiden. Stammler beproefde door een analyse van de logische bewustzijnsfuncties een voor alien geldend rechtsbegrip en een voor allen geldende
rechtsidee te deduceeren. Radbruch daarentegen verwierp de logische analyse als methode tot het leeren begrijpen van het recht en zocht het recht te
verankeren in de waarde-philosophie. Het rechtsbegrip zou dan zijn een
historisch kultuurbegrip, een "Wertbeziehung" tot de rechtsorde. Zoo zien
we hoe ethiek, historie, sociologie, psychologie en logica in onderlinge
wedstrijd aan het recht zijn wijsgeerigen grondslag zoeken te geven'. 14
Dooyeweerd zocht dus naar het kriterium voor het recht, zoals Vollenhoven naar het kriterium voor de wiskunde, fysica, biologie en psychologie
zocht.
Meer dan een na-avond

Eind 1920 kreeg Vollenhoven een beroep naar de Gereformeerde kerk van
Den Haag tegelijk met ds. S.O. Los, twee wijsgeren op dezelfde avond beroepen. Los was jarenlang kerkelijk docent in Zuid-Afrika geweest en zou een
vriend worden met in de latere jaren sympathie voor de reformatorische
wijsbegeerte. Vollenhoven nam het beroep aan, mede omdat Dooyeweerd
in Den Haag werkte, en vanaf 21 mei 1921 woonden ze betrekkelijk dicht bij
elkaar. Op 30 april had Vollenhoven nog te Oostkapelle een lezing over
Bergson gehouden en op 12 juli schreef hij aan Janse dat hij de voorafgaande
dag, dus na de drukte van de verhuizing, weer met de studie was begonnen.
Resultaat daarvan was het artikel `Hegel op onze lagere scholen', ondertekend: "'s Gravh. juli 1921". Hij verdedigde daarin het 'kentheoretisch dualisme', dat aanneemt `dat de verscheidenheid die we in de werkelijkheid waarnemen, in zekere mate aan een werkelijkheid van ideeen beantwoordt'. 15 In
augustus 1921 ontving Vollenhoven de drukproeven van zijn Driesch-artikel,
waarin hij toen het psychische als een zelfstandige verscheidenheid in de
werkelijkheid markeerde.

13 H. Dooyeweerd, `Het vraagstuk der gemeentemonopolies in het belang der volksgezondheid, hoofdzakelijk beschouwd in het zicht van de nieuwe opvattingen inzake de
bedrijfsvrijheid', in: Themis, 81e dl, 1920, p. 140.
14 In het Dooyeweerd-archief in het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), VU.
i 5 D.H.Th. Vollenhoven, `Hegel op onze lagere scholen', in Paedagogisch Tijdschrift
voor bet Christelijk ondenuijs, 14e jg, p. 79.

178

J.

STELLINGWERFF

Eerst lagen de terreinen van de specifieke belangstelling van Vollenhoven
en Dooyeweerd nog ver uiteen, maar Vollenhoven was door Zevenbergen
op hetzelfde spoor gezet als waarop Dooyeweerd zich met zijn grote denken werkkracht bewoog, en deze kwam van de rechtsfilosofie vanzelf op de
algemene wijsgerige vraagstukken. Vollenhoven herinnerde zich in 1960:
`Van october '21 tot najaar '22 hebben we dan ook meer dan een na-avond
met elkaar gepraat en geboomd. Dooyeweerds functieleer, het oudste en nog
altijd meest uitgewerkte stuk van de Calvinistische wijsbegeerte, is in die
periode wat de grondslagen betreft, ontstaan' .16
De wetsidee

Tijdens een vergadering op 8 april 1922 van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts nam Dooyeweerd het woord en bij die gelegenheid
noemde hij het ethische en rechtsstandpunt, ieder in zich, souverein. `Iedere
opvatting van het recht als een specifieke relatie vernietigt de positiviteit van
het recht, zijn logische zelfstandigheid, zijn souvereiniteit', betoogde hij. 17
Volgens Marcel E. Verburg schreef Dooyeweerd in diezelfde tijd een opstel over 'Normatieve rechtsleer', dat begint met een stuk over `ons kritischrealistisch standpunt' in de wij-vorm. De terminologie van dit stuk in de wijvorm wijst, naar mijn overtuiging, op gezamenlijke denkarbeid met Vollenhoven want dat kritisch-realistische standpunt namen ze toen allebei op
dezelfde wijze in. Over het nieuwe element ervan schrijft Dooyeweerd:
`Alleen de stelling, dat de denkvreemdheid door kosmische kategorieen
beheerscht wordt, is in het realisme voorzoover mij bekend tot nu toe geen
gemeengoed'. Het gaat om de kosmische kategorieen van het niet-logische,
dat door beide zwagers het 'denkvreemde' werd genoemd. 18
Uit het stuk blijkt een standpuntbepaling in afwijking van Kant en de
neokantianen, `Cask incluis', of: `de ons overigens zoo na staande Emil Lask.
Bavinck had in 1916 en opnieuw in 1917 op Lask gewezen, van wie Bavinck
de volgende definitie van de rechtsfilosofie overnam: 'Zij is die Aufsuchung
des transzendentalen Ortes oder der typischen Wertbeziehungen des
Rechts, die Frage nach seinem Eingespanntsein in einen Weltanschauungszusammenhang'. Daarbij zou de rechtsorde gebaseerd zijn op de zedelijke
orde en in verband staan met de kosmische en goddelijke orde, die alle
dingen beheerst. 19 Wat Dooyeweerd daarbij Lask verwijt, is dat hij in de
kentheorie Kant bleef volgen en de autonomie van het denken niet verwierp.
Lask had voor de poort van het realisme halt gehouden, maar leverde wel het
woord `gebiedskategorie'. 20
16

Vollenhoven, als noot 5.
Marcel E. Verburg, Herman Dooyeweerd, leven en werk van een Nederlands
christen-wijsgeer. Baarn 1989, p. 31.
18 Verburg, als noot 17, p. 34. "Voorzoover mij bekend" is in dit gedeelte, ik bedoel
alleen bladzijde 34, de enige afwijking van de 'wij-vorm', die ik beslist niet als een pluralis
majestatis of modestatiae zou willen opvatten.
i 9 H. Bavinck, 'Ethiek en politiek', in Stemmen des Tijds, 5e jg, II, p. 45 en 46. Ook in H.
Bavinck, Verzamelde opstellen op bet gebied van godsdienst en wetenschap. Kampen
1921, p. 292-294.
20 Verburg, als noot 17, p. 37, n. 40.
17
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Als dit "wij-gedeelte" in de studie van Dooyeweerd inderdaad resultaat van
gezamenlijk nadenken is geweest, dan vormde het ook de grensscheiding
tussen de oude en nieuwe kentheorie van Vollenhoven, die Kok in zijn
dissertatie over `his early development' analyseerde. 21
In zijn niet gepubliceerde opstel geeft Dooyeweerd ook een overzicht van
vier grondmodaliteiten met modale kategorieen als specificatie. Verburg
geeft deze tekst, zoals Dooyeweerd die opschreef. Ik geef ze geordend in de
later vastgestelde volgorde:
1. arithmetiek, grondmodaliteit `quantiteit' (het getal).
2. geometrie, grondmodaliteit `ruimte'.
2a. phoronomie, `ruimte' gespecificeerd door de modaliteit der beweging.
3. natuurwetenschappen, grondmodaliteit `het werkelijke'.
3a. physica, `het werkelijke' gespecificeerd door de modale kategorieen
beweging, kracht en materie.
3b. psychologie, `het werkelijke' gespecificeerd door de modaliteit van de
qualiteit.
3c. biologie, `het werkelijke' gespecificeerd door de modale kategorieen
qualiteit en organiteit.
4.
normatieve wetenschappen, grondmodaliteit `het zo behoren'.
`het zo behoren' gespecificeerd door de modaliteit van het
ethica,
4a.
zedelijk behoren.
4b. rechtswetenschap, `het zo behoren' gespecificeerd door de modaliteit
van het juridisch behoren.
4c. aesthetica, `het zo behoren' gespecificeerd door de modaliteit van het
aesthetisch behoren.
4etc.gespecificeerd door de opneming van nieuwe graden van Gegenstandlichkeit.
Over de tijd merkte Dooyeweerd hierbij op: `De absolute tijd kan niet zooals
het getal en de ruimte van mathematische aard zijn, daar hij in verschillende
belasting ook in het historische, psychologische, sociologisch, normatiefjuridisch en politiek gezichtsveld kategoraal voorkomt, welke gezichtsvelden
uiteraard niet-quantitatief zijn. De tijd is een modale kategorie der absolute
beweging' 22
Het hierboven weergegeven overzicht is mee bepaald door de 'verdiepingsbouw van de kategorieen' van Lask, en vooral door de onderzoekingen
van Vollenhoven, die zich al vanaf de onderwerpskeuze voor zijn dissertatie
met de karakteristiek van de verschillende wetenschappen bezig hield. Uit
niets blijkt invloed van Nicolai Hartmann, die aan vier Schichten dacht, namelijk aan fysische processen, leven, een psychische en een geestelijke laag.
Na zijn interview met Vollenhoven schreef Puchinger over die periode:
`Vooral in die jaren ontdekten zij de onherleidbaarheid der diverse aspecten
.

