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„Het is zeker mijn bedoeling niet om de beschuldigende
vinger uit te steken naar de V. U. Want als er hier al sprake
zou zijn van schuld, dan van gedeelde, dat wil zeggen,
gemeenschappelijke schuld.
Ik heb verschillende keren gesproken op vergaderingen,
belegd door de Vereniging waar de V. U. van uitgaat, zoals
ik deze nu maar zal noemen. En dikwijls heb ik moeten
horen: dat wij het aan de Vrije Universiteit niet goed
deden. Maar steeds ook moest gezegd worden van <onze
kant dat de V. V. voor meer dan tachtig procent bestaat uit
studenten, die onder meer óók komen uit al deze gezinnen
van verontrusten.
Als jongelui van achttien jaar met een minimum aan
geestelijke bagage naar de universiteit worden gestuurd,
mag men van ons als docenten en bestuurders niet ver
wachten hen in enkele jaren tijds ,,om te turnen” tot
principiële christenen.
Bovendien blijft onze taak aan de V. IJ. vóór alles een
wetenschappelijke, zij het ook vanuit een christelijke
achtergrond. Ik bedoel: wij zijn hier niet aangesteld als
evangelisten, al zullen we ons het evangelie niet mogen
schamen in de wetenschap.”
Deze opmerkingen maakte prof. dr. J. Klapwijk ergens
midden in ons gesprek, dat ’s middags van half vier tot half
zes en ’s avonds van acht tot tien uur duurde.
Wij kenden elkaar niet persoonlijk, maar hadden direct
contact, omdat wij beiden de hoogleraren in de wijsbegeer
te Vollenhoven en Dooyeweerd persoonlijk hadden ge
kend en gelezen en aan hen voor onze vorming veel te
danken hebben.
Het leek mij juist prof. Klapwijk voor een gesprek in deze
serie uit te nodigen, om ook een van de hoogleraren in de
wijsbegeerte van de Vrije Universiteit aan het woord te
laten, tevens iemand die met begrip staat tegenover diege
nen, die de ontwikkelingen aan de Vrije Universiteit
gedurende de laatste vijfentwintigjaar met zekere bezorgd
heid aanzien.
Nadat wij als inleiding tot dit gesprek wat gepraat hadden
over het Plato-onderwijs van prof. Vollenhoven, waarbij
de nuances in onze meningen alleen maar boeiend waren,
gingen we na de woorden van prof. Klapwijk: „We zullen
maar eens aan ’t werk gaan hè” tot het eigenlijke interview
over, dat, tamelijk onvoorbereid, als volgt verliep.
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Hoe en waarom bent u filosofie gaan studeren?
,,Ja, ’t is al weer bijna dertig jaar geleden: in september
1952 kwam ik hier naar de V.U. om te beginnen aan de
studie van de theologie.
In die tijd was de universiteit nog betrekkelijk klein:
tweeduizend studenten. En de rector-magnificus was ge
woon om elke aankomende student even persoonlijk te
ontmoeten in de grote senaatszaal aan de Keizersgracht
162.
Ik wist helemaal niet wie ik voor mij had, maar enkele
weken later moest ik ’s maandagsmorgens de bekende
colleges filosofie lopen, die voor alle eerstejaars bestemd
waren; en toen zag ik die rector ineens terug achter de
collegekatheder.
Op die eerste morgen dat ik Vollenhoven liep — want hij
was het — viel mijn mond werkelijk open van verbazing.
Ik wist helemaal niet wat filosofie voorstelde, maar ik had
Vollenhoven nog geen vijf minuten aangehoord, of ik
dacht: dit is het nu waar ik heel mijn leven naar gezocht
heb, zó’n ervaring!
Na het eerste uur ben ik, bedeesd als ik was, op Vollenho
ven afgestapt, want omdat ik hem al eerder ontmoet had,
durfde ik hem toen te vragen: ,,Professor, zou ik dit vak
ook bij u kunnen studeren?” Vollenhoven antwoordde met
samengeknepen lippen: „Mijnheer, ik zou het u niet
aanraden. Maak in ieder geval eerst uw andere studie af
dat was dan theologie — want met mijn vak kunt u geen
droog brood verdienen.”
