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TER INLEIDING
Dit boek bevat een bundel p ro fielsch etsen, in de jaren zeventig door
mij vervaardigd vo or het blad Beweging.
Beweging is een p opulair-w etenschappelijk tijdschrift voor
'reform atorisch filo so feren '.
Toen Beweging indertijd m ijn m edew erking zo ch t, ontw ierp ik een
w erkplan om in vijf jaar tijds telkens 5 d enkers te portretteren.
Voor mij behoefden het geen professionele 'filosofen' te z ijn , als het
maar kopstukken w aren van form aat.
Voor mij hoefden deze m ensen ook niet 'reform atorisch' te zijn , als ze
maar diep over leven svern ieu w in g hadden nagedacht.
O p grond van deze w erkfo rm u le heb ik jaren achtereen in Beweging
aandacht gevraagd voor resp ectievelijk: h ervorm ers, critici van de
religie, m aatschappij-vernieuw ers, godsdienstw ijsgeren en
reform atorische filoso fen.
Het w erkplan bleek overigens te am bitieus.
Ik kon het tem po van Beweging niet b ijhouden.
U iteind elijk bleven er zelfs twee profielen in de pen.
Aangem oedigd door een enthousiaste uitgever heb ik echter recentelijk
de draad w eer opgepakt, twee portretten toegevoegd en aldus het
o o rsp ro n kelijk w erkp lan met deze bundel voltooid.
De oo rsp ro n kelijke schetsen zijn terug te vinden in Beweging, jaargang
'73 tot '79.
H ier en daar heb ik ze wat aangepunt, uitgebreid of opgehelderd.
De tekst is gestandaardiseerd in de vo orkeursspelling van de
N ederlandse taal, ook de tekst van de uitgekozen citaten.
Men dient er rekening mee te houden dat citaten vaak zijn ingekort,
soms lich telijk bew erkt of iets gem oderniseerd.
Ter oriëntatie van de lezer heb ik de geportretteerden thans ook een
m inim um aan biografische inform atie m eegegeven.

Laat dit een boek zijn ter nagedachtenis van mijn ou ders:
Pieter Klapw ijk (1906-1972) en
Sjoerdtje Jantina Koelew ijn (1909-1985).
Ze zijn voor m ijn leven richtinggevend geweest.
Een viertal pentekeningen van mijn vader, nog uit zijn studententijd,
hebben me indertijd op het idee gebracht van profielschetsen voor
Beweging.
Om redenen van eenvorm igheid zijn die tekeningen thans niet meer
afgedrukt.
Het idee heb ik echter vastgehouden.
Dank ben ik verschuldigd aan Mare de Klijn en een aantal studenten van
de C h ristelijke A kadem ie vo or Beeldend Kunstonderw ijs te Kam pen.
Met elkaar hebben deze m ensen een com pleet nieuw e serie portretten
voor deze bundel vervaardigd.
Na enige handreiking hebben ze bovendien mijn nogal abstracte
gedachten w eten om te zetten in sprekende illustraties.
Is dat geen kunst?
Tot slot een w oord ter w aarschuw ing .
Deze bundel is geen lees-, laat staan een studieboek.
Het is een kijkb o e k.
Je dient het door te bladeren en door te n eu zen , wat mij betreft ook van
achteren naar vo ren .
W ie w eet, noopt het af en toe tot enig nadenken.
Jacob Klapw ijk
Vrije U niversiteit
Am sterdam
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MAARTEN LUTHER

SLACHT HET
BEEST
Mag het een keer? Een woord van
Maarten Luther, voorop gezet in een
kring van Calvinisten? En wat voor een
woord: 'Slacht de rede'!
Luther staat geboekt als een verbitterd
tegenstander van 's mensen redelijke
vermogens. De rede...? Een hoer,
een pest, een monster, Gods grootste
vijand, de baarlijke duivel! Als Luther
scheldt op de rede, gaan alle registers
van zijn toorn open.
Heilig schelden, jawel. Maar is hier
nog iets te halen voor de man van
wetenschap? Luther hitst n.b. letterlijk
op tot een sacrificium, een slachten
en offeren van de rede, dat grijpgrage
monster, dat wereld-omvattende
beest.
Luther wordt doorgaans belicht vanuit
Occam, die middeleeuwse monnik die
geloof en rede tegen elkaar
uitspeelde. Maar bij Occam waren
kentheoretische overwegingen in het
geding: spits gespeur naar de grenzen
van geloof en intellect.
Luther heeft andere zorgen aan zijn
hoofd. Abraham geloofde God, maar
waarom kreeg Sara een lachbui? Hoe
leert een mens zijn vertrouwen te
investeren in de sprekende God? Wie
of wat werpt zich telkens op als tegen
spreker? Is het niet de rede, die niet
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Het geloof slacht de rede. Het doodt dat beest dat heel de wereld
en alle schepselen niet kunnen doden. Zo heeft Abraham het ge
dood door het geloof in het Woord van God waardoor hem nako
melingschap beloofd werd uit de onvruchtbare en reeds afgeleef
de Sara.
Niet terstond stemde de rede in Abraham in met dit Woord.
Ongetwijfeld voerde zij in hem strijd tegen het geloof, aangezien
het haar belachelijk, dwaas en onmogelijk voorkwam dat Sara negentig jaar oud en dan ook nog onvruchtbaar - een zoon zou
baren. Maar het geloof heeft in Abraham die bitterste en verder
felijkste vijand van God overwonnen, geslacht en geofferd.
Zo plegen alle vromen samen met Abraham de verborgenhe
den van het geloof binnen te treden en de rede te doden onder
het parool:
Gij rede, zijt dwaas, ge hebt geen weet van de dingen Gods.
Praat dus niet tegen mij in, maar zwijgt.
Oordeelt niet, maar hoort naar het Woord van God en gelooft.
Dan slachten de vromen door het geloof het beest dat groter is
dan de wereld. En aldus brengen ze God een welaangename offe
rande en hulde.
Uit: M. Luther, Commentaar op Galaten 3, 6, Werke, Weimarer
Ausgabe 40.1, p. 362.