21 Kok, als noot 6. Kok behandelt in zes hoofdstukken eerst het standpunt van
Vollenhoven in de jaren 1918-1922 en dan in een zevende hoofdstuk zijn standpunt in
1926, zonder analyse van de historische ontwikkelingsfactoren.
22 Verburg, als noot 17, p. 37. Verburg dateert het opstel 'Normatieve rechtsleer' in
dezelfde tijd als de eerder door hem genoemde studie van 14 april (goede vrijdag) 1922.
Hij geeft aan dat deze datering van belang is, maar vermeldt niet waar deze datering op
berust. Deze datering betekent intussen dat er tussen 1922 en 1926 minder nieuwe
gezichtspunten bij Dooyeweerd zijn aan to wijzen dan bij een latere datering.
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als het biotische, het juridische, het pistische enz. Enkele elementen hiervan
waren reeds in de dissertatie van Dr. Vollenhoven te vinden. Uiteraard was er
bij dit gemeenschappelijke ook verschil in belangstelling: terwijl Dr. Dooyeweerd, van de rechtswetenschap komende, deze lijnen vooral doordacht
voor de bovenlogische gebieden met hun vragen o.a. voor de verhouding
tussen zedelijkheid en recht, concentreerde Dr. Vollenhoven, in verband
met zijn studie in Leipzig en zijn belangstelling voor Driesch, zich op de
beneden-logische terreinen'. 23
Het was in de tijd van de gesprekken met Vollenhoven dat Dooyeweerd
de ingeving kreeg, waarvan hij in 1975 vertelde: 'Ik woonde in Den Haag en ik
ging in de zomer, als het mooi weer was, 's avonds graag in de duinen wat
wandelen. Tijdens zo'n duinwandeling kreeg ik de ingeving dat de verschillende wijzen van ervaring, die op de verschillende aspecten der werkelijkheid zijn betrokken, een modaal karakter dragen en dat er een structuur
van die modale aspecten moet bestaan waarin hun onderlinge samenhang
zich weerspiegelt' . 24
Deze ingeving stond in nauwe relatie tot boven aangehaald opstel, en vond
plaats na de zomer van 1921 en voor de benoeming tot adjunct-directeur van
het Kuyperhuis, zodat de wandeling van Dooyeweerd op een warme avond in
het voorjaar van 1922 gedateerd moet worden. Het woord wetsidee zelf lezen
we voor het eerst in een artikel van Dooyeweerd in het blad Nederland en
Oranje van mei 1924, op bladzijde 31.
De levende ziel

In april 1922 kwam student H.G. Stoker uit Zuid-Afrika om in Europa verder
te studeren, naar ds. S.O. Los, hem uit zijn geboorteland bekend, om studieadvies en introductie. Los stuurde hem naar zijn collega Vollenhoven, die het

liefst had dat Stoker een kritische vergelijkende studie maakte van de twee
neo-kantiaanse scholen in Duitsland. Hij introduceerde Stoker bij Buytendijk,
die hem enthousiast over M. Scheler sprak. Met zijn introductie bezocht
Stoker Scheler te Keulen, die aan Stoker meteen een negental onderwerpen
ter keuze opgaf om daarop bij hem te promoveren. In een brief van 20 mei
vertelde Stoker aan Vollenhoven, dat zijn studie over 'Das Gewissen' zou
gaan. In 1925 recenseerde Vollenhoven zijn proefschrift in De Heraut en op
20 januari 1926 schreef Stoker hem: `Uwe recensie is voor mijn verdere
studie `n bezondere aanmoediging en ik hoop dan ook mijn verder leven te
mogen geven aan `n echt Kalvinistiese wetenschap- en wereldbeschouwing'.
Op 12 mei 1922 promoveerde ds. Los aan de VU op Het Gevoel in de
Heilige Schrift. Janse bestudeerde die dissertatie evenals het laatste boek van
Bavinck: Bijbelsche en Religieuze Psychologie. Bavinck schreef bijvoorbeeld:
`De Grieksche opvatting, dat de ziel van nature onsterfelijk en het lichaam
van nature sterfelijk is, vindt in de Schrift geen steun; leven en dood
betreffen den ganschen mensch; de dood gaat ook de ziel aan; bij het sterven

^ 3 G. Puchinger over `Dr. D.H.Th. Vollenhoven' in: Perspectief Kampen 1961, p. 90.
24 J.M. van Dunne, P. Boeles en A.J. Heerma van Voss, Acht civilisten in burger. Zwolle
1977, p. 37.
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komt ook zij te verkeeren in een staat des doods'. 25 Naar aanleiding daarvan
ging Janse nauwkeurig na wat in de bijbel over ziel werd gezegd, en in een
brief aan Vollenhoven, op 1 november 1922 geschreven, merkte hij op:
`Onze geest keert weder tot God, die hem gegeven heeft—maar wij zijn
levende ziel = bezield lichaam en dan "van de aarde" als zoodanig "stof en
asch", niet enkel ons lichaam'.
Vollenhoven schreef Janse op 7 november onder meer:
De voorloopige oplossing voorzoover ik die zie is deze. Er is een ideeele wereld van 't
Belden, noch psychisch, noch redelijk, maar "geldend". Dan een wereld der waarden:
ethische en rechts- en religieuze waarden enz. Ook een wereld van 't physisch zijnde,
waarschijnlijk ook van 't biologische, waaraan 'k meer zelfstandigheid toe ga kennen
dan vroeger. De vermogens zijn niet lagen, maar relaties van de eene ziel tot die
onderscheiden terreinen. Dan is planten-, dieren- en menschenziel onderscheiden niet
door 't aantal vermogens, resp. 1, 2 en 3, maar door den aard der relaties tusschen die
onderling onderscheiden zielen en deze werelden. Dan blijft de ziel een eenheid.

Vollenhoven had dus ook een conceptie van zijnsgebieden, door Dooyeweerd modaliteiten genoemd, maar hij hield toch ook nog vast aan de
onsterfelijkheid en eenheid van de ziel. En Janse ging daar meteen op 8
november tegenin: `Heel de mensch dus een geheel. Dat zie ik in de praktijk
ook elke dag. Ik ken in de praktijk geen zielen als abstracte dingen binnen in
m'n kindertjes.... De scholastische zielkunde is doodelijk voor ons vak'. Maar
Janse verzond deze brief van 22 kantjes niet, wel een uitgewerkte versie van
32 bladzijden op 30 december 1922, waarin hij schreef: 'Niets eeuwigs is er
aan ons bestaan op dit oogenblik op deze plek der aarde. Metaphysisch is
echter niet maar ons denken, voelen, willen van eeuwige waarde, maar ook
de kleinste stofjes, bijv. een bacterie die ons den dood kan berokkenen.
Metaphysisch zijn we als geheel op de eeuwigheid aangelegd'.
Het probleem van de ziel had bij Vollenhoven een lang leven en de
reformatie der wijsbegeerte was voor hemzelf ook een moeilijke opgave.
De dr. Abraham Kuyperstichting