In januari '53 wijzigde zich de situatie: voor theologie kon
men geen studiebeurs krijgen in die tijd, maar Vollenhoven
was bereid zijn best te doen dat ik er een kreeg voor
filosofie. En sedert die tijd heb ik wijsbegeerte en theolo
gie gelijk op gestudeerd met behulp van deze éne beurs,
zonder daar ooit spijt van te hebben gekregen.”
Wat is nu uw vak, en waarom vindt u het mooi en
van belang?
,, Ja, ik ben nu docent, hoogleraar in de geschiedenis van de
moderne filosofie, met een accent op de hedendaagse
wijsbegeerte.
Die geschiedenis van de moderne wijsbegeerte is dus één
richting waarin ik mij oriënteer, en met heel veel voorlief
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de. Toen ik mijn doctoraalstudie wijsbegeerte had vol
tooid, heb ik sterk geaarzeld: zal ik verder gaan in de
geschiedenis van de wijsbegeerte of meer in de systemati
sche filosofie?
Ik ben echter altijd wat bang geweest voor systeemdwang,
voor het gevaar om te zeer gevangen te raken in een
uitgestippelde traditie. En ik denk dat dat de reden is
geweest waarom ik de geschiedenis van de wijsbegeerte heb
gezocht. Ik wilde me oriënteren op wat er op de filosofische
markt te koop was. En voor mij is dit ook een oogmerk
waarmee ik mijn vak aan de studenten doceer: deze
oriëntatie namelijk! Want er is tegenwoordig zo’n grote
geestelijke verwarring, vooral ook onder de jongere gene
ratie. Sommigen zijn sterk traditiegebonden, anderen zijn
sterk daarvan afkerig, maar het is in ieder geval nodig dat
men zicht krijgt op de verschillende denkrichtingen in onze
cultuur, wil men komen tot een eigen verantwoorde keus.
Naast mijn aandacht voor de moderne filosofie — en
hieraan annex zoveel mogelijk ook voor de moderne theo
logie — heb ik mij gedurende de afgelopen jaren veel
beziggehouden met een nogal klassiek onderwerp in onze
kring, namelijk de verhouding van geloof en filosofie. In
een researchgroep die ik mocht leiden, hebben we dit
vraagstuk van geloof en filosofie nader bekeken, maar
vanuit een zeer speciale invalshoek, namelijk vanuit de
vraag: hoe moet je vanuit het christelijk geloof oordelen
over de filosofie zoals die in en vanuit een niet-christelijke
cultuur tot ons komt?
Deze verhouding van christelijk geloof en niet-christelijk
denken is veelal benaderd vanuit het alternatief antithesesynthese, dat wil zeggen een scherpe aanval van het geloof
op de niet-christelijke filosofie, dan wel een poging tot
accommodatie, tot wederzijdse aanpassing van het christelijk geloof en het wijsgerige denken.
Aan de Vrije Universiteit heeft sedert Kuyper vooral het
antithesestandpunt op de voorgrond gestaan, en de syn
these werd als een vorm van scholastiek, als een onzinde
lijk compromis afgewezen. De moeilijkheid die zich hierbij
voordoet, vooral voor iemand die de moderne wijsbegeer
de tot zijn studieveld rekent, is dat heel deze studie in de
moderne filosofie dan geen énkel winstpunt voor jezelf zou
kunnen opleveren!
Helaas is het in het verleden aan de V.U. ook vaak zo
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gegaan, dat andere denkers slechts werden bestudeerd om
eigen wapens te wetten. Een voorbeeld? Ik kreeg de
afgelopen week nog een boekje van Zuidema onder ogen
uit 1970, De revolutionaire maatschappijkritiek van Her
ben Marcuse, waarin Zuidema Marcuse zeer kundig,
maar ook zéér fel bestrijdt, zonder dat hij er blijk van heeft
gegeven dat de toch actuele maatschappijkritiek van deze
man hem ook maar iéts gedaan had. Ik ontdekte nu dat ik
op de laatste bladzijde van dit boek woedend had neer
geschreven: Zuidema heeft van Marcuse niets, maar dan
ook niets geleerd o f willen leren.