Maarten Luther (1483-1546), geboren te Eisleben, 1505 intrede in een Augustij
ner klooster, 1512 hoogleraar bijbelse theologie te Wittenberg, kwam door de
Romeinenbrief tot inzicht in het reformatorisch sola fide, bracht omstreeks 31
okt. 1517 geprikkeld door de aflaathandel de kerkhervorming op gang, schreef
o.m. Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520), in de rijksban 1521, retrai
te op de Wartburg (Lutherbijbel), was vanaf 1522 weer werkzaam te Wittenberg.
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wil bukken? Zijn het niet de 'sofisten',
al die rede-naars die het Woord meten
aan de maat van hun eigenwillig en
eigenmachtig inzicht?
Luthers gescheld op de rede heeft
grenzen, gelukkig. Luister! Het
verstand vraagt om een goed gebruik.
Het dient verlicht te worden door het
geloof. Het moet zich onderwerpen
aan Christus. Ook dat is Luther.
Toch blijft er bij Luther spanning
tussen geloof en rede, argwaan jegens
de wijsbegeerte, wantrouwen
tegenover de wetenschap als zodanig.
Het geloof wordt van de weeromstuit
controleorgaan, de theoloog wordt
inspecteur van onderwijs. Schaduw
van zijn leer van de twee rijken.
Laten we dankbaar zijn dat Luther de
trekken van het Beest in het
eigenmachtige denken onderkend
heeft. Al stuurt hij regelrecht aan op
een sacrificium intellectus, een
slachting van het intellect.

Trouwens. . . , is er niet iets voor die
term te zeggen? Moet niet de oude
mens met héél zijn hebben en houden
aan het kruis? Moet niet juist ook die
beestachtige rede de Gekruisigde
worden nagedragen in het graf?
Ik bedoel simpel dit. De
vergoddelijkte Rede moet sterven, zal
het gewoon menselijke verstand
kunnen herrijzen.

14
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JOHANNES CALVIJN

IN DE GREEP
VAN DE GEEST
Is Johannes Calvijn, hervormer van
kerk, theologie en samenleving, ook
nog een hervormer van de
wijsbegeerte te noemen? Men oordele
zelf.
Volgens Calvijn is Christiana
philosophia een vorm van
wijsbegeerte die van haar beoefenaars
iets ongebruikelijks vergt, namelijk
'gehoorzaamheid' aan God en
'onderwerping' aan Zijn Geest.
Kortom: de geest in de greep van de
Geest!
Jammer voor de systeembouwers
onder ons, maar op die manier kan
'calvinistische filosofie' nooit worden
vastgeprikt op een voorhanden
denkstelsel. Christelijke filosofie
inspireert of ze verteert.
Filosofen hebben van oudsher
gezocht naar een nieuwe levensorde.
Denk aan Plato met zijn ideale staat!
Denk aan Utopia, het gelukzalige
eiland van Thomas More. Denk aan de
utopieën van Comte en Marx.
Is iemand ooit hierin geslaagd? Geen
enkele wijsgeer (zegt Calvijn) heeft de
werkelijke ingang tot het leven
gevonden. Waarom niet? Hun
vertrekpunt was de rede. D .w .z.: de
rede van zondige mensen, een
verduisterde rede.
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O, welk een vordering heeft hij gemaakt die geleerd heeft dat hij
niet van zichzelf is, en die de heerschappij en het bestuur over
zichzelf aan zijn eigen rede onttrokken heeft om het toe te ken
nen aan God.
Laat dit dus de eerste stap zijn, dat de mens van zichzelf af
wijkt, opdat hij de volle inzet van zijn verstand richt op gehoor
zaamheid aan de Heer. Gehoorzaamheid zeg ik, niet maar die
welke gelegen is in gehoorzaamheid aan het Woord, doch die
waardoor het hart van de mens, ontdaan van eigen vleselijk ge
voelen, zich geheel bekeert tot de wil van Gods Geest.
Deze verandering, die Paulus de vernieuwing van het denken noemt
(Rom. 12:2, Ef. 4:23), heeft geen enkele wijsgeer gekend, hoewel
zij de hoofdingang tot het leven is. Want de wijsgeren stellen
alleen de rede tot bestuurster over de mens; zij menen, dat
alleen naar haar geluisterd moet worden; kortom, aan haar alleen
verlenen en laten zij de bevelvoering over de zeden. Maar de
christelijke wijsbegeerte beveelt haar te wijken van haar plaats en
zich in onderdanigheid te onderwerpen aan de Heilige Geest.
Uit: J. Calvijn, Institutio Religionis Christianae III, 7, 1, vert. A. Sizoo, Delft: W. D. Meinema, 10e druk, z.j., deel 2, pp. 184-195
(gecorrigeerd).

Johannes Calvijn (1509-1564), geboren te Noyon, wijdde zich in Parijs m.n. aan
humanistische studies, plotseling bekeerd ca. 1533, week uit naar Straatsburg
en Bazel, voltooide daar zijn Institutie, vanaf 1536 met onderbrekingen tot zijn
dood als hervormer werkzaam te Genève, zijn hoofdwerk Institutio religionis
christianae (1536, nadien uitgebreid) werd min of meer de 'dogmatiek der refor
matie'.
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Wat willen we: de rede bestuurster of
het bestuur aan God? Het laatste is het
alternatief van Calvijn. Want per slot
van rekening: we zijn niet van
onszelf! Ook niet in de beoefening
van de wetenschap.
Gods bestuur erkennen, ook in de
wijsbegeerte, is meer dan uitwendige
aanpassing van het verstand aan het
Woord van God. Calvijn gewaagt van:
innerlijke bekering van het hart tot de
Geest van God. En Paulus spreekt
warempel van: vernieuwing van het
denken.
Vernieuwing van het denken! Moet
het op dit punt niet botsen tussen de
scholastiek (ik loop graag in een
middeleeuws of eigentijds jasje; het is
wel christelijk opgelapt) en een

waarlijk reformatorische denkwijze (ik
loop graag in nieuwe kledij; het is wel
gauw bevlekt).
Als filosofie zich laat vangen in de
greep van de Geest, wordt dan niet de
blik op oneindig en het verstand op
nul gezet? Voert Calvijn de rede niet
in ballingschap?
Calvijn bant de rede niet uit, maar ze
moet wijken van haar troon. Dat wel.
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GROEN VAN PRINSTERER