Op 1 oktober 1922 werd Dooyeweerd, onder H. Colijn als directeur, de
adjunct-directeur van de Kuyperstichting. Hij werkte in het huis van Kuyper,
die op 8 november 1920 was overleden, met diens grote theologische,
staatkundige en algemene bibliotheek bij de hand, en die bibliotheek mocht
hij met nieuwe boeken en tijdschriften flunk uitbreiden. De eerste opdracht
voor Dooyeweerd kwam van minister A .W.F. Idenburg, die vroeg naar een
studie over de staatkunde van de drie christelijke partijen.
Vollenhoven kreeg het in die tijd extra druk door het uitvallen van twee
predikanten. Op zondagmorgen 14 januari 1923 werd hij op de kansel onwel,
en kort daarna werd hij zo ziek dat Dooyeweerd enkele nachten bij hem
moest komen waken. Daarop werd hij in de Valeriuskliniek van prof. L.
Bouman opgenomen, waar hij tot juli verbleef. Pas eind 1923 mocht hij weer
preken en het volgende jaar voelde hij zich verplicht om extra werk voor de
gemeente te verrichten. Hij nam op zich om, in verband met de splitsing in
Oost en West, de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Den Haag te
^ 5 H. Bavinck, Bijbelsche en religieuze psychologie. Kampen 1920, p. 33.
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beschrijven. In 1923 en 1924 heeft Vollenhoven zich dus niet met de wijsbegeerte kunnen bezighouden. In die tijd, op 19 september 1924, zegende
hij het huwelijk van Herman Dooyeweerd met Tine Fernhout in, waarbij ds.
K. Schilder van Delft, bij wie de bruid in Gorinchem belijdenis had gedaan,
het orgel bespeelde.
In het Kuyperhuis werkte Dooyeweerd in 1923 en 1924 zijn wetsidee
verder uit. Hij maakte daarbij eerst het onderscheid in idealisme, `dat het
zelfstandig bestaan van de buitenwereld loochent', en het realisme, dat stelt
`dat de buitenwereld ook onafhankelijk van denken en bewustzijn bestaat'.
Bij de uitwerking van eigen . realisme maakte hij het onderscheid in kosmos
en logos, twee rijken of gebieden `die dwars door elkander heen gaan'. Ons
bewustzijn is in de logos ingemuurd, zodat we de kosmische samenhang
ervan niet kunnen kennen. 26
Uitgaande van de souvereiniteit Gods had Vollenhoven als predikant de
gelding van Gods wet over geheel de schepping geleerd, maar dit wijsgerig
niet nader uitgewerkt. Pas na zijn wending naar het zijn en loslating van de
denksouvereiniteit kwam hij ertoe ook wijsgerig de wet als grens tussen God
en kosmos te karakteriseren, terwijl het een gereformeerd gedachtengoed
was om de schepping met de onderhouding van het geschapene te verbinden. Met die termen, en dus tevens met de wet als grens, omschreef ook
Dooyeweerd zijn wetsidee in die jaren.
In zijn brief van 17 december 1920 had Dooyeweerd echter aan Vollenhoven geschreven: '(Ethische) norm en (ethisch) feit zijn in absoluto twee
zijden van dezelfde zaak (Zijt heilig, want Ik ben heilig)', en in die opmerking
zie ik een kiem van de latere onderscheiding in wetszijde en subjectszijde.
Maar tot 1930 zal Dooyeweerd zijn wetsidee steeds typeren met de woorden
grens, schepping en onderhouding.
Wij kunnen met ons denken niet het 'goddelijk kosmisch wezensverband'
kennen en moeten ons beperken tot het 'logisch kennen' van `het wezensverband binnen het gezichtsveld', schreef Dooyeweerd. Hiermee is wel de
souvereiniteit in eigen kring van een modaliteit aangegeven, maar ontbreekt
nog het inzicht in de onderlinge verbanden. Dat wezensverband werd
vooreerst nog gezocht in Gods onderhouding van zijn schepping.
Tijdelijk was Dooyeweerd toen under invloed van Edmund Husserl en
Emil Lask, maar al spoedig daarna zocht hij, mee door de lezing van Kuypers
Stonelectures, naar een afbakening van eigen standpunt in de wetsidee als
`transcendentaal-religieus grensbegrip'.
Waarschijnlijk heeft Dooyeweerd in de bibliotheek van Kuyper het tweedelige boek van M. Schneckenburger gevonden, zijn Vergleichende Darstellung des lutherischen and reformierten Lehrbegriffs van 1855, waarin deze
naar Fundamentaldifferenz, Grundprinzip, Grunddifferenz en Urgestalt
vroeg van het 'lutherische and reformierte Typus', want de studie daarvan
sloot aan op het onderzoek naar het verschil tussen de staatkundige richtingen. In ieder geval vermelde Dooyeweerd dat hij door dat boek de
reformatorische grondidee van Calvijn, die door Kuyper tot nieuw leven was
gewekt, had ontdekt. Die grondidee noemt hij in 1924 de Calvinistische
26 Verburg, als noot 17, p. 52.
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wetsidee. God heerst over ons door zijn wet. 'Deze wet ontplooit zich in
verschillende ordinantieen, naar gelang van de levenssferen, waarover zij
door den Souvereinen Schepper is gesteld. God heeft Zijn ordinantieen
gesteld zoowel voor de redelooze natuur, als voor de religie, de moraal, de
kunst, het rechtsleven etc. Ieder dezer levenssferen vormt naar Calvinistische
belijdenis een souvereinen kring' 27
In het tijdschrift van de Kuyperstichting: Anti-Revolutionaire Staatkunde,
dat in oktober 1924 uitkwam, begon Dooyeweerd een serie `In den strijd om
een Christelijke staatkunde'. Daarin zocht hij naar de wortels van zijn eigen
wetsidee en plaatste hij deze tegenover die van de humanistische staatsrechtstheorieen met hun dialectiek van persoonlijkheids- en wetenschapsideaal. Na vijftien afleveringen en driehonderd bladzijden brak de serie bij
Thomas Hobbes of met een `wordt vervolgd'. 28 Op zaterdag 12 juni 1926
werd Dooyeweerd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit benoemd. Met
Hobbes zou zijn inaugurele oratie beginnen om daarna vooral het verschil
tussen het wetenschapsideaal bij de Marburger neo-kantianen en het
persoonlijkheidsideaal bij de Badense school breed uit te meten.
In die rede over De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en
rechtsphilosophie vinden we een samenvatting van de inzichten van Dooyeweerd. 29 De modaliteit wordt gedefinieerd als `de absolute qualitatieve
categorie, waarin de souvereiniteit in eigen kring van den eenen wetskring
tegenover den anderen zich uitdrukt' . (30) De wet wordt gezien als grens (63),
maar `het is nog niet duidelijk, hoe de souvereiniteit van een veelheid van
wetskringen naast elkander vereenigbaar is met de organische eenheidsgedachte' (64). Wel maakt Dooyeweerd reeds opmerkingen over substraten,
analogieen en anticipaties (65), en die bevatten zeer vruchtbare gedachten,
maar die moeten dan nog worden uitgewerkt. Kortom, tussen 1922 en 1926
heeft Dooyeweerd veel gestudeerd vooral inzake de humanistische wetsidee,
maar inzake de eigen wetsidee staat hij dan nog dicht bij de gezamenlijke
inzichten uit het jaar 1922.
.

Een Calvinistische kentheorie

Het eerste dat Vollenhoven na zijn ziekte schreef, was een artikel in de
Almanak van het VU-corps 1925 over prof.dr. G.H.J.W.J. Geesink, die 27 mei
1924 zeventig jaar was geworden. Geesink wees zijn leerlingen op Kant,
schreef hij. `Deels bleven ze bij Kant steken of werden later uit reactie tegen
hun vroegere criticisme, waarmede ze niet gereed kwamen, een makkelijk te
grijpen prooi voor de Romantiek. Deels ook keerden ze, het worstelen moe,
terug naar Aristoteles, nog altijd naar Dante's uitdrukking "de meester dergenen die weten". Slechts een smaldeel bleef zinnen op een eigen systeem,
dat in stijl meer gemeen heeft met 't oude Calvinisme dan aanvankelijk schijnt
en mogelijk werd gewaand, en dat met Calvijn zich verzet tegen Aristoteles
27 H. Dooyeweerd, `Het Calvinistisch beginsel der Souvereiniteit in eigen kring als
staatkundig beginsel', in Nederland en Oranje, 4e jg, nr 12 van maart 1924, p. 186.
28 Verburg, als noot 17, p. 73 en 74.
29 De tussen haakjes aangegeven bladzijden zijn van de genoemde rede: H. Dooyeweerd,
De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie. Kampen 1926.
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en als issus de Calvin ook tegen Kant, hoezeer het ook door hem is heengegaan'.
Vollenhoven verzette zich tegen Aristoteles, was door Kant heengegaan en
zon op een eigen systeem van Calvinistische wijsbegeerte. En al was het
noodzakelijk achter het kennen door te stoten naar het zijn, hij moest ook
klaarkomen met een eigen kentheorie. In zijn archief vinden we daarom
allerlei fragmenten en studies, over kentheorie en Schriftgeloof, kentheorie
en logica, kentheorie en natuurwetenschap, over zingeving en gegeven zin,
kosmos en logos, logos en methode. Dit leidde tot drie publicaties in 1926:
`Enkele grondlijnen der kentheorie' in Stemmen des Tijds, `Kentheorie en
natuurwetenschap' in het Orgaan der Christelijke Vereeniging van Natuuren Geneeskundigen in Nederland, en de rede: Logos en ratio, beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie. 30 Deze rede was zijn
inaugurele oratie, want op 12 juni van dat jaar was Vollenhoven, evenals
Dooyeweerd, tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit benoemd. `Zijn
benoeming komt allerminst onverwachts', schreef De Nederlander twee
dagen later.
In zijn kentheorie verzette Vollenhoven zich nu tegen elke scheppende
werkzaamheid van de denkende mens en ook tegen het eeuwenoude uitgangspunt van subject en object. Men vergeet dan dat het in het kennen gaat
om de waarheid omtrent het object en om het begrip als `in vorm gegrepen
waarheid'.
Hij noemde in zijn oratie zichzelf nog steeds dualist, zoals in zijn dissertatie, maar sprak daarbij over het `zuivere dualisme': 'nl. dat tusschen God,
Die Zijn ordeningen instelt en den kosmos die onder deze wetten staat' (7).
In feite ging dit `zuivere dualisme' dus uit van God, zijn ordeningen of wet en
de kosmos, en het was de laatste keer dat hij zichzelf nog dualist noemde.
Inzake ziel en lichaam, dat de uitdrukking van dit dualisme was, bleef hij heel
voorzichtig, omdat hij als theoloog wist hoe gevoelig dat punt was in verband
met de 'onsterfelijke ziel'. Hij schreef over "t lichaam en de ziel van alle
schepselen incluis', `den psychophysischen drager', 31 en over "n kosmische
eenheid als `n mensch', waarbij de mens vooral als ambtsdrager in het
verbond met God wordt gezien (8, 26 en 32). Deze kosmische eenheid van
de mens valt niet te kennen onder een aantal, zelfs niet alle gezichtsvelden
(35). God 'schiep kosmische eenheden zoo, dat ze doorsneden werden door
verschillende wetssferen. Deze zijn zoo gefundeerd, dat op het logische alles
rust, waardoor de menschheid ook haar wetenschappelijke roeping het
analogische in de verschillende velden op te sporen, kan vervullen' (43).
Deze analogie heeft niet alleen op het logische betrekking, maar ook op de
onderlinge verhouding der wetssferen in verband met hun `door God
bepaalde orde. Vandaar dat de methode in een hooger liggend gezichtsveld
gebruik kan maken van analogieen die de Schepper zelf daarin heeft gelegd'
(45). Vollenhoven concludeerde inzake de wetsorde dat de wetssferen een
30

De tussen haakjes aangegeven bladzijden zijn van de genoemde rede: D.H.Th. Vollenhoven, Logos en ratio, beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie.
Kampen 1926.
31 D.H.Th. Vollenhoven, `Kentheorie en natuurwetenschap', in Orgaan der Christelij ke
Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, 1926, p. 55 en 62.
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bepaalde volgorde kennen: `het logische, het getal, de ruimte, den tijd, de
beweging en de energie' (55). Daarbij nam hij de tijd wel en de geschiedenis
niet als een gezichtsveld aan. 'Doch de geschiedenis moge vele wetssferen
kruisen, ze bepaalt voor geen van deze het karakte?', zei hij (42). Ook
onderscheidde hij beweging van energie, zoals Dooyeweerd pas in zijn `New
Critique' zou doen.
De wetsorde