In onze researchgroep hebben we gezocht naar een derde
weg: tussen antithese en synthese.. . . ”
En daar ziet u wat in?
,,Ja, wij willen niet dat het christelijk geloof wordt aange
past aan gangbare filosofische concepties — een term van
Vollenhoven! — maar anderzijds moet het toch mogelijk
zijn dat een christen zijn winst doet met de denkarbeid en
geestesvruchten hetzij van de antieke wereld hetzij van de
geseculariseerde moderne cultuur!
Ik mag in dit verband misschien wel herinneren aan het
zogenaamde spoliatio-thema, het thema van de beroving,
waarmee de oude kerkvaders gewerkt hebben: zij mochten
er graag aan herinneren dat de Israëlieten bij de uittocht uit
Egypte de Egyptenaren van hun goud en zilver moesten
beroven.
Met dit voorbeeld voor ogen hebben de kerkvaders zich de
schatten van de antieke wijsbegeerte toegeëigend. Maar op
één ding moet hierbij scherp gelet worden: het edelmetaal
dat Israël uit Egypte meenam, moest worden gesmolten en
gezuiverd, alvorens het gebruikt kon worden in de ere
dienst van Jahwe.
Voor mijn gevoel hebben de kerkvaders dit laatste niet
altijd duidelijk voor ogen gehad en vaak gangbare opvat
tingen klakkeloos overgenomen. Mijn standpunt — en ik
spreek nu niet voor de genoemde researchgroep — is: een
reformatorische filosofie hoeft zich niet af te sluiten van
heersende opvattingen in de cultuur, mits die opvattingen
worden ontdaan van hun ideologisch kader en getransfor
meerd. Reformatie door transformatie, dat is zo’n beetje
mijn program.
Je mag de heersende ideeën dus niet zó maar overnemen:
haal wat waardevol is uit het vreemde kader, en plaats het
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in je eigen christelijke denkwereld. En dan zal ook wel
blijken, dat sommige opvattingen zich hiertoe lenen,
andere niét. In de smeltkroes van de christelijke kritiek
leveren sommige filosofieën niet anders op dan schuim,
maar denk dat niet te gauw! In bijna alle filosofische
opvattingen zitten elementen van waarheid. Daaraan
ontlenen die filosofieën ook hun lef en hun elan. Je moet
dus altijd heel nauwkeurig en kritisch luisteren.
Dit dus over mijn werk en mijn inzichten op dat gebied.”
Wat verwacht u van de Vrije Universiteit?
,,Ik moet op deze vraag een dialectisch, zeg maar een
dubbelzinnig antwoord geven: van de V.U. verwacht ik
alles en van de V.U. verwacht ik niets.
Ik verwacht van de V.U. werkelijk heel veel.
Toen ik in mei 1976 als lector mijn openbare les hield, hier
in de aula van de Vrije Universiteit, heb ik aan het slot in
een opwelling dit gezegd: als er geen Vrije Universiteit was,
zou ze nu nog moeten worden opgericht.
Mijn standpunt is namelijk dat wij én als christenen én als
wetenschapsmensen een geweldige verantwoordelijkheid
dragen tegenover de gang van onze westerse cultuur.
Immers, wanneer die westerse cultuur érgens door bëinvloed is, is het wel door het christelijk geloof enerzijds en
door de moderne wetenschap anderzijds.
Wanneer deze cultuur momenteel in een zware crisis
verkeert, moeten wij ons afvragen: in hoeverre zijn wij daar
als christenen en wetenschappers debet aan? Ik vind dat wij
veel hebben goed te maken. Méde door de wetenschap is
onze westerse cultuur heerszuchtig geworden en agressief;
en in weerwil van het christelijk geloof is ze egbistisch
geworden en schraperig.
Ik vind het, zo gezien, een geweldige uitdaging dat wij als
christenen met elkaar aan één en dezelfde instelling weten
schap mogen bedrijven en mogen zoeken naar wegen om
de noden van deze wereld te lenigen. Kortom, gelet op onze
opdracht, zeg ik: ik verwacht veel van de Vrije Universiteit!