LICHT OP
GROEN
Groen van Prinsterer, staatsman,
rechtsgeleerde, Christusbelijder in
wetenschap en politiek. Kan dat wel,
een christelijk getuigenis en pleine
publique?Tegen ongeloof en
revolutiegeest? Is dat niet shocking of
op zijn minst gênant?
Groen kent de wereld, 't Bevreemdt
hem niet, dat Gods Woord
bestempeld wordt als beuzelarij,
mythologie, tijdgebonden tekst. En
dat een wetenschap bij het licht van
dat Woord wordt weggehoond.
Wat wil je? 'De aard van het ongeloof
brengt deze handelwijze mee'. Groen
kan de 'onchristenen' begrijpen.
Minder begrijpt hij vele christenen.
Waarom laten die het zo vaak
afweten?
Groen peilt hun motieven. Het motief
van de zwakheid. Christenen laten
zich overrompelen door wat 'in' is. Ze
onderkennen niet dat ze op die
manier worden meegesleept door
'heersendewanbegrippen', dooreen
'antichristelijk vooroordeel'. Jammer.
Het motief van de eerzucht.
Christenen willen graag in tel zijn.
Zoekers naar eer. Eer van mensen, wel
te verstaan. Nogmaals jammer.
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De christelijke behandeling der wetenschap moet een ergernis
en aanstoot voor onchristenen zijn. De aard van het ongeloof
brengt deze handelwijze mee.
Maar de verloochening van rechtmatige christelijke invloed
door christenen, hierover is het dat men zich verwonderen mag.
Christenen, wier oprecht geloof men niet betwijfelen kan, erge
ren zich niet zelden, zodra het gezag van Gods Woord bij de
beoefening der wetenschap ingeroepen wordt. Hoe een ver
schijnsel verklaren dat niet minder vreemd dan onloochenbaar is?
Uit de zwakheid van de christen, die dikwijls zo weinig weer
stand aan heersende wanbegrippen biedt! Het werd een axioma
dat de wetenschap van alle godsdienstige bijmengselen behoort
gezuiverd te worden. Christenen meenden in die afscheiding het
middel gevonden te hebben om, zonder verloochening van hun
christelijk geloof, in de kring der beschaafden en meer verlichten
opgenomen te worden. Ja, wellicht is menigeen in de weten
schap met dubbele ijver voorstander van de filosofie geweest,
omdat hij in het wetenschappelijk ongeloof voor zijn gehecht
heid aan het Evangelie verontschuldigingen zocht.
Zo werden ook christenen door een anti-christelijk vooroor
deel meegesleept. Maar hetgeen vroeger in vele opzichten te ver
ontschuldigen was, zou thans onverantwoordelijk zijn. Datgene
waardoor de overtuiging in die dagen werd geschokt, strekt nu
ter bevestiging van het geloof. De christelijke studie is door de
vruchteloosheid en verderfelijkheid der onchristelijke, verheer
lijkten de Openbaring heeft ook inde wetenschap de zege behaald.
Uit: G. Groen van Prinsterer, Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt, Leiden: Luchtmans, 1834-1840, pp. 27, 29-31.
Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), geboren te Voorburg, studeerde te
Leiden letteren en rechten, secretaris van het kabinet des konings te Brussel,
vanaf 1832 toezicht op het huisarchief van Oranje, 1840 in het parlement, ge
worteld in calvinisme en réveil, historicus en politicus, leider van de anti-revolutionaire beweging, schreef o.a. Beschouwingen over staats- en volkerenregt
(1834), Ongeloof en revolutie (1847).
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Het motief van de verontschuldiging.
Deskundigheid moet die rare
geloofskronkel excuseren,
camoufleren. Je leeft uit genade, maar
je vertrouwt de ongelovige
wetenschap. Groen constateert en
bejammert het, nooit verbitterd. (Een
kunst op zich).

moed te grijpen in staat, recht en
wetenschap. Als Christusbelijder.
Liefst zonder gêne.

Een groeniaanse wending. Waarom
wordt ook tegenwoordig zo weinig in
de wetenschap de zijde van Christus
gekozen? Vroeger was er de druk van
vooruitgangsgeloof en
verlichtingsfilosofie. Maar in onze tijd
heeft de Openbaring toch reeds. . .
gezegevierd? Een uitdagend
argument. Kunt u het meemaken?

Een leidsman (lees: Führer) uit onze
eeuw heeft laten zien wat er gebeurd
als wij niet de geschiedenis in het licht
van de Schrift, maar de Schrift in het
licht van de geschiedenis gaan lezen.

Groen ziet alom goddeloosheid,
verderf, een denken gedoemd tot
onvruchtbaarheid. Maar voor het
heden ontdekt hij er (laat ik zeggen)
een bevestiging 'm van het
bijbelwoord: 'de HERE kent de weg
der rechtvaardigen, maar de weg der
goddelozen vergaat' (Psalm 1).
Groens dubbele lijfspreuk: 'Er staat
geschreven, er is geschied!' Riskant!
Durven wij het nog aan? De Schrift èn
de geschiedenis lezen? Het zal
moeten gebeuren, met vreze en
beven, ook in een eeuw waarin
geweld en goddeloosheid elkaar naar
de kroon steken. Om te weten van het
zegevierend Woord. Om met Groen

Een woord van waarschuwing. Lees de
lijfspreuk van deze leidsman nóóit van
achteren naar voren, want dan springt
in de hemel het licht op rood!

22
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ABRAHAM KUYPER

TWEEËRLEI
WETENSCHAP
Een kop van Abraham Kuyper: driest,
gedreven, in stormloop tegen de
gevestigde mening van filosofen en
theologen tegelijk.
De filosofen krijgen lik op stuk. Er is
tweeërlei wetenschap, wat anders?
Dag ene, algemeen geldende,
objectieve wetenschap. Dag
uitgeloogde rede zonder smet of
smaak. Heersende opvattingen
kunnen Kuyper gestolen worden. Wie
sprak er ook al weer van ideologie
kritiek?
Ook de theologen verdienen een lik
uit de pan. De traditionele
touwtrekkerij tussen geloof en
wetenschap of (zo men wil) tussen
theologie en wetenschap wordt
ontmaskerd als schijnconflict. Alsof
geloof en wetenschap onafhankelijke
grootheden zouden zijn, duchtige
maar ook nuttige concurrenten op de
markt van de publieke opinie. Dag
scholastiek. Dag neutrale school,
gekerstend door het ene, verplichte
uurtje godsdienstonderwijs.
Kuyper hervormer? Een groot woord
voor een soms kleine man. En toch.
Hij zag het weer: de peilloze diepte
(de 'storing') van de zonde en de
normontzonkenheid (het 'abnormale')
van de kosmos. Hij zag het weer: het
Kruis, de Verrijzenis, de universele