Vollenhoven moest de inleiding tot de wijsbegeerte aan alle aankomende
VU-studenten doceren en Dooyeweerd bezon zich op een boek, om daarin
zijn filosofische inzichten uiteen te zetten. Ze hadden dus allebei behoefte
aan enige afronding van hun nieuwe inzichten, en daarbij overlegden ze met
elkaar vooral over de vaststelling van de wetsorde. In dit verband moeten we
de term `veelomstreden wetskring' verstaan als Dooyeweerd in 1928 schrijft:
`Nemen we ter illustratie het voorbeeld van den veelomstreden historischen
wetskring. De historie is o.i. de wetskring der dynamische kultuurdominanten, welke de historische perioden kwalificeeren en ze het historisch tijdsbeeld opdrukken' . 32 Volgens zijn inaugurele oratie waarborgde de benoeming van Vollenhoven hem `een dagelijksche hartelijke samenwerking en
verkwikkende omgang', maar Dooyeweerd verhuisde pas negen maanden
later dan Vollenhoven naar Amsterdam. Daarna was er weer veel samenwerking en bij die `veelomstreden' wetskring moeten we aan discussie met
Vollenhoven denken. Het resultaat daarvan was dat de laatste ook van een
historische wetskring ging spreken, maar dan vooral in de betekenis van
vorming en techniek. Het typeerde Vollenhoven dat hij, met behoud van
eigen inzicht, steeds de eenheid trachtte te bewaren. Daarbij kwam dat hij de
wetsorde in principe als een open systeem zag en de definitieve beslissing
inzake de vaststelling ervan aan Dooyeweerd overliet.
Omstreden waren ook de wetskringen van de beweging en de energie,
terwijl het vraagstuk van de tijd eveneens opgelost moest worden. In 1926
had Dooyeweerd nog gepubliceerd: `De tijd is een modale kategorie der
absolute beweging'. 33 Maar uit zijn artikel `Het juridisch causaliteitsprobleem
in 't licht der wetsidee' van begin 1928 blijkt dat Dooyeweerd, die daarin
evenals Vollenhoven van 'kosmische subjectseenheden' sprak en nog het
rijtje: `getal, ruimte, tijd, beweging, energie, psychisch bewustzijn, historie,
recht en zedelijkheid etc. etc.' hanteerde (60), toch tevens `een gevaarlijke,
schoon zeer verbreide misvatting' noemde, dat men de tijd alleen in de
natuurwerkelijkheid aanvaardde (52). Hij merkte op: `Iedere wetskring heeft
zijn eigen tijdsorde in de binnen eigen kring souvereine kwalificatie der wetsen subjects-kwaliteit. Er bestaat geen neutrale, ongekwalificeerde tijd en wie
tijd identificeert met physischen tijd, brengt zichzelf in een hopelooze
impasse' (53). Verderop in zijn artikel ontbrak in het rijtje van wetskringen
het energetische tussen de 'mechanische, biotische, psychische, logische,
H. Dooyeweerd, `Het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der wetsidee', in AntiRevolutionaire Staatkunde, 2e jg, 1928, driemaandelijks orgaan, p. 41.
33 H. Dooyeweerd, 'Calvinisme contra neo-Kantianisme', in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte. Haarlem, 20e jg, 1926, p. 58.
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sociale, economische, juridische en andere causaliteitsreeksen' (113), maar
eerder schreef hij, met nuance: 'Gelijk trouwens ook op andere gronden een
nadere onderscheiding tusschen mechanischen en physischen (energetischen) wetskring geboden schijnt' (55).
In een Hoot ging Dooyeweerd dieper op het tijdsprobleem in, dat hem
juist in die jaren bezig hield. Hij schreef: 'Ik moge er in dit verband voor
waarschuwen, de kosmische orde in de wetskringen zelve als het al-omvattend tijdsverband voor zulk een causaalverband uit te geven. Immers als
men van een kosmische tijdsorde wil spreken, moet men bedenken, dat
men hier "tijd" in een ongekwalificeerden zin gebruikt, waarvan geen begrip
mogelijk is. Het organisch verband der wetskringen, uitgedrukt in onze
wetsidee, kan zelve geen tijdsverband zijn, al gebruiken wij in de kosmologie
de logische tijdsorde van het prius en posterius ter aanduiding van de plaats
der wetskringen in de kosmische orde. De kosmische eenheid der tijdsorden bouwt zich op uit de onderscheiden gekwalificeerde tijdsorden, doch
is niet zelve een tijdsorde'. 34
Of de plaats van de logische wetskring ook omstreden was, valt uit niets
op te maken. Terloops schreef Vollenhoven aan Janse op 10 september
1928: Ten opmerking over 't schema zooals U dat teekende: 't logische is
m.i. niet het laagst: wijl er 'n norm in ligt die b.v. 't getal enz. tot 't psychische
niet bezit zie 'k het tegenwoordig tusschen 't psychische en sociale in. 'k
Meende 't reeds eerder geschreven te hebben, indien niet, dan excuses'.
Dooyeweerd stelde dus de wetsorde vast en Vollenhoven sloot zich terwille van de eensgezindheid daarbij aan, al bleef hij tot 1930 het mechanische
en fysische onderscheiden en behield het historische bij hem steeds een
ander accent dan bij Dooyeweerd.
Vollenhoven als reformator

De isagooge of inleiding tot de wijsbegeerte, het collegedictaat voor de
eerstejaars-studenten van Vollenhoven, ging uit van God, die alleen IS in de
voile zin van het woord, zijn wet die gelding heeft en de kosmos als het
subjecte, het door de wet van God tot standgekomen en aan die wet onderworpen zijn, dat een aanzijn in de tijd is. Vanuit het abstracte en de gehele
kosmos omvattende subjecte wees Vollenhoven op vier onderling onafhankelijke onderscheidingen, te weten: a. het dit-dat verband, b. het zus-zo
verband, c. het vroeger en later en d. het links-rechts gericht zijn. a. Het
dit-dat gaat over de verschillende rijken van de dingen, planten, dieren en
mensen, met hun individuele leden. b. Het zus-zo betreft de modaliteiten
van de wetsorde, door Vollenhoven vooral bezien als functies met een
onderscheid in subjects- en objectsfuncties. c. Het vroeger en later van de
tijdsorde met het ontstaan en de geschiedenis van rijken met subjecten en
objecten. d. Bij de mensheid en de mensen het links-rechts, tegen of voor
gericht zijn ten opzichte van Gods eeuwige woord, het liefdegebod van alle
tijden en de normen in de tijd. Hij noemde bijvoorbeeld het psychische niet
meer dan een functie van de mens, die niet uit lichaam en ziel is samen34 De tussen haakjes genoemde bladzijden hebben betrekking op het artikel, genoemd in

noot 32, en het laatste citaat is van p. 121.
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gesteld, maar een hart of innerlijk centrum bezit dat zich uit in het gehele
lichaam als een complete, ook geestelijke, functiemantel. Religie was dan ook
geen ziels-zorg, maar een wandelen met God. 35
Als hoogleraar bereikte Vollenhoven met zijn inleidende colleges alle VUstudenten, waarvan toen nog de meerderheid theologie studeerde. Al spoedig kreeg hij bij deze studenten grote invloed. Ook richtte hij op het verzoek
van het VU-corps de Reunistenorganisatie op, waarvan hij jarenlang de
voorzitter werd. Bij het 50-jarig bestaan van de VU in 1930 werd hij eyelid van
het VU-corps, en vervolgens kreeg hij ook grote invloed bij de Calvinistische
Studenten Beweging. In 1933 verscheen van Vollenhoven, die toen rector
magnificus van de VU was, het boek Het Calvinisme en de reformatie van de
wijsbegeerte, waarin hij over de grondmotieven van de Schriftuurlijke
wijsbegeerte en die van de synthese-filosofie schreef. Hij had toen een vaste
rubriek wijsbegeerte in het dagblad De Standaard en gaf in het hele land vele
lezingen. Opmerkelijk was zijn bestrijding van het Nationaal Socialisme door
te wijzen op de relatie met de gnostiek. Hij gaf toen leiding aan de beoogde
reformatie der wijsbegeerte. In 1935 nam hij het initiatief tot de oprichting
van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, waarvan hij tot 1963 de
voorzitter werd.
Het probleem van de tijd

In 1928 waarschuwde Dooyeweerd ervoor de wetsorde als een 'al-omvattend
tijdsverband' uit te geven, maar in 1930 schreef hij over de `kosmische orde
der wetskringen', welke 'elkander in den kosmischen tijd fundeeren', en over
de 'kosmisch tijdelijken zin-samenhang'. 36 Tussen die twee karakteriseringen
in vinden we geen overgang, maar wel heeft Dooyeweerd al in 1928 geschreven over een archimedisch punt, dat niet te vinden is in de menselijke
rede. Ook maakte hij een opmerking over Gods werk in het menselijk hart
en `de religieuze persoonlijkheid of ikheid, welke het eeuwig wezen van den
mensch uitmaakt'. In deze laatste uitdrukkingen volgde Dooyeweerd het
werk van Kuyper, dat hij van huis uit en bij de Kuyperstichting had leren
kennen. 37 Vooreerst noemde hij nog niet het hart als boventijdelijk concentratiepunt van de mens maar sprak hij over het zelfbewustzijn van de
mens als zijn archimedisch punt.
Nadenken over tijd en eeuwigheid kan bij Dooyeweerd zonder meer
geleid hebben tot de conceptie van de kosmische tijdsorde. In het voorjaar
van 1927 verscheen echter van M. Heidegger het werk Sein and Zeit en dat
35
36