Na afloop van mijn openbare les, waarover ik zoëven
sprak, werden mij tijdens de receptie vragen gesteld in de
geest van: hoe kunt u nog iets van de V.U. verwachten?
Wanneer ik vandaag let op de feitelijke gang van zaken,
moet ik ook toegeven veelal gedesillusioneerd te zijn.
Het stéékt mij dat mensen, die vroeger veel voor de V.U.
gevoeld hebben, haar nu de rug hebben toegekeerd.
213

Het stéékt mij dat professor Zuidema, een van mijn
vroegere leermeesters, die voor de V.U. eens door het vuur
ging, op latere leeftijd voor de Vereniging waar de V.U.
van uitgaat meende te moeten bedanken, hoewel ik toegeef
dat Zuidema een man met gebruiksaanwijzing was.
Het zit mij ook dwars dat de V.U. zich verwijderd heeft van
geestverwante instellingen over heel de wereld, die vroeger
zózeer tegen de Alma Mater opzagen.
Ik denk nu niet speciaal aan Zuid-Afrika — de Universiteit
van Potchefstroom is een gevestigde en zichzelf bedruipen
de instelling — nee, ik denk veeleer aan allerlei kleinere
colleges, instituten en hogescholen, overal ter wereld,
vanaf Korea tot aan de westkust van Amerika toe, waar
discipelen van de Vrije Universiteit in functie zijn, maar
zich door de moederinstelling in de steek gelaten voelen of
op zijn minst in haar teleurgesteld zijn.
Ik moet overigens wel opmerken dat de besturende colle
ges, voor zover mij bekend is, hun uiterste best doen, om de
banden te bewaren en vertrouwen terug te winnen. Ik hoop
dat met name het bestuur van de Vereniging juist in de
richting van deze hogere instellingen van christelijk onder
wijs naar de toekomst toe een nog veel slagvaardiger beleid
zal voeren.”
Aan welke problemen denkt u wanneer u aan de
theologie denkt?
„Hierover dan maar enkele sobere opm erkingen.. ..
Ik weet nog dat toen ik theologie ging studeren, ik mij
voornam — en hieraan ook uitvoering heb gegeven — om
niet eerder dogmatiek te gaan studeren alvorens persoon
lijk de gehele bijbel zelf biddend gelezen te hebben, het
nieuwe testament zelfs in zijn oorspronkelijke taal. Ook
hier weer mijn angst voor systeemdwang, mijn behoefte
om echt te luisteren. Want in de theologie schuilt een grote
verleiding, namelijk: dat het geloof wordt verintellectualiseerd, dat het Godsvertrouwen verwordt tot vertrouwen
op eigen bijbelvastheid, dat ik ga aanleunen tegen tradi
tionele denkpatronen of eigentijdse denkkaders. Van
Berkouwer heb ik overigens ontzaglijk veel geleerd.
Daarom ben ik ook niet zo gelukkig met bepaalde ontwik
kelingen in de moderne theologie, waarin men weer in de
oude valstrik loopt: geef aan het geloof een redelijke basis.
Alsof het vertrouwen in God door redelijke argumenten
zou kunnen worden ondersteund. Ik heb een afkeer van
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alle vormen van „natuurlijke” (redelijke) theologie. Na
tuurlijk biedt het geloof in Christus verlossing, leven,
overvloed. Maar het is een farce om buiten het geloof om
aannemelijk of, zoals het dan heet, plausibel te maken in
ogenschijnlijk algemeen aanvaarde begrippen dat het
christelijk geloof welzijn-bevorderend, toekomst-openend, bevrijding-biedend, maatschappij-hervormend of
iets dergelijks zou zijn. Zulke redeneringen — waarvan
men dan als vanouds leentjebuur gaat spelen bij de filoso
fie — zijn voor de christelijke theologie uitermate link. Ze
zijn — zoals de profeet Jesaja het zo snedig uitdrukt — een
riet waarop je leunt, maar pas op, even later doorboort het
je hand. Het argument erachter is heel sympathiek, name
lijk: wij willen de weerstanden die de moderne mens heeft
tegen de onbegrijpelijkheid van het geloof zoveel mogelijk
wegnemen. Maar ik heb nooit meegemaakt dat een mens
werd overtuigd door redelijke argumentatie om GOD te
zoeken. De geschiedenis van kerk en theologie is echter wél
vol van voorbeelden, waarbij het geloof zich aanvankelijk
bediende van filosofische bewijsvoeringen, maar later
volslagen gedesoriënteerd werd toen deze bewijsvoeringen
weer achterhaald werden.