24

En nu kom ik tot mijn laatste stelling, de bewering namelijk, dat
het Calvinisme bij het conflict dat vrije wetenschap noodwendig
moet doen opkomen, voor dat conflict de gerede oplossing vond . Gij
verstaat welk conflict ik bedoel: het machtig conflict tussen hen
die aan de belijdenis van God Drieënig en zijn Woord blijven
vasthouden, en die anderen die in deïsme, pantheïsme of natura
lisme de oplossing zoeken van het wereldprobleem.
Let wel, ik zeg niet het conflict tussen geloof en wetenschap. Dat
bestaat niet. Alle wetenschap gaat van geloof uit. Alle weten
schap onderstelt geloof aan ons ik; onderstelt het geloof aan de
juistheid der denkwet; onderstelt het geloof aan het leven en
onderstelt bovenal geloof in de beginselen waarvan men uitgaat.
Neen, het conflict bestaat niet tussen geloof en wetenschap,
maar tussen de bewering dat de kosmos een normale of een abnor
male is. Is hij normaal , dan beweegt hij zich door een eeuwig pro
ces naar zijn ideaal. Maar is de bestaande kosmos abnormaal, dan
greep er storing plaats en kan alleen een herscheppende macht
hem de bereiking van zijn bestemming waarborgen.
Niet dus geloof en wetenschap maar twee wetenschappelijke stelsels
zijn het, die elk met een eigen geloof tegenover elkander staan. En
evenmin mag gezegd dat het hier de wetenschap is die staat tegen
over de theologie, want het zijn twee absolute vormen van we
tenschap, die beide heel het veld van menselijke kennis bestrijken.
Over en weer betwisten ze elkander het ganse terrein des levens, en
kunnen ze niet aflaten van het pogen om geheel het gebouw van el
kanders strijdige beweringen tot de grond toe af te breken.
Uit: A. Kuyper, Het Calvinisme, Amsterdam: Höveker & Wormser, z.j. (1899), pp. 123-126.
Abraham Kuyper (1837-1920), predikant te Beesd, keerde zich daar van het mo
dernisme tot het calvinisme, daarna predikant in Utrecht en Amsterdam, 1874 in
de Tweede Kamer, leider van de Anti-Revolutionaire Partij, oprichter van de
Vrije Universiteit te Amsterdam 1880, trad met de Doleantie uit de Hervormde
kerk, minister-president 1901-1905, hoofdwerken Het Calvinisme (1899) en De
gemeene gratie (1905).

25

Amnestie, de opdracht Pro Rege (voor
Koning Jezus). Hij geloofde heilig in
de 'herscheppende macht' van de
Kruiseling. Als dat niet reformatorisch
is, wat dan wel?
Welke machten beheersen onze
godvergeten cultuur? En wij, door
welke macht houden wij ons op de
been in kerk, staat en maatschappij?
Waar ligt voor ons opdracht en
conflict? Is e r - sinds de emancipatie
der 'kleine luyden' - eigenlijk nog een
conflict? Ja, Ja. Pro Rege als donzen
deken, dekmantel, doekje voor het
bloeden, slaapzak van een
Kuyperiaans verleden.
Wie strijdt, is kwetsbaar. Kuypers
program was driest, al te driest. Is de
christen-denker werkelijk geroepen

het wetenschapsgebouw van de nietchristen tot op de grond toe af te
breken? Wacht anders de gladde slang
van synthese en scholastiek? Kuyper
heeft geaarzeld. Gehakkeld van
'gemene gratie': een boek van drie
dikke delen.
Takken moeten soms worden
weggebroken, zegt Paulus. Maar hij
zegt óók: Loten kunnen weer worden
geënt op Christus, de nieuwe
levenswortel (Rom. 11). Ter
overweging bij het nadenken over Pro
Rege in een ontkerstende cultuur.
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HERMAN BAVINCK

BETWETERS EN
KINDERKENS
Hier Bavincks beeltenis: bedaard,
bebaard, bejaard. Thans overbejaard
en afgedaan?
Herman Bavinck was volbloed
dogmaticus. Toch ook volop man van
de wereld. Woekeraar met de
gereformeerde erfenis. Worstelaar
met de vragen van wetenschap en
cultuur, onderwijs en opvoeding,
psychologie en geweten. De
gereformeerde theologie wilde hij dan
ook beoefend zien binnen het ruime
raam van wereldbeschouwing en
wijsbegeerte.
Zijn wijsgerige opvattingen zijn
verouderd, accoord. Toch is er ergens
de actuele intuïtie dat er vanuit de
christelijke levensovertuiging
'verrassend licht' valt op de
verhouding van religie en filosofie.
Hoe dan? Zegt Bavinck: Niet de
boedelscheiding van geloof en weten
à la Kant. Niet het pantheïstisch
monisme à la Hegel en Haeckel. Zelfs
niet de kunstige
complementariteitsconstructie van de
heilige Thomas.
Bijgaande tekst toont Bavinck in
verweer tegen Hegel. Godsdienst
primitieve wijsbegeerte? Wijsbegeerte
veredelde religie? Zo geredeneerd
wordt christelijke wijsbegeerte
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Van dit hoge en heerlijke standpunt, waarop de christelijke wijs
heid ons plaatst, valt er tenslotte een verrassend licht op de ver
houding van religie en filosofie. Beider verwantschap is door alle
grote denkers gevoeld en erkend. Maar Hegel werd door zijn dia
lectische methode tot de opvatting geleid dat de godsdienst pri
mitieve wijsbegeerte, de in allegorie gehulde aanschouwelijke
metafysica van het volk, en de wijsbegeerte dus de in begrippen
omgezette religie der denkers was.
Maar daarmee deed hij aan het wezen van beide, met name van
de religie tekort. Want al ware het ook dat de wijsbegeerte een
volledige verklaring der wereld en een volkomen zuiver begrip
van God kon geven, daaraan zou de mens toch niet genoeg heb
ben. De dorst van zijn hart gaat uit, niet allereerst naar een zuiver
Godsbegrip, maar naar de levende God zelf.
Een mens vindt geen rust, voordat God zijn God en zijn Vader
geworden is. Met Hem treden wij in gemeenschap alleen in de
weg der religie. Er is ook voor de diepste denker geen rechtvaar
diging uit het begrip, maar alleen uit het geloof. Jezus sprak, God
zij dank, niet de wijzen en verständigen, maar de kinderkens, de
kinderkens ook onder de wijsgeren, zalig.
Uit: H. Bavinck, Christelijke Wereldbeschouwing, Kampen: J. H.
Kok, 19293, pp. 33, 34.