D.H.Th. Vollenhoven, Isagooge Philosophiae. Uitgave VU 1967, paragraaf 17 en 30-116.
H. Dooyeweerd, `De structuur der Rechtsbeginselen en de methode der Rechtswetenschap in het licht der Wetsidee', in de Wetenschappelijke bijdragen die werden
aangeboden door hoogleraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar vijftig-jarig
bestaan. Amsterdam 20 october 1930, p. 233 en 241.
37 Verburg, als noot 17, p. 120.
Ook: W.J. Ouweneel, Christelijke transcendentaal-antropologie. Amsterdam 1986, p. 265.
En: J. Stellingwerff, De VU na Kuyper. Kampen (1990), p. 162 en 52 tot 58.
Volgens de studie van Marcel E. Verburg was het vooral via Kuypers Honig uit den
rotssteen dat Dooyeweerd het hart als boventijdelijk leerde verstaan: `Het hart wel te
verstaan niet als gevoelsorgaan, maar als de plek in u, waar God werkt en van waar uit Hij
werkt op uw hoofd en op uw hersenen ook'. Verburg, als noot 17, p. 233 en 236.
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boek maakte een diepe indruk, ook op Dooyeweerd. De legende vermeldt
dat hij het boek dertien maal las voor hij kon verklaren, dat hij het begreep. 38
Dooyeweerds eigen exemplaar van Sein and Zeit is een latere druk, maar
Dooyeweerd leende veel van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
zodat het zeer waarschijnlijk is dat hij dat werk in 1928 voor het eerst heeft
gelezen. In ieder geval valt tussen 1928 en 1930 een verandering van terminologie bij Dooyeweerd op, die sterk aan Heidegger doet denken, en een zeer
diep ingaan op het probleem van `zijn en tijd'.
Dooyeweerd heeft in 1928 zijn filosofie samengevat als `de leer der
wetsidee', terwijl hij in 1930 in het kort en in 1931 meer systematisch over de
grondlijnen van zijn kosmologie en kennistheorie publiceerde. 39 Het verschil
tussen die twee samenvattingen van 1928 en 1930/31 betreft met name het
probleem van het historisme en dat van de tijd. Ads Dooyeweerd in 1931 zijn
boek over De crisis in de humanistische staatsleer publiceert, gaat het
daarin tegen de staatsleer van de irrationalistische en fascistische "politieke
mythologie" van de zgn. "Berlijnsche school". T. Litt wordt bestreden, enerzijds als leerling van Husserl en Dilthey en anderzijds als wader van die
Berlijnse school. Daarin wordt Heidegger gemengd met zijn historistische
realiteitsbeschouwing in Sein and Zeit. Het gaat dan om de keuze van het
archimedisch punt in de tijd met de verabsolutering van de historische
zinfunctie (77). Daarna volgt op bladzijde 84 tot 185 de Calvinistische
staatsbeschouwing met als nieuwe elementen de keuze van het archimedisch
punt in `den individueelen religieuzen boventijdelijken wortel der persoonlijkheid' (93, 103, 111), de opvatting van de werkelijkheid met een wetszijde
en een subjectszijde (94, 129), de introductie van het begrip "dingstructuur"
(107), de term enkapsis (135) en `de onherleidbare kosmische zinstructuur
van de geschiedenis als wetskring' (125, cursivering van Dooyeweerd). 40
Dooyeweerd cursiveerde de zin: `En toch is het kosmologisch tijdsprobleem de kern zoowel van het probleem der realiteit als van dat der
kennismogelijkheid' (99). Hij bestreed de tijdsopvatting van Kant en tevens
de Kant-interpretatie in Heidegger's "tijdsmetaphysica" (99). In een noot
schreef hij: 'Ik zal mijn afwijzing van Heidegger's Kant-interpretatie uitvoerig
adstrueeren in mijn boek De Wijsbegeerte der Wetsideed . In dat boek, deel
II bladzijde 19-22 en 453-457, zou Dooyeweerd ook op Sein and Zeit ingaan. 41
38 Albert M. Wolters, `The intellectual milieu of Herman Dooyeweerd', in C.T. McIntire,
ed. The legacy of Herman Dooyeweerd. Lanham 1985, p. 15.
39 Zie noot 36, en: H. Dooyeweerd, De crisis in de humanistische staatsleer in het licht
eener calvinistische kosmologie en kennistheorie. Amsterdam 1931.
40 Over de wetszijde en subjectszijde is van belang de kritische studie van A. Troost in
Philosophia Reformata, 53e jg, 1988, p. 83-85.
J.D. Dengerink heeft natuurlijk gelijk als hij opmerkt dat Dooyeweerd later een onderscheid
maakt tussen de geschiedenis en de historische wetskring, maar een geschiedschrijver
moet vroeger niet uit later verklaren. Zie: J.D. Dengerink's boekbespreking van mijn De VU
na Kuyper in Philosophia Reformata, 56e jg, 1991, p. 189.
41 Dooyeweerd vermeldt in De Wijsbegeerte der Wetsidee, boek 2, p. 21 noot 2 de door
hem ontdekte 'inderdaad verrassende overeenstemming' tussen Sein and Zeit van
Heidegger en een deel van Oswald Spengler's Der Untergang des Abendlandes. Het is een
onderzoek waard om te zien of er ook een verrassende relatie is te leggen tussen
Dooyeweerds geschiedenisopvatting en bestrijding van het historisme en zijn kennis
nemen van beide genoemde werken.
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In een bijlage bij zijn Crisis in de Humanistische staatsleer merkte
Dooyeweerd tenslotte nog op: `Voor een uitvoerige kosmologische analyse
van den zin des rechts moet ik, evenals voor die der overige generale zinstructuren, verwijzen naar mijn boek De Wijsbegeerte der Wetsidee. Ik voer
deze zin-analyse hier door in een omvangrijk hoofdstuk over "Het kosmologisch tijdsprobleem", dat bijna de helft van mijn boek zal beslaan' (187).
We lezen in 1931 op drie plaatsen over "mijn spoedig verschijnend werk"
(107, 187 en 125). Over de geschiedenis "als wetskring" schreef Dooyeweerd:
`Ik heb deze kriteria zelf uitvoerig geanalyseerd in mijn boek De Wijsbegeerte der Wetsidee, waarin ik ook mijn historiebeschouwing breeder zal
uitwerken'.
Dat vele malen aangekondigde werk kwam in 1935 en 1936 in drie delen
uit, maar in deel 3 moest hij meedelen dat eerst in een toekomstig vierde deel
`de behandeling van het tijdsprobleem systematisch aan de orde' zou komen
(VII). Als reden gaf hij op dat hij eerst al zijn aandacht moest geven aan het
persklaar maken van zijn Encyclopaedie der Rechtswetenschap. 42 Het vierde
deel verscheen niet, en het tijdsprobleem werd ook niet systematisch
behandeld in A new critique of theoretical thought.
Typering der hoofdpersonen

Met het tot standkomen van het boek De Wijsbegeerte der Wetsidee en de
oprichting van de Vereniging voor Calvinistische wijsbegeerte besluit ik dit
overzicht van elementen uit de ontstaansgeschiedenis van de reformatorische wijsbegeerte. Het meest opvallend daarvan is de nauwe samenwerking
tussen Vollenhoven en Dooyeweerd, terwijl het toch heel verschillende
persoonlijkheden waren met elk een geheel eigen behandeling van de filosofische problemen.
Vollenhoven karakteriseerde als initiatiefnemer tot de reformatie der wijsbegeerte in de lijn van Kuyper deze als calvinistische wijsbegeerte. Dooyeweerd maakte bij de ontwikkeling van zijn wijsbegeerte der wetsidee mede
een vruchtbaar gebruik van het materiaal dat Vollenhoven verzamelde en
analyseerde. Vervolgens sloot Vollenhoven zich, na het verschijnen van De
Wijsbegeerte der Wetsidee en zijn benoeming tot voorzitter van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, grotendeels aan bij wat Dooyeweerd
"zijn" wijsbegeerte noemde.
Vollenhoven dacht meer logisch onderscheidend, Dooyeweerd meer synthetisch samenvattend. Dooyeweerd sprak en schreef gemakkelijk. Bij Vollenhoven moet men de zinnen nauwkeurig ontleden. Dooyeweerd herhaalde
zijn woorden en gedachten overvloedig. Vollenhoven gaf zich in bijzinnen
rekenschap van uitzonderingen en gevolgen, maar schreef geen woord to
veel. Dooyeweerd streefde in zijn formuleringen naar duidelijkheid, Vollenhoven naar exactheid. Dooyeweerd was een muzisch en romantisch mens
terwijl Vollenhoven zelden beelden gebruikte, een pure en exacte indruk
maakte, en altijd zocht naar zuivere verhoudingen en onderscheidingen.
Afgezien van de vraag wie de grootste filosoof was, is de onderlinge relatie
42 Verburg, zie noot 17, p. 186, denkt dat door de vele wijzigingen in de drukproeven de