Ik zeg deze zaken met een lichte schroom, omdat ik de
suggestie wek dat het geloof iets frrationeels zou zijn. Maar
op dit punt zou ik willen herinneren aan een woord van
Pascal: Le coeur a ses rais ons, que la Ra is on ne connait
pas, het hart heeft zijn eigen redenen, die de Rede niet kent.
Met andere woorden: geloven is niet tasten in het duister,
maar wandelen in het licht van Gods Woord. En de Rede
kan dat licht niet versterken, wél er afbreuk aan doen!
Ik voeg er nog iets aan toe. Er dient zeker ruimte te zijn
voor een vak als godsdienstfilosofie, maar je zou haar wel
moeten schoeien op een betere leest.”
Hoe denkt u over de massificatie aan de universiteit?
„Dat is een groot probleem. Het hoofdgebouw van de
Vrije Universiteit aan de De Boelelaan heet het grootste
gebouw van Amsterdam te zijn. Het zal best waar zijn,
maar ik ben daar dan niet verrukt van.
Universiteiten moeten een behoorlijk studentenbestand
hebben, willen ze voldoende specialisatie tot zich kunnen
trekken, maar bij 10.000 studenten ligt voor mij de limiet,
en wij zitten er al boven.”
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Wat ziet u als de grootste gevaren van de massifi
catie, en wat er tegen te doen?
,,Het grootste gevaar is de vervreemding van elkaar. De
mensen kennen elkaar niet meer persoonlijk, en je leeft aan
elkaar voorbij.
Redmiddelen zijn niet gemakkelijk te bedenken, maar één
van de redmiddelen is de democratisering van de structuur
van de staf. Ik bedoel: kroondocenten — hoogleraren en
lectoren— en wetenschappelijke medewerkers moeten
gelijkelijk met de studenten het contact proberen te onder
houden. Hoogleraren kunnen en mogen nu eenmaal geen
topfunctionarissen in de wetenschappelijke staf zijn.
Die massificatie is vooral een bedreiging voor het onder
wijs in de filosofie.
Waarom vooral voor de filosofie?
„Filosofie kan slechts geschieden in de vorm van een open
en kritisch gesprek samen mét elkaar. Bij ons in de centrale
interfaculteit doen we het ook niet ideaal, maar we hebben
wel — om maar iets te noemen — ontmoetingsavonden
voor heel de facultaire gemeenschap, we hebben een
speciale gesprekszaal die nagenoeg altijd openstaat voor
iedereen, docenten nodigen een jaargroep studenten bij
zich aan huis enz. Ook hebben wij docentenvergaderingen,
vergelijkbaar met de lerarenvergaderingen van de middel
bare scholen, om de problemen en studievoortgang van de
individuele studenten te kunnen bespreken.
Ik vind het ook een onding dat de woon- en denkwereld
van de studenten geheel gescheiden zijn: Uilenstede ligt in
Amstelveen, de V.U. in Buitenveldert.
Aan buitenlandse universiteiten heb ik wat dit betreft een
veel grotere integratie meegemaakt: studentenflats, colle
gezalen, gewone winkels vlak bij elkaar, op of rondom één
campus. Een dergelijke kleinschaligheid zou ook in Neder
land meer moeten worden toegepast.”
En de democratisering ziet u hier als een uitweg?
„Ja.
In beginsel ben ik een groot voorstander van democratise
ring. Ook aan de universiteiten: zó groot mogelijke in
spraak van alle geledingen in de universitaire gemeenschap
bij zaken die deze geledingen betreffen.