Herman Bavinck (1854-1921), zoon van een 'afgescheiden' predikant, studeerde
te Leiden, hoogleraar aan de Theologische School te Kampen 1883, aan de Vrije
Universiteit 1902, doceerde dogmatiek en dogmageschiedenis, veelzijdig ge
leerde: filosofie, pedagogiek, psychologie, hoofdwerken: Gereformeerde dog
matiek (1895-1901), Wijsbegeerte der openbaring (1908).
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natuurlijk het neusje van de zalm: het
geloof overgegaan in redelijke
aanschouwingen begrip! Bavinck past
ervoor.
Zijn eigen zienswijze: Geen rust voor
de mens, alvorens die filosofisch
begrepen God (bestaat zoiets eigenlijk
wel?) mijn God en mijn Vader
geworden is. Langs de weg van een
kinderlijk geloof. Dat is Bavinck.
Ook vandaag kom je ze tegen, bij
bosjes, spitse intellectuelen, irritante
betweters, redelijke zoekers van
waarheid en zekerheid, nooit
tevreden met de eenvoud van het
geloof. Waar vinden ze houvast?
Binnen de poorten van universiteit en

wetenschap? In een filosofie van het
gezonde verstand, van de kritische
rede, van een voortschrijdende
research? Wat een verwachtingen wat een kramp - wat een frustraties.
Om concreet te worden: Kan de
wetenschap de moderne mens nog
zekerheid bieden? Of moet tenminste
de theologie niet pogen een
christenmens de vastheid van het
geloof te hergeven? Hopelijk?!)
weigert de theologie, maar wat dan?
Als laatste bolwerk de christelijke
wijsbegeerte? Applaus van Hegel. Niet
van Bavinck. Heeft hij afgedaan?
Gevraagd (met Bavinck): 'kinderkens
ook onder de wijsgeren'.

2.
CRITICI
VAN DE RELIGIE
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G .W . F. HEGEL

HET KUSSEN
VAN DE REDE
Geen filosoof die ik zo bewonder en
tegelijk zo verfoei als deze man, deze
Hegel.
Ik bewonder Hegel. Tot op de dag van
vandaag is hij voor mij de
geschiedenisfilosoof. Wie heeft de
historiciteit van de mens gepeild als
deze denkreus?
Varium et mutabile semper femina,
zei Vergilius. Vrouw-vriendelijk
vertaald: De charme van de vrouw is
haar veranderlijkheid. Hegels versie
wordt: Varium et mutabile semper
homo. Dat wil zeggen: de mens
varieert in eindeloze mutaties. Ook als
cultuurdrager.
Heeft Hegel niet schoon gelijk? Is niet
veranderlijkheid een behoefte, ja een
wezenskenmerk van de mens? Ik ben
niet die ik was. Wij zijn anders dan
ouders, grootouders, voorouders.
Weer anders zullen onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn. Ook in hun ideeën en idealen.
Ook in hun normen en gedragingen.
Deze veranderlijkheid vinden vele
mensen, vele christenen om van te
griezelen. Waar gaat dat heen?
Een vraag als geknipt voor astronauten
die worden weggeschoten van het
aardvlak. Maar ruimtevaarders
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Hierop is het verschil tussen filosofie en religie gebaseerd. Filoso
fie is de werkzaamheid om hetgeen in de vorm van de (gods
dienstige) voorstelling is in de vorm van het begrip te verande
ren.
De inhoud (van filosofie en religie) is dezelfde, dient dezelfde
te zijn: de waarheid. Inzoverre echter de mens denkt, de behoef
te tot denken in hem wezenlijk is, wordt deze inhoud in de vorm
van de gedachte, dus in het begrip veranderd.
Uit: G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophic der Reli
gion /, Hamburg: F. Meiner, 1966, p. 295.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), geboren in een orthodox Luthers
gezin, hoogleraar te Jena, dan te Heidelberg 1816, dan te Berlijn 1818, werd 'de
Pruisische staatsfilosoof', exponent van het Duitse idealisme, ook van het dia
lectisch denken, schreef o.m. Die Phänomenologie des Geistes (1806), Enzyklo
pädie der philosophischen Wissenschaften (1817).
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kennen geen vrees, hoe ver ook op
weg. Ze weten zich in de blijvende
greep van de moederplaneet. Ze
vertrouwen op de aantrekkingskracht
van de aarde, al lijkt alles in de enge
cabine met haar wetten te spelen en te
spotten.
Is dit niet een beeld van de mens?
Veranderlijk is hij, rusteloos, op weg,
spelend of spottend met God en
gebod. En desondanks: 'een sterke
Hand die nooit heeft misgetast'. Ik
vraag me af, waarom is dit geloof zo
benauwd dat het ergens hééngaat?
En toch, ik verfoei Hegel. In weerwil
van alle veranderlijkheid blijft er in het
geloof houvast. Houvast aan Wie mij
vasthoudt. Hegel hobbelt hierover
heen. Z .i. moet alles veranderen, ook
de laatste vastigheid van het geloof.
Moet alles veranderen? Nou ja, alles
behalve het kritisch inzicht (van ene
meneer Hegel) in die verandering. Dit
betekent: de godsdienstige
voorstelling moet in haar
veranderlijkheid worden begrepen,
de bijbelse openbaring moet worden
nagerekend, het religieuze

vertrouwen moet worden verankerd
in logisch-filosofisch begrip. Het hart
moet slapen op het kussen van de
Rede.
Ik verfoei die vermetele stem van
Hegel. Hij klinkt in boek en krant, uit
radio en beeldbuis, van kansel en
katheder. Ja, soms betrap ik hem, als
eigen gedachten de vrije loop nemen
God, sla die stem van Hegel met
stomheid.
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LUDWIG FEUERBACH

BLACK GOD
TH EO LOG Y
De Ethiopiërs zeggen van hun góden
dat ze stompneuzig en zwart zijn en
de Thraciërs, dat ze blauwogig en
rossig zijn. Dat moest reeds 2500 jaar
geleden de Griekse dichter en
Wanderphilosoph Xenophanes tot
zijn stomme verbazing constateren.
Hij merkte ook op: Als ossen, paarden
en leeuwen eigenhandig iets konden
schilderen en vervaardigen, dan
zouden de paarden hun godsbeelden
doen gelijken op paarden en de ossen
op ossen.
Wat is dit anders dan een smeuïg
begin van de idee van religieuze
projectie? Wat is dit anders dan de
leer van Ludwig Feuerbach, de man
die God zag als een kleurrijke
afbeelding van 's mensen 'intiemste
gedachten'? Niet minder, maar ook
niet meer!
Een enkel mens is volgens Feuerbach
beperkt, gebrekkig. De prijs voor zijn
individualiteit. Maar zie, de
Godsgedachte verschaft
prijscompensatie. Wat de mens tekort
komt zoekt hij in God. Is hij
onvolmaakt, dan God volmaakt. Is hij
tijdelijk, dan God eeuwig. Is hij
machteloos, dan kan hij nog altijd
terugvallen op God, de Almachtige.
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Zoals de mens denkt, zoals hij gezind is, zo is ook zijn God. Het
bewustzijn van God is het zelfbewustzijn van de mens, de kennis
aangaande God de zelfkennis van de mens. Uit zijn God ken je de
mens en omgekeerd uit de mens zijn God.
God is het ontblote innerlijk van de mens; de religie de plechti
ge onthulling van de verborgen schatten van de mens, de erken
ning van zijn intiemste gedachten, de openlijke ontboezeming
van zijn liefdesgeheimen.
Uit: L. Feuerbach, Das Wesen des Christenthums (1841), Sammtliche Werke, ed. W. Bolin, deel 6, Stuttgart: Frommann Verlag,
19602, p. 15.