relatie met de uitgever was verstoord.
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steeds geweest dat Vollenhoven organisatorisch de leiding had en, veelal als
voorzitter, besliste, waarbij hij nooit heerste, steeds advies aan Dooyeweerd
vroeg en uitblonk door bescheidenheid en beslistheid. Dooyeweerd heeft
steeds de vriendschap en omgang met Vollenhoven gezocht en hun relatie is
zonder stoornis tot hun dood toe een vriendschappelijke gebleven. Vollenhoven noemde nooit de eigen voorrang inzake hun gezamenlijke wijsbegeerte, gelijk Dooyeweerd aan het einde van zijn leven wel eens heeft gedaan. 43
Toen Dooyeweerd zijn Wijsbegeerte der Wetsidee had gepubliceerd, zag
Vollenhoven ervan of om zijn Isagooge verder uit te werken, en besteedde
hij al zijn aandacht aan zijn universitaire hoofdtaak: de geschiedenis van de
wijsbegeerte. Men vindt heel weinig verwijzingen naar elkaars werken en pas
later een enkele keer een kritische bespreking daarvan. Dooyeweerd beroemde zich wel op zijn originaliteit en vergat soms aan wie hij zijn ideeen
mede te danken had. 44 Daar staat tegenover dat hij ter gelegenheid van
Vollenhoven's 80ste verjaardag hem noemde `cofounder of the reformational
philosophical trend of thought'. Met zoveel woorden noemt hij dan de
uitzonderlijke betekenis van het innige geestelijke contact tussen Vollenhoven en Dooyeweerd in de Haagse jaren: `The close spiritual contact that my
brother in law and I enjoyed together during the years that both of us resided
in The Hague turned out, after all, to have been of particular significance for
the reformational turn in the development of our philosophical thought
which was to result in a break with the traditional scholastic mode of thought
in both philosophy and theology'. 45
Marcel E. Verburg schreef in zijn dissertatie: `Het is strikt genomen niet
correct Dooyeweerd en Vollenhoven samen de vaders van de calvinistische
wijsbegeerte te noemen' (89). En John H. Kok liet de relatie van Vollenhoven
met Dooyeweerd buiten beschouwing (4, 292). Ik meen dat allebei aan eigen
studieresultaat tekort hebben gedaan door niet in te gaan op de bijdrage die
de zwager van hun hoofdpersoon leverde aan het ontstaan van de Reformatorische Wijsbegeerte.
Verburg, zie noot 17, p. 88 en 89.
Verburg, zie noot 17, p. 38: 'Heeft Heidegger op latere leeftijd nog slechts een keer op
Lasks betekenis voor zijn denken gewezen, bij Dooyeweerd vinden we een dergelijke
aanwijzing later in het geheel niet meer'. Invloed van Vollenhoven heeft Dooyeweerd later
ontkend, zie Verburg p. 88 en 89, terwijl die invloed onmiskenbaar is.
Als wapenbroeders waren Vollenhoven en Dooyeweerd onafscheidelijk, maar als wijsgeer
waren ze ook op hun zelfstandigheid, bij veel overeenkomst, gesteld, wat bij Vollenhoven
zich later uitte in kritiek op Dooyeweerd en bij Dooyeweerd in het nadruk leggen op eigen
originaliteit.
45 H. Dooyeweerd, `Introduction by the editor in chief, Prof. Herman Dooyeweerd' bij de
`Essays in honour of D.H.Th. Vollenhoven' in Philosophia Reformata, 38e jg, 1973, p. 5. In
Toronto uitgegeven onder de titel The idea of a christian philosophy. Verburg merkt bij
deze introductie op: `In zijn inleiding schreef Dooyeweerd over het werk van Vollenhoven,
maar ook wijdde hij een aanzienlijk gedeelte ervan aan de ontwikkeling van zijn eigen
wijsbegeerte', Verburg, als noot 17, p. 400.
Op p. 13 van zijn introductie schreef Dooyeweerd over Vollenhoven's Het Calvinisme en
de Reformatie van de Wijsbegeerte: `Although these groundmotives were appoached and
delineated in a manner differing from that of the philosophy of the cosmonimic idea in
its transcendental critique of theoretical thought...', alsof men een werk uit 1933 mag beoordelen op de invloed van een veel later, namelijk in 1942, tot stand gekomen betekenis
van het woord grondmotief, dat Dooyeweerd zelf eerst van Vollenhoven overnam.
43
44
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KORTE BESPREKING
Welke God? Godsdienstwijsbegeerte in een theologische faculteit. Rede
uitgesproken bij het neerleggen van het ambt van gewoon hoogleraar in de
Algemene Wijsbegeerte en haar geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Amsterdam op vrijdag 12 april 1992 door Prof. dr. M.F.J. Marlet s.j.