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Ik geloof dat dit samenhangt met mijn christelijke mensvi
sie. De grootheid van de mens is mijns inziens niet, zoals de
filosofen zo vaak gezegd hebben, gelegen in zijn redelijk
vermogen, maar zijn grootheid is dat hij verantwoordelijk
heid mag dragen.
In onze cultuur dreigt de mens hoe langer hoe meer
monddood te worden gemaakt. Wij moeten hem om
christelijke — en dat is voor mij ook impliciet om huma
ne — redenen zijn mondigheid hergeven en laten beleven.
Vandaar vérgaande democratisering!
Ik wil niet verhelen dat er dan een spanning op kan treden
met de doelstelling waaraan de V.U. zich verbonden heeft.
Ik werd met deze spanning geconfronteerd in de universi
teitsraad.”
Welke zijn uw ervaringen in de universiteitsraad?
„Allereerst: de inwerkperiode was verschrikkelijk moeilijk
voor een filosoof. Ik had bijvoorbeeld nog nooit gehoord
wat een formatieplaats was, terwijl dat toch zoiets is als een
legobouwsteen in een kinderblokkendoos.
Een tweede moeilijkheid in de universiteitsraad vond ik
dat het onderling beraad een gesprek tussen „fracties” en
„geledingen” werd, die tevoren hun standpunt reeds had
den bekokstoofd.
Derde probleem: het bleek me dat het bijna ondoenlijk is
behoorlijk tegenspel te bieden tegenover de beleidsvoor
stellen van het college van bestuur. Hoeveel inwerktijd je je
ook getroostte, er stonden altijd routiniers tegenover dilet
tanten.
Aan de andere kant heb ik in de universiteitsraad de V.U.
leren kennen van een kant zoals ik haar nog nooit had
meegemaakt. Er waren ontmoetingen met uiterst gave
karakters. Je kreeg het besef dat de universiteit werd
gedragen door veel meer mensen dan je vanuit je eigen
faculteit kende.
Ook is bij mij in die tijd een grotere betrokkenheid
gegroeid ten aanzien van de richting waarin de V.U. als
geheel reilt en zeilt.
Zo heb ik me de spanning gerealiseerd tussen de doelstel
ling van de V.U. en het democratiseringsstreven. De
universiteit heeft haar poorten geopend voor studenten
van allerlei geestelijke achtergrond. Hun diverse vertegen
woordigers kom je weer tegen als gekozenen in de universi
teitsraad, dus als topbestuurders van de V.U.!
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Eén van de goede herinneringen die ik bewaar uit de tijd
van mijn lidmaatschap van de universiteitsraad
— 1974- 1976 — is dat vanuit alle geledingen ondanks de
verscheidenheid in geestelijke komaf slechts met vol res
pect over de doelstelling is gesproken, hoewel men mag
aannemen dat niet iedereen er bewust achter heeft gestaan.
Een en ander brengt echter wel met zich mee dat in zo’n si
tuatie de christelijke idealen van een universiteit niet altijd
zoveel gewicht krijgen als ze verdienen. Dat is de spanning
van een raad die open en gedemocratiseeerd is en ander
zijds zich stellen wil achter wat de oprichters beoogd
hebben en de instandhouders nog steeds beogen.
Ja, we hebben eens een raadsvergadering gehad waarin ik
de studenten gevraagd heb wat voor hen prevaleerde: de
idealen van democratisering en gelijkgerechtigd zijn en
anderzijds de doelstelling van de V.U. — waarbij beide
studentenfracties van de V.U. mij heel openlijk gezegd
hebben: voor ons prevaleert de doelstelling.
Nou, zo iets is hartverwarmend!”
Wat moeten de ,.verontrusten” doen?
,,lk maak het af en toe mee dat verontruste ouders mij
vragen: is het verantwoord mijn kind als aankomend
student naar de V.U. te sturen?
Mijn antwoord is in zo’n geval: als je van plan bent je kind
helemaal los te laten en de begeleiding geheel over te laten
aan de V.U., dan kun je van de V.U. weinig verwachten.