Ludwig Feuerbach (1804-1872), studeerde theologie in Heidelberg, filosofie bij
Hegel in Berlijn, werd leider van de linkervleugel in de Hegel-school, voorstan
der van een antropologisch gericht naturalisme, auteur van Das Wesen des
Christentums (1841), waarin het goddelijke werd geschetst als projectie van hu
maniteit en medemenselijkheid.
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God is m.a.w. de geïdealiseerde
mens, de hemel de geïdealiseerde
aarde, het wonder de vervulde
hartewens, Christus het vlees
geworden ideaal.
Feuerbach is niet een Marx, gebeten
op de gelovige. Kom nou. De gelovige
is heerlijk naïef. Hij is als een kind, dat
keurig opgepoetst voor de spiegel
staat en dan een ander, pardon, De
Ander meent te ontwaren.
De gebeten hond is de getabberde
theoloog: een groot geworden kind,
dat nog steeds niet in de gaten heeft,
dat-ie in de spiegel kijkt. Nog steeds
gelooft de theoloog, heel
dikdoenerig, dat er iets is 'aan gene
zijde'. Theologie is een mentale
groeistoornis.
Feuerbach, de verguisde, is
tegenwoordig 'in'. Zelfs bij theologen.
Wie durft er nu nog spreken of zingen
van zijn 'Godsverlangen'? Wie durft
woorden als 'hemel' en 'vaderhuis'
nog in de mond te nemen? Zeg toch
zelf: een streling van eigen
behoeften!
Toch laat Feuerbach ook mij niet los.
Hoeveel gods-dienst is niet
heilsegoïsme, ja metterdaad je reinste
'Bedürfnisreligion'? Hoeveel gebed
een geprevelde optelsom van

behoeften? Hoeveel gezang een
kieteling van de ziel? Hoeveel
calvinisme gecamoufleerde
behoudzucht? Hoeveel
rechtzinnigheid duivelse
'Rechthaberei'?
Geschapen is de mens tot 'beeld en
gelijkenis van God' (Gen. 1:26). Maar
als ons leven Hem niet meer afbeeldt
en doet kennen, ontstaat afgoderij:
God wordt 'beeld en gelijkenis van de
mens' (Rom. 1:23). Feuerbach zag iets
van het laatste. Tonen wij iets van het
eerste?
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KARL MARX

CATE
CHISMUS
VAN KARL
MARX
Vr. Waaruit kent gij uw ellende?
Antw. Uit het kritisch inzicht in de
boosheid en janboel van dit aardse
jammerdal.
Vr. Wat eist het kritisch inzicht van
ons?
Antw. Dat wordt ons geleerd in deze
hoofdsom: Gij zult de religie
bestrijden als het denkbeeldig geluk
van de mens en gij zult strijden voor
zijn werkelijk geluk.
Vr. Is dan de mens alzo boos,
verkeerd en ongelukkig geschapen?
Antw. Neen hij, de mens is van nature
goed. Zo heeft hij zichzelf geschapen.
Vr. Vanwaar komt dan zulk een
verdorven aard des mensen?
Antw. Uit de druk van de
maatschappelijke uitbuiting en de
drug van de christelijke religie.
Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat
wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig
goed en geneigd tot alle kwaad?
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De kritiek der religie is de vooronderstelling van alle kritiek.
Grondslag van de ongodsdienstige kritiek is: d e m e n s m a a k t d e r e l i 
g i e , de religie maakt niet de mens. De religie is namelijk het zelf
bewustzijn en het zelf-gevoel van die mens die niet tot zichzelf
gekomen is of zichzelf al weer kwijt is.
' d e m e n s ' evenwel, dat is geen abstract, buiten de wereld hok
kend wezen. 'De Mens', dat is d e w e r e l d v a n d e m e n s : de staat, de
maatschappij. Deze staat, deze maatschappij produceren de reli
gie, een v e r k e e r d w e r e l d -b e w u s t z i i n , omdat ze zelf een verkeerde
wereld zijn.
De r e l i g i e u z e ellende is tegelijk de u i t d r u k k i n g van de werkelijke
ellende en het p r o t e s t tegen de werkelijke ellende. De religie is
het zuchten van de benarde creatuur, het hart van een harteloze
wereld, zoals ze de geest van geesteloze toestanden is. Ze is het
o p i u m van het volk.
Het opheffen van de religie als d e n k b e e l d i g geluk van het volk is
het opeisen van zijn w e r k e l ij k geluk. Het critiseren van de religie is
dus in k i e m het critiseren van het (aardse) jammerdal. De kritiek
van de hemel zet zich derhalve om in de kritiek van de aarde.
Uit: K. Marx, Die Frühschriften, ed. S. Landshut, Stuttgart:
Alfred Kröner Verlag, 1968, pp. 207-209.

Karl Heinrich Marx (1818-1883), van joodse afkomst, studeerde rechten, ge
schiedenis en filosofie, ontwikkelde o.i.v. Hegel en Feuerbach het 'historisch
materialisme', redacteur van de Rheinische Zeitung te Keulen 1842, week uit
naar Parijs, Brussel, Londen, bekendste werken: Manifest der kommunistischen
Partei (1848), Das Kapital (vanaf 1867).
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Antw. Ja w ij; tenzij dan dat wij door
de wapenen der kritiek, dewelke de
kritiek der wapenen niet uitsluit,
worden wedergeboren.

van de enige weg der volmaakte
verlossing door totale kritiek en alzo
een vervloekte afgoderij.
Vr. Waaruit weet gij dit alles?