Velen waren op 12 april gekomen om de afscheidnemende hoogleraar
Marlet te horen en te eren. Nu de gedrukte tekst van de oratie beschikbaar is,
past het ons tijdschrift deel te nemen in de hulde. Onze lezers kennen Marlet
als diegene van de Nederlandse Katholieke filosofen die al vanaf zijn
dissertatie over de wijsbegeerte der wetsidee (1953) het meest intensief en
voortdurend contact heeft onderhouden met de reformatorische
wijsbegeerte. In de rede wordt met grote erkentelijkheid gewag gemaakt van
dit contact, met name zoals het zich afspeelt binnen de kring van de
zogeheten smalle coetus. Onzerzijds zeggen we bij deze gelegenheid graag
dat Marlet in die kring zeer wordt gewaardeerd als boeiende, verrijkende, ten
diepste geestverwante en tevens constructief-kritische gespreksgenoot.
De afscheidsoratie zal in diezelfde kring aan de orde komen en biedt
daarvoor ook ruimschoots stof. Een dergelijk gesprekscontact kan haar
ongetwijfeld ook het meest recht laten wedervaren. Ze bestrijkt een zo
breed en geaccidenteerd terrein, ze is in zegging vaak zo massief en ze maakt
zoveel spannende vragen los dat binnen de hier beschikbare ruimte niet veel
meer mogelijk is dan een signalement.
"Welke God?" Die hoofdtitel zinspeelt, onder andere, op recentelijk ook
in Nederland weer opgevlamde discussies over "de God der filosofen".
Daarmee betuigt de redevoering haar actualiteit. Maar er wordt eveneens
gedoeld op "bepaalde voorstellingen en projecties, die altijd weer opnieuw
in de menselijke geest opkomen" of, met iets andere woorden, op "oponuitroeibare structuurkwesties ... in de menselijke geest bepalend voor de zogenaamde volksreligiositeit ..." (p.16) Wat dit laatste betreft, spontane bijval
mijnerzijds als Marlet voor de overwinning of verandering daarvan de
klemtoon wil leggen bij het "wie sage ich es meinem Kinde?", dat begint bij
de ouders en zich voortzet in catechese en pastoraat. Maar ook een vraag:
moeten we bij "volksreligiositeit" in de eerste plaats denken aan de bijbelse
notie van "goyim" en ons telkens weer opspelende "heidendom" (Miskotte
e.a.) dan wel aan iets anders, iets meer "primitiefs"? In elk geval laat de
spreker onomwonden blijken voor welke God hij heeft gekozen: "de levende God van Israel, de Vader van Jezus Christus, zoals die onze geschiedenis
meebepaalt, meeinspireert en draagt." Wanneer hij dan als nog "scherpere"
formulering toevoegt: " ... onze geschiedenis tot de mogelijkheid van haar
zelfontwikkeling verlost ..." (zo reeds in zijn dissertatie), kan hij zelf weet
hij dat uiteraard—rekenen op reformatorisch fronsen. (Citaten van p.16).
Inzet en uitkomst van het betoog heb ik hiermee voorop geplaatst en
daarbij kon ik enige reactie niet achterwege laten. Maar een groot deel van de
rede wordt besteed aan een correctie van wat Marlet noemt "schematische
geschiedbeschrijving", een genre dat met name sinds Heidegger helaas heeft
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school gemaakt en er meestal op uitloopt dat de geschiedbeschrijver zichzelf
als (onvermijdelijk) keerpunt of omwentelaar presenteert. Marlet wil daarentegen de continuiteit van wijsgerig denken, speciaal van christelijk wijsgerig
denken, aanwijzen en daarbij ook recht doen aan de "genuanceerdheid en
complexiteit van de standpunten" (p.3) Een Leven van studie en nadenken
vindt dan een compacte neerslag. Er wordt veel gezegd, genoemd en
aangeraakt—soms ook: geponeerd; maar in een (afscheids)oratie mag altijd
wat meer—dat kan dienen als heilzame herinnering.
Maar daartussen bevinden zich ook discutabele of op z'n minst voor
toelichting vatbare uitspraken. Waarschijnlijk het meest interessante punt is
de stelling dat de door K. Barth en recentelijk meer filosofisch door Th. de
Boer zo zwaar onder vuur genomen "theologia naturalis" te zien is als een
spook, en wel een dat het product is van menselijk zekerheidsstreven zoals
zich dat in de filosofie vooral van de nieuwe tijd (17de eeuw) manifesteerde
(p.6). Bij Augustinus en ook nog in de hoogscholastiek zou er eerder sprake
zijn van een tweevoudig perspectief, een "onderscheiding in reflexierichting": enerzijds "een door het scheppingsperspectief georienteerde wijsgerige reflexie op mens en wereld", anderzijds "de, met behulp van het gecorrigeerd instrumentarium van de hellenistische wijsbegeerte, beoefende verheldering van de christelijke geloofsverkondiging" (p.5). Ook Dooyeweerd en
zijn medestanders zouden, in hun antithetische houding t.o.v. de eigenmachtigheid en eigengereidheid van het menselijk denken, dit perspectiefonderscheid onvoldoende hebben gehonoreerd. Opnieuw: gespreksstof.
Godsdienstwijsbegeerte blijft houdbaar. Marlet waardeert de zuiverende
betekenis van Kants kritiek, maar "wijsgerig denken respectievelijk spreken
naar God toe" de uitdrukking is van P. Schoonenberg—is een menselijke
mogelijkheid en drang, die voortkomt uit een "impliciete intuitie". Het
betreft weliswaar een spreken in woorden "doordrongen van zwijgen" (p.14)
en analoog, d.w.z. slechts vergelijkenderwijs. De betrekkelijkheid zelfs
daarvan wordt beseft als we ons houden aan "een model dat eerder het
denken draagt, doordringt en inspireert dan dat het resultaat van dat denken
zelf is." (p.14, 15). Wanneer de orator dan blijkt te doelen op de "verbondsidee", voel ik mij zeer met hem verbonden. Wanneer hij toevoegt dat deze
idee "redeneringen die in de loop van de eeuwen zijn ontwikkeld, mogelijk
maakt, inspireert en naar zichzelf toebuigt", ga ik aarzelen. Want dan mis ik
woorden als "doorbreken" en "zuiveren".
Een meer technische opmerking is deze. In de gedrukte tekst is het voordrachtskarakter duidelijk herkenbaar gebleven. Maar zinnen die tijdens het
spreken door pauzes en stembuigingen te volgen waren, zijn nu, bij gebrek
aan behoorlijke interpunctie, vaak lastig leesbaar. Ik bedenk echter bij het
maken van deze opmerking dat de auteur zelf, al geruime tijd zwaar bezocht
door ziekte, waarschijnlijk geen corrigerend oog meer over de tekst heeft
kunnen laten gaan.
Wij zijn hem erkentelijk voor wat hij ons in deze rede te denken gaf en niet
minder voor hetgeen hij door de jaren heen betekend heeft als vriend en
warm meelevende gesprekspartner van reformatorisch-christelijk denken.
J. van der Hoeven
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Aristoteles, Over de kosmos. Ingeleid, vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door A.P. Bos. Uitgeverij Boom (Meppel/Amsterdam, 1989)
185 p.
In deel I van de gezaghebbende Aristoteles-uitgave van Immanuel Bekker
(Berlijn 1831) vindt men op pagina's 391-401 een kort tractaat onder de titel
Pen kosmou, dat is opgedragen aan `Alexander'. Het behandelt de ordelijke
inrichting van het Al, waarin zich Gods alles doortrekkende kracht manifesteert. Reeds ten tijde van de late Renaissance bestonden er ernstige twijfels
aan het auteurschap. Deze twijfels betroffen de filosofische inhoud, maar ook
de stijl en taal. Een voorbeeld : in een inleidend essay bij de Aristoteles-editie
van Simon Grynaeus (1531) laat Erasmus blijken dat hij het laatstgenoemde
aspect ernstig neemt : het werk wijkt sterk of van Aristoteles' taalgebruik
(multum discrepans a phrasi Aristotelica, Ep. 2432, regel 243-244 Allen).
Zo'n 80 jaar later wijdde de Nederlandse literator en filoloog Daniel Heinsius
(1580-1655) een grondige beschouwing aan het vraagstuk. Wie enigermate op
de hoogte is van de controversiele punten in de huidige discussie, wordt bij
lezing van deze 'oratio' gewaar dat bijna vier eeuwen geleden de meeste daarvan reeds door Heinsius werden geformuleerd en behandeld. De negatieve
uitkomst van zijn uiteenzetting—Aristoteles is beslist niet de auteur werd
weliswaar niet door alle geleerden onderschreven, maar het betoog had in
veler ogen een groot, zo niet beslissend, gezag en heeft in elk geval langdurig
invloed uitgeoefend. J. Kraye heeft dit in een artikel in de Warburg Institute
Surveys and Texts XVI (1988) 171-199 met veel details uit de doeken gedaan.
Het is daarom geen verrassing dat zich later, in de 19de en 20ste eeuw, onder
de geleerden een communis opinio ontwikkelde, waarin voorgoed afgerekend was met Aristoteles' auteurschap. Een enkele tegenstem werd als getuigenis van ondeskundigheid gesmoord. Omtrent de toewijzing van het
geschrift aan een bepaalde (latere) periode of een andere auteur bestond
echter allerminst eenstemmigheid.
In 1974 publiceerde de Italiaanse geleerde G. Reale een tweetalige uitgave
met een uitvoerige inleiding en verklarende noten. De laatstgenoemde
onderdelen waren heel goed verzorgd en brachten de onmiskenbare expertise van de Milanese professor duidelijk tot uiting. Het meest spectaculaire
aspect van de uitgave bestond in Reale's zorgvuldige pleidooi voor de authenticiteit van het geschrift, dat hij, tegen alle gangbare opvattingen in, aan
Aristoteles toewees. De talrijke wetenschappelijke recensies die het boek
terecht ten deel vielen ademden een geest. Alom was er waardering en
respect voor het door de auteur verzette werk en zelfs enige bereidheid om
de filosofische herkomst van Peri kosmou opnieuw to bestuderen, maar
geen van de recensenten wilde zich ten aanzien van het auteurschap laten
overtuigen. Meestal waren het inhoudelijke motieven die tot de afwijzing van
Reale's suggestie leidden, maar met name J. Barnes drong in een belangrijke
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bespreking in de Classical Review 1977, 40-43 aan op nader linguistisch en
stilistisch onderzoek. Voorlopig meende hij dat Reale's materiaal en argumenten een datering voor 250 waarschijnlijk maakten. Daarmee ging hij in
tegen de meer gebruikelijke, zij het niet algemeen aanvaarde, late(re) dateringen, bij voorbeeld in de eerste eeuw na Christus.
Reale verkreeg dus veel waardering, maar in de aangelegen kwestie geen
instemming. Men vond toch dat de inhoud van Peri kosmou, zeker op het
punt van de verhouding van God tot de kosmos, niet echt aristotelisch was,
maar te zeer een bovenal Stoische geest ademde. De markante leer van de
`onbewogen beweger' leek hier vervangen door een bemoeienis van God
met de ondermaanse realiteit die veel beter paste bij de Stoa. Toch heeft
Reale succes gehad, niet alleen via de reeds aangestipte appreciatie van zijn
studie, maar ook doordat hij in de Amsterdamse hoogleraar Dr. A.P. Bos een
actieve volgeling verwierf. In zijn eerste reacties, onder meer in een recensie
in Vigiliae Christianae 1978, 66-69, week Bos nog niet opvallend of van
andere beoordelaars, maar gaandeweg heeft alle scepticisme bij hem plaats
gemaakt voor de overtuiging dat Aristoteles inderdaad de auteur van Peri
kosmou is. Hij heeft de contouren van dat standpunt een duidelijke vorm
gegeven in een aantal artikelen in verschillende vaktijdschriften. Deze
artikelen behandelen, zoals men zal begrijpen, tal van details uit het geschrift,
zodat het niet goed mogelijk is een samenvatting ervan te geven. Enkele
punten zullen verderop aan de orde komen. Hier wordt volstaan met twee
algemene lijnen. Tegenover degenen die op de `StoIsche' elementen in het
geschrift wezen had Reale de rollen reeds omgedraaid door deze elementen
juist te verklaren als ontleningen door en dus niet uit—de Stoa. Bos heeft
deze argumentatie verder uitgebouwd. Met deze redenering is inmiddels
bereikt dat de jacht op 'postaristotelische' details moeilijker is geworden en
zelfs dat enkele geleerden, waaronder dus de reeds genoemde Barnes, nu in
elk geval een veel vroegere datering, dichter in de buurt van Aristoteles (384322) waarschijnlijk achten. Naast de typisch filosofische kwesties zijn er, zoals
in elke tekst, ook allerlei kleinere, meer terloopse, aanwijzingen van allerlei
aard voor een datering. Gretig werd door voorstanders van een late datering
op niet goed in de tijd van Aristoteles passende fenomenen gewezen. Maar,
zo vraagt Bos in het voetspoor van Reale en anderen, waarom wel 15 citaten
uit oudere Griekse auteurs tot en met Plato (429-347), maar geen uit latere
schrijvers? Waarom een planetenstelsel dat na 300 door een moderner—en
correcter—afgelost is?
Nu is het auteurschap van Peri kosmou niet alleen op zichzelf belangwekkend, bij voorbeeld voor filologische specialisten, maar ook van grote
betekenis voor het inzicht in de filosofie van Aristoteles als zodanig. Het is
namelijk niet zo dat in geval van authenticiteit het kwestieuze geschrift slechts
een verfijning of precisering van zekere 'paragrafen' in Aristoteles' systeem
zou aanbrengen. Integendeel, het moet dan een aanzienlijke bijstelling van
kanonieke opvattingen daaromtrent teweegbrengen. Uit alles blijkt dat het
Bos bovenal daarom gaat. Lange tijd heeft een uit 1923 daterende studie van
W. Jaeger omtrent de ontwikkeling in het denken van Aristoteles de desbetreffende studien beheerst. Jaeger onderscheidde drie stadia, via welke de
denker van een Platoons dualisme met een religieus godsbegrip, dat ook de
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verhouding van mens en wereld tot God kleurde, naar een principieel
monisme en een kosmologisch godsbegrip evolueerde. De op fragmenten
en testimonia na verloren gegane geschriften voor een breder publiek zouden uit zijn eerste faze stammen, gezien de verschillen met hetgeen de tot
het 'normale' corpus behorende tractaten bevatten. Stel nu dat Pen kosmou,
dat wegens de aandacht en zorg die de auteur besteedt aan taal en stijl
kennelijk ook voor een dergelijke lezerskring bestemd is, door Aristoteles
aan zijn leerling Alexander de Grote is opgedragen, dan ontstaan bij een
tijdstip van publicatie rond 340, waaraan men dan zou moeten denken,
ernstige fricties tussen de inhoud en het boven kort aangeduide schema van
de ontwikkeling van Aristoteles' denken. Inmiddels is het gezag van dat
schema nogal geerodeerd en komt er daarmee ruimte om de voor een
breder publiek bestemde, zogeheten exoterische, geschriften, waaronder
eventueel Per! kosmou, karakteristiek voor Aristoteles' filosofie zonder meer
te achten. De in hoofdstuk 6 geschetste grote, zij het via tusseninstanties
verlopende, bemoeienis van God met de kosmos in al zijn geledingen is dan
niet meer per se een vreemde eend in de bijt van die filosofie. Indien men
voorts met Bos het geschrift interpreteert als een beknopte samenvatting
van Aristoteles' systeem en ook de andere exoterische geschriften niet langer
toewijst aan een vroege faze daarin die later achterhaald werd, moet een
schets van Aristoteles' filosofie er heel anders uitzien dan thans in vele
handboeken nog het geval is. In een artikel in dit tijdschrift (1987, 24-40)
heeft Bos zijn visie op de verhouding tussen de fragmentarisch bewaarde
geschriften en de volledige tractaten uiteengezet. Voorts geeft alleen al de
titel van zijn in 1989 verschenen boek, Cosmic and meta-cosmic theology in
Aristotle's lost dialogues, de goede verstaander een duidelijke wenk omtrent
zijn positie in de hernieuwde discussie over het schema van Jaeger.
Intussen is de boven vermelde wens van Barnes in vervulling gegaan. De
graecist Dr. D.M. Schenkeveld, evenals Bos hoogleraar aan de Vrije Universiteit, heeft taal en stijl van Pen kosmou in relatie tot de onomstreden aristotelische geschriften onderzocht, vanuit verschillende gezichtspunten (morfologie, syntaxis, semantiek enz.). Hij heeft zijn bevindingen uiteengezet in
Elenchos (een Italiaans vaktijdschrift voor de studie van de antieke filosofie)
1991, 221-255. Zijn conclusies worden voorzichtig geformuleerd, zoals een
filoloog betaamt, maar lopen toch uit op deze vaststelling : "we have sufficient data which make it inadvisable to maintain Aristotelian authorship of
`De Mundo" ( 252). Wel acht hij op grond van taal en stijl een datering tussen
350 en 250 waarschijnlijk, een gedachte die derhalve aansluit bij wat anderen
vanuit andere gezichtspunten hadden geopperd.
Het tot dusver geboden globale, maar toch nog lang uitgevallen, overzicht,
dat de verschijningsdatum van het hier te bespreken boek zelfs overschrijdt,
was nodig om de lezer de betekenis van dit boek te kunnen uitleggen. Het
bevat in gecondenseerde vorm de (voorlopige?) uitkomst van de door Bos
met volharding en engagement uitgevoerde studie van Peri kosmou in het
bijzonder en de aristotelische filosofie in het algemeen. Men zal nu ook begrijpen dat alleen al het titelblad een polemische dimensie heeft. Daarop staat
immers niet `Pseudo-Aristoteles (of [Aristoteles]) Over de kosmos, maar het
geschrift wordt onomwonden aan de befaamde wijsgeer toegeschreven. In