Maar blijf liever met je kinderen in gesprek. Praat ook met
hen over hun ervaringen aan de universiteit, en laat ze dan
maar komen.
Hoe kan de V.U. overigens ooit een goede christelijke
gemeenschap zijn of worden als we het contact juist met de
positief christelijke gezinnen zouden verliezen!”
Helpt de Wijsbegeerte der Wetsidee hier?
„N ee---De Wijsbegeerte der Wetsidee is een wijsgerige bewe
ging. .. .”
Nóg?
„Ik hoop het wel, hoewel ze zeker door verstarring wordt
bedreigd, soms zelfs de verstarring zoekt. Dat laatste
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klinkt misschien een beetje cryptisch en onheus tegenover
de aanhangers. Maar ik maak soms mee dat de Wijsbe
geerte der Wetsidee wordt gepresenteerd als de calvinisti
sche wijsbegeerte of de reformatorische wijsbegeerte. En
naar mijn gevoelen is de Wijsbegeerte der Wetsidee een van
de sterkste stelsels die zich ontwikkeld hebben binnen een
veel bredere beweging van reformatorische filosofen, maar
ze heeft geen exclusieve rechten. Ik denk hier bijvoorbeeld
aan een figuur als Jonathan Edwards, die in de achttiende
eeuw een opwekkingsprediker was in Amerika en presi
dent werd van het presbyteriaanse Princeton College, de
latere Princeton University, dezelfde universiteit waaraan
een tachtig jaar geleden Abraham Kuyper en Herman
Bavinck hun befaamde Stone-lectures gegeven hebben, de
een over Het Calvinisme, de ander over Wijsbegeerte der
Openbaring. Om nu op Jonathan Edwards terug te ko
men, deze is van belang geweest als theoloog, maar ook als
calvinistisch filosoof, wiens werken ook in het Nederlands
vertaald werden. En wat onze eigen eeuw betreft, denk
bijvoorbeeld aan de denkinspanningen van Cornelius van
Til en de zijnen aan het Westminster Seminary in Phila
delphia. Wij kunnen, met andere woorden gezegd, geen
enkele denker of denksysteem identificeren met ,,de”
reformatorische filosofie. Juist dan treedt verstarring op!
Tussen twee haakjes, mijn ervaring is dat veel mensen
ternauwernood weten wat de Wijsbegeerte der Wetsidee is.
Mag ik dat nog eens kort aanduiden?”
Heel graag!
,,Ik wou het eigenlijk meer omschrijven dan formuleren.
De Wijsbegeerte der Wetsidee is een verzamelnaam voor
een richting van christelijk filosoferen aan de V.U. en
daarbuiten, die is ingezet door Vollenhoven en Dooyeweerd, en die de relatie God-wet-kosmos is gaan hanteren
als een hoofdonderscheiding voor christelijke wijsbegeerte
omdat het God is die zijn wet als levenswet voor de door
Hem geschapen werkelijkheid heeft ingesteld, zodat alle
aardse, dus ook alle menselijke en maatschappelijke ver
houdingen op Gods verordeningen, op ,,wetskringen”
betrokken zijn. Ook het menselij k denken staat dus niet los
van deze betrokkenheid op God en zijn wet. Als gevolg
hiervan heet alle filosofie religieus bepaald, hoe neutraal ze
zich ook voordoet.
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fie zoals Dooyeweerd die heeft geëxposeerd. Vollenhoven
sprak liever van „Schriftuurlijke filosofie”. De verschillen
tussen beiden zijn veel groter dan de meesten beseffen,
maar Vollenhoven en Dooyeweerd hebben het terecht niet
raadzaam geoordeeld die in de jaren van opbouw te etale
ren.