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te
weten, opdat gij in deze troost zaliglijk
leven en sterven moogt?
Antw. Twee stukken. Ten eerste: de
kritiek van de hemel. Ten tweede: de
kritiek van de aarde.
Vr. Is niet een kritiek van de aarde
mogelijk zonder een kritiek van de
hemel?
Antw. Dewijl de kritiek der religie
vooronderstelling is van alle kritiek, is
een dusdanige opvatting in de grond
anders niet dan een verloochening

Antw. Uit de door mij samengestelde
catechismus.
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FRIEDRICH NIETZSCHE

NA DE DOOD
VAN GOD
Diogenes de wijze
Die leefde in een vat
Waarmee men kan bewijzen
Dat wijsheid schuilt in 't nat
Zo hebben we vroeger gezongen.
Maar het gezang was misplaatst.
Tegenwoordig denk ik namelijk dat
Diogenes, de grote cynicus en
cultuurcriticus van de oudheid, in zijn
ton eerder een uitvlucht zocht uit de
cultuur dan een toevlucht tot de
alcohol. Doet de 'gevatte' Diogenes
niet denken aan Nietzsche, de grote
cultuurcriticus van de 19de eeuw, die
de spraakzame Zarathustra creëerde,
huizend in een hol?
Van Diogenes wordt verteld dat hij bij
klaarlichte dag een lantaarn aanstak
met de raadselachtige woorden: Ik
zoek een mens. Waarom deze
woorden? Wellicht had hij
geconstateerd, dat de echte,
oorspronkelijke, ongebonden mens
was uitgestorven, gestrikt in de
plichtplegingen van een
verburgerlijkte cultuur.
Friedrich Nietzsche moet hieraan
gedacht hebben in zijn verhaal van de
dwaas die bij klaarlichte dag een
lantaarn aanstak en riep: Ik zoek God!
Ik zoek God! om vervolgens
geschrokken te constateren: God Is
dood!
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Hebben jullie niet van die dwaas gehoord die op klaarlichte dag
een lantaarn aanstak, de markt op liep en onophoudelijk
schreeuwde: 'Ik zoek God! Ik zoek God!'
Aangezien daar juist veel mensen bijeen waren die niet aan
God geloofden, verwekte de man een onbedaarlijk gelach. Is hij
dan zoekgeraakt? zei de een. Is hij als een kind verdwaald? zei de
ander. Of heeft hij zich soms verstopt? Is hij soms bang voor ons?
Heeft hij zich soms ingescheept? Is hij er van door? - zo
schreeuwden en lachten ze door elkaar.
De dwaas sprong in hun midden en doorboorde ze met zijn
blikken. 'Waar God naar toe is?' riep hij, ' ik zal het jullie zeggen!
w ii h e b b e n h e m g e d o o d - jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars.
God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe
troosten we onszelf, wij de moordlustigsten van alle moorde
naars? Het heiligste en machtigste dat de wereld bezat, het is
onder onze messen doodgebloed - wie wist dit bloed van ons af?
Is de grootte van deze daad niet te groot voor ons? Moeten we
niet zelf tot góden worden, om voor zoiets waardig genoeg te lij
ken?'
Hier zweeg de dwaas en zag zijn toehoorders aan: ook zij zwe
gen en staarden hem vreemd aan. Eindelijk smeet hij zijn lantaarn
op de grond, zodat ze in stukken brak en uitdoofde: 'Ik kom te
vroeg', zei hij daarop, 'ik ben nog niet te rechter tijd. Dit enorme
gebeuren is nog onderweg en gaande - het is nog niet tot de oren
der mensen doorgedrongen'.
Uit: F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft III, § 125, in:
Werke, deel 2, ed. K. Schlechta, München: Carl Hanser Verlag,
1955, pp. 126-127.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), studeerde theologie en klassieke lette
ren, in 1869 hoogleraar klassieke filologie te Bazel, beïnvloed door de pessimis
tische levensvisie van Schopenhauer, ontwikkelde een wilskrachtige levensfilo
sofie, vanaf 1889 in toenemende mate krankzinnig, enkele werken: Fröhliche
Wissenschaft (1882), Der Wille zur Macht (onvoltooid).
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Waaraan stierf God eigenlijk? Stikte hij
in overmatig meelij met de mens?
Bleef hij erin, toen hij de
mensenliefde van zijn zoon zag
uitlopen op de hel van de kruisdood?
Of heeft een vermetel mens soms
wraak genomen op deze grote, stille
getuige van 's mensen euveldaden?
Of plegen góden soms véle doden te
sterven? Nietzsche weet in elk geval
dit, dat de mens in het spel is:
Cott ist tot
Wir haben ihn getötet
En de mensen maar lachen. Bij die
hondse Diogenes, bij die hondsdolle
Nietzsche. Zonder in de gaten te
hebben, dat zij zelf de mens, dat zij
zelf God vermoord hebben. Zonder
de gevolgen van de moord overdacht
te hebben. Alsof Gods dood de
wereld niet doet kraken. Alsof het
doden van de oude God niet roept om
de verrijzenis van een nieuwe mens,
ongebonden en vergoddelijkt: de
Uebermensch.

Diogenes heeft het aangevoeld. Zijn
stelregel was: het ommunten van de
munt. Nietzsche heeft het gezien. Zijn
parool luidde: die Umwertungder
Werte. Gods dood en de nieuwe mens
zullen noodzakelijk een omwenteling
van alle waarden bewerken. Heel de
goddelijke levensorde moet en zal
worden omgeturnd. En de mensen
maar lachen . . .
Tegenwoordig is het lachen ons op de
lippen bestorven. De dwaas met zijn
lantaarn was inderdaad te vroeg. Het
gelijk van Nietzsche moest nog
komen. Het is eerst aan ons om te
bevroeden, wat er allemaal gaat
gebeuren als God in de harten der
mensen dood is, morsdood. En ik
vermoed, dat ook wij de volle tragedie
nog nauwelijks beseffen. Misschien
moet ik zeggen: gelukkig maar.
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SIGMUND FREUD