196

J.

DEN BOEFT

de heldere, mischien toch jets te beknopte, inleiding schetst Bos de problemen en bepaalt hij zijn standpunt. Daarna volgt de vertaling, in correct en
goed leesbaar Nederlands, dat dicht bij de tekst blijft. Af en toe had een
lichte aanpassing bij modern taalgebruik overweging verdiend, maar de
weergave is betrouwbaar, zij het dat op meerdere punten een duidelijke
stellingname op grond van de kijk van Bos op het geschrift gesignaleerd kan
worden en trouwens ook wordt. In de aantekeningen wordt de gemaakte
keuze namelijk steeds verantwoord.
Ten aanzien van de titel merk ik op dat de vertaling daarvan schools is.
Boektitels in de Oudheid beginnen om een bepaalde reden vaak met peri
(Grieks) of de (Latijn) en die preposities betekenen inderdaad `over', maar in
het Nederlands is dat niet gebruikelijk. Bos voegt zich helaas naar de typische
classici-gewoonte, want `De kosmos' zou een steviger titel zijn. Dit is uiteraard van ondergeschikt belang. Het gaat om de uitleg van het geschrift in de
inleiding en de noten. Daarin verschijnen concies samengevat allerlei door
Bos in zijn artikelen besproken kwesties. De plaatsruimte in dit tijdschrift en
de reikwijdte van mijn competentie laten een uitvoerige bespreking van dit
alles niet toe. Ik beperk me tot drie zaken. Eerst kort over het taalgebruik
van Peri kosmou. Bos noteert steeds gewetensvol waar in de Griekse tekst
een niet in het `Corpus Aristotelicum' voorkomend woord wordt gebruikt.
Het vreemde hieraan is dat zeker de ietwat oppervlakkige lezer van deze
notities toch gaandeweg gaat concluderen dat bij zoveel afwijkingen van dat
corpus van authenticiteit geen sprake kan zijn. Uit een passage in de inleiding
blijkt echter dat dit, allicht!, niet de bedoeling van Bos is. Mijn tweede
opmerking betreft pag. 16, waar men een hypothese aantreft die de auteur
dierbaar is en die hij uitvoerig heeft toegelicht in het boven vermelde boek
van 1989. Daarin neemt hij afscheid van de gangbare uitleg van het woord
`exoterisch' in de `exoterische geschriften van Aristoteles'. Iedereen legt dit
adjectief uit als 'bestemd voor de mensen buiten (de school of de kring van
leerlingen)', 'bedoeld voor een breder publiek'. Bos stelt vast dat het in deze
geschriften gaat over onderwerpen van centraal filosofisch en theologisch
belang, onderwerpen waarmee men buiten (!) de concrete, fysische werkelijkheid treedt. Welnu, luidt zijn conclusie, dan moet `exoterisch' ook daarop
betrekking hebben: deze geschriften behandelen 'ta exo', `de dingen buiten
onze gewone ervaringshorizon'. Deze veronderstelling wordt echter door
geen enkele parallel in het Griekse taalgebruik ondersteund. Het is mij een
raadsel waarom Bos zonder deze noodzakelijke ondersteuning aan deze
hypothese vasthoudt. Zij is voor zijn visie op de inhoud van de betreffende
geschriften onnodig en zelfs gevaarlijk. Velen zullen immers geneigd zijn met
het badwater van de filologische onhoudbaarheid van de uitleg van de term
het kind van de zeer wel verdedigbare opvatting omtrent de inhoud van de
exoterische werken weg te werpen. De derde opmerking betreft de toelichting bij een passage aan het begin van hoofdstuk 6, waar God met een
verwijzing naar `de dichter', dat wil zeggen Homerus, 'hoogste' wordt
genoemd. Het gebezigde Griekse woord komt op verschillende plaatsen bij
Homerus voor, maar Bos kiest voor het begin van boek 8 van de Ilias, om
verschillende redenen, waarvan de belangrijkste is dat Zeus daar in een
snoevende tirade betoogt dat zijn kracht alles overtreft en dat zelfs als alle
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goden en godinnen samen aan een aan de hemel bevestigd gouden koord
zouden trekken, hij niet van zijn plaats te krijgen zou zijn. Dit `gouden koord'
is in de Oudheid voorwerp van veel allegorische uitleg geworden. Reminiscenties daaraan zijn in enkele passages van Aristoteles' geschriften te vinden,
namelijk waar betoogd wordt dat heel de werkelijkheid van God afhangt. De
aangeduide allusie in Fern kosmou 6 moet nu impliceren dat het in de tekst
niet voorkomende `gouden koord' op de achtergrond de gedachtengang
beheerst. Nu heeft de studie van de intertekstualiteit in de antieke literatuur
veel belangwekkende inzichten opgeleverd en de allusie wordt alom als
literaire techniek erkend, maar dan moet de tekst zelf wel duidelijke signalen
bevatten om de interpretatie van de lezers in deze zin te sturen. Ik geef toe
dat de spelregels op dit terrein niet precies te formuleren zijn, zodat de
imaginatie van de lezer vrij spel lijkt te hebben. Dit hoeft echter in de
praktijk helemaal niet altijd het geval te zijn en men moet zich hoe dan ook
hoeden voor het oprichten van verdere bouwwerken op fraai ogende, maar
wankele fundamenten. Bos neemt hier eerst ondanks het ontbreken van elke
expliciete verwijzing of vermelding de krachtige presentie van het `gouden
koord' aan en brengt vervolgens deze presentie in stelling als een argument
voor de toewijzing van Peri kosmou aan Aristoteles. Dit treedt buiten de
grenzen van een controleerbare filologische operatie. Filologie wil graag als
`ancilla philosophiae' optreden, maar dan moeten filosofen—net als theologen trouwens!—wel bedenken dat deze gedienstige haar eigen arbeidsvoorwaarden heeft.
Dit voert ten slotte naar mijn beoordeling van de centrale kwestie. Naast
de argumenten over en weer waarin het vooral gaat om de inhoud van het
geschrift moeten overwegingen die in de ruimste zin van het woord de vorm
betreffen een rol van belang spelen. In mijn ogen bewijst het materiaal van
Schenkeveld dat Erasmus gelijk had : Peri kosmou getuigt niet van de phrasis
Aristotelica. Daarbij voegt zich een bezwaar dat meer op de opzet, de 'toon',
zo men wil, van het geschrift gericht is. Daniel Heinsius heeft opgemerkt dat
Peni kosmou opgaat in het vaststellen `dat' het zo is en zo weinig bevat van
het echt filosofische 'omdat' : est enim nihil aliud quam nuda descriptio, `het
is immers alleen maar kale beschrijving' (Orationes, editio nova, Leiden 1615,
pag. 105). Deze observatie lijkt mij treffend. In het geschrift mist men de
kritisch-analytische geest die zo karakteristiek is voor Aristoteles. Is met
afwijzing van de vurig bepleite authenticiteit van `De kosmos' alle waarde aan
het werk van Bos ontzegd? Geen sprake van. In het voetspoor van Reale,
maar binnen een eigen kader en met een persoonlijke 'teleologie', heeft hij
fraaie resultaten geboekt en is hij erin geslaagd een goede bijdrage aan de herziening van het heersende paradigma in de Aristoteles-studien te leveren.
Ook als het kwestieuze geschrift niet van Aristoteles is, eist de inhoud dat
diens filosofie volledig betrokken wordt bij de interpretatie ervan. Voor vage
en goedkope karakteriseringen van Peri kosmou is nu geen ruimte meer.
Wie het titelblad van het hier voorgestelde boek te mooi vindt om waar te
zijn, heeft toch een instructieve en waardevolle samenvatting van gedegen en
geinspireerde studien in handen.
J. den Boeft
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