Het is Dooyeweerds bedoeling geweest om te filosoferen
vanuit een christelijke, reformatorische inspiratie, vanuit
het zogeheten christelijk-religieuze grondmotief van
schepping, zondeval en verlossing. Vollenhoven daarente
gen wilde filosoferen uitgaande van twee kennisbronnen:
de natuur (de empirische wereld) en de Schriftuur (de
bijbel). Een beetje gechargeerd gesproken: Dooyeweerd
benadrukte de religieuze inspiratie. Vollenhoven de bijbel
se informatie! Wat de laatste betreft, het werk van Vollen
hoven op dit gebied — te weten zijn Syllabus Isagogie —
zou nodig eindelijk eens gedrukt moeten worden!
Beide opvattingen hebben ook weer hun zwakke kant.
Dooyeweerd heeft zich bij zijn filosoferen vanuit een
christelijke inspiratie hoe langer hoe minder durven beroe
pen op concreet-bijbelse uitspraken, bang als hij was voor
een vermenging van filosofie en theologie.
Bij Vollenhoven daarentegen mengen zich inderdaad empirisch-wetenschappelijke uitspraken met bezinning op de
bijbelse boodschap, met theologoumena. Wat de vraag
oproept of zulke uitspraken niet heterogeen zijn, ongelijk
soortige taalvelden.
Het grote voordeel van deze wijsgerige beweging is dat
twee ontwerpers aan de wieg ervan hebben gestaan, en
zoiets kan de zaak voor verstarring behoeden.
De grote uitdaging voor de toekomst zal mijns inziens zijn
of deze filosofie, waar ik zelf veel aan te danken heb gehad,
het gesprek met de vakwetenschappen kan gaande hou
den, en daarnaast ook of zij zich in toenemende mate
dienstbaar weet te maken aan de samenleving.
De stafcolloquia in de centrale interfaculteit, met een
wisselend gezelschap van wijsgeren en vakmensen, en het
dienstverlenend Centrum voor Reformatorische Wijsbe
geerte, zijn enkele tekenen van een hoopgevende ontwik
keling.
Overigens moet bedacht worden dat de filosofie van
Dooyeweerd en Vollenhoven wel grote weerklank heeft
gevonden binnen de centrale interfaculteit aan de V.U.,
maar dat sedert het emeritaat van Vollenhoven en de
komst o.a. van Van Peursen in 1963 ook andere wijsgerige
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richtingen binnen onze centrale interfaculteit volledig aan
bod komen.
De wijsgerige situatie is overigens in de achtentwintig jaar
dat ik nu met de V.U. verbonden ben wel drastisch
veranderd. Bij mijn komst aan de V.U. in 1952 heerste echt
nog een gesloten systeem. Wanneer ik aan die tijd terug
denk, moet ik denken aan de grote natuurkundige Archimedes, die eens bezig was geometrische berekeningen uit te
voeren in het zand, en toen binnenrukkende Romeinse
soldaten hem naderden slechts uit kon roepen: Nolite turbare circulos meos, wil mijn kringen niet verstoren! In
1952 waren ook de wetskringen van de Wijsbegeerte der
Wetsidee een onaantastbaar goed. Nu, in 1980, is alles in
een open discussie gebracht. En zo’n situatie komt mijns
inziens óók de Wijsbegeerte der Wetsidee ten goede.
En nu tot slo t. . . .
Universiteit en wetenschap zijn volgens mij geen doel in
zich zelf. Dat geldt ook voor de wijsbegeerte, ook voor de
Vrije Universiteit.
Heel het wetenschapsbedrijf is opgekomen vanuit de
concrete vragen en noden van de menselijke samenleving.
En zo is de V.U. voortgekomen vanuit de verwachtingen
en idealen van de christelijke gemeenschap.
Het zal dus voor de komende tijd de grote opgaaf zijn voor
onze universiteit om in alle doen en laten te tonen dat ze
iets van deze verwachtingen waarmaakt, en enigszins de
noden van de wereldsamenleving weet te lenigen.
Een collega van me heeft in de afgelopen jaren de vraag
gesteld: haalt de V.U. 1980?
Inmiddels fs het 1980.
De vraag of de V.U. nog toekomst heeft is gelijk aan de
vraag of ze aan bovengenoemde idealen en verwachtingen
enigermate kan voldoen.
En zet er dan maar bij: met Gods Hulp!"
Amsterdam, 26 februari 1980.
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