DE BLINDE
OEDIPUS
Oedipus, koningszoon te Thebe, werd
te vondeling gelegd om een dreigend
noodlot te ontgaan, maar liep het zo
juist in de kaken. Onbewust doodde
hij zijn vader en huwde hij zijn
moeder. Bij de ontdekking van deze
gruwel stak de rampzalige zich de
ogen uit. Aldus de Griekse mythe.
Is de mythe zomaar een incident uit
de oertijd? De Griekse dichter
Sophokles dacht er anders over. Hij
verhief Oedipus Rex tot een algemeen
menselijke tragedie.
Ook voor Sigmund Freud is het
Oedipus-gegeven algemeen
menselijk. Het doet zich voor in het
driftleven van het kind. Enerzijds blijkt
daar spontane binding aan de
moeder. Anderzijds is er verering,
haat en schuldgevoel jegens de vader,
de aartsrivaal.
Zulke driften kunnen onbewust
verdrongen worden i.p.v. redelijk
geleid. Gevolg? Het Oedipus
complex: de neurotische mens met
heel het ceremonieel van
dwangmatige verrichtingen.
Hiermee heeft Freud nu ook een
verklaringssleutel voor het
godsdienstige ritueel. Godsdienst is
allereerst een illusie, een mooie
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Godsdienstige voorstellingen zijn illusies, vervullingen van de
oudste, sterkste en meest dringende wensen der mensheid. De
schrikaanjagende indruk van kinderlijke hulpeloosheid heeft de
behoefte gewekt aan bescherming, bescherming door liefde
waarin de vader voorzien heeft. Het besef evenwel dat deze
hulpeloosheid door heel het leven heen voortduurt, heeft ertoe
geleid, dat de mens blijft vasthouden aan het bestaan van een
vader, machtiger dan voorheen.
Wij merken thans op, dat de schat van godsdienstige voor
stellingen niet alleen vervullingen van wensen bevat maar ook
belangrijke herinneringen aan het verleden. Inzake het kind we
ten we dat het zijn ontwikkeling naar de cultuur niet wel doorlo
pen kan zonder een min of meer duidelijke fase van neurose te
passeren. Dienovereenkomstig ware aan te nemen dat de mens
heid als geheel in een op de neurose gelijkende situatie terecht
komt. De sporen van de eertijds optredende, op verdringing ge
lijkende voorvallen hechtten zich toen voor lange tijd aan de cul
tuur. Godsdienst zou, zo gezien, de algemene menselijke dwangneurose zijn. Evenals die van het kind zou ze stammen uit het
Oedipuscomplex.
Uit: S. Freud, Die Zukunft einer lllusion, in: Gesammelte Werke,
deel 14, Frankfurt a/M: S. Fischer Verlag, pp. 352, 366, 367.

Sigmund Freud (1856-1939), studeerde te Wenen geneeskunde en psychiatrie,
trok in 1886 naar Charcot te Parijs, ontwikkelde zich te Wenen tot vader van de
moderne psycho-analyse (via vrije associatie en analyse van dromen), moest als
jood in 1938 uitwijken naar Londen, enkele werken: Traumdeutung (1900), Das
Unbehagen in der Kultur (1930).
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wensdroom in een rauwe wereld. Dat
is het gelijk van Feuerbach en Marx.
Maar er zit meer in! Beschouwd op de
keper van de psycho-analyse is
godsdienst een universele
dwangneurose. Het is een
symptomatische herinnering aan een
verdrongen conflict uit de kindertijd
van heel het mensdom.
Wat voor een conflict? Freud
vermoedt dat de mensen eertijds een
aanslag hebben gepleegd op hun
stamvader, een gevreesd hordeleider.
Zo denkt hij ook dat de joden eertijds
hun Mozes vermoord hebben. Welnu,
in het dwangmatig ceremonieel van
de religie doen de Godsaanbidders
thans op onbewuste wijze boete.
En als dit nu eens pure verzinsels zijn?
Dan nog blijft de verwantschap van
religie en neurose! In neurotische
verdringing heeft de religieuze mens
de problematische vaderfiguur ver
van zich afgezet door hem te
projecteren op het blauwdoek van de
hemel.
Heeft Freud gelijk? Is
godsdienstigheid soms niet een
mengeling van infantiel verlangen en
schuldgevoel? Herbergt het stoere
geloof vaak niet brokken angst en
onzekerheid? Is er niet dikwijls kramp
en een tekort aan realiteitsbesef?
Kortom: Is geloof niet een
ontwikkelingsstoornis?

De psychiater Rümke heeft eens
geponeerd: Ongeloof is een
ontwikkelingsstoornis. Ik geef toe,
ook met deze mogelijkheid moet
rekening gehouden worden.
Toch moeten we Freud niet met
gelijke munt willen terugbetalen.
Laten we in zijn naturalisme niet
blijven steken. Geloof en ongeloof
kunnen niet toereikend beschreven
worden in termen van groei en
groeistoornis, als waren het
onafwendbare processen.
De huidige ongodsdienstigheid is
geen Griekse tragedie, geen
onvermijdelijk noodlot, geen
onafwendbaar groeiproces. Ik weet
het: Oedipus liep blindelings zijn
onheil tegemoet. Maar stekeblind was
hij eerst, toen hij z/c/tze/fblind
gestoken had.

3. MAATSCHAPPIJVERNIEUWERS
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ERNST BLOCH

DE DROMER
EN
DE DROOM
Ernst Bloch, strijdlustig marxist, maar
toch ook een man van de gezellige
pijp, wat zeg ik, een man van de
vredespijp. Bloch is de zwervende
jood die de scheidsmuur tussen Oost
en West-Duitsland niet nam, noch de
kloof tussen christendom en
marxisme. In 1967 werd hij geëerd met
de vredesprijs van de Duitse
boekhandel. Terecht.
Bloch heeft als geen ander de
boodschap beluisterd van de religies,
van godsdienstige leiders en
revolutionaire hervormers. Ook de
motieven van de joods-christelijke
godsdienst heeft hij nagetrokken en
uiteengerafeld. En toch hield hij,
marxist van eigen stempel, meer dan
wat rafels over!
Wat Marx miste, bezit Bloch: de gave
om van achter zijn dikke brilleglazen
te dromen. Te dromen van een
vrederijk. En deze marxistische
dromer heeft in de joods-christelijke
godsdienst, althans bij profeten,
martelaars, ketters en vooral bij de
rebel uit Nazareth, iets van deze
droom herkend: de droom van een
nieuwe wereld.
Bloch heeft bovendien beseft wat
menig christen heeft vergeten, dat
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Het echte marxisme neemt het echte christendom serieus. Als,
christelijk gesproken, de bevrijding van de vermoeide en belaste
nog steeds werkelijk bedoeld wordt — als, marxistisch gespro
ken, de diepte van het rijk der vrijheid werkelijk volle inhoud van
het revolutionair bewustzijn blijft en wordt — ja dan zal het
samengaan van revolutie en christendom tijdens de boerenoorlo
gen niet het laatste samengaan geweest zijn. En ditmaal zal het
samengaan gepaard gaan met succes.
Op het zwaard van Florian Geyer, de grote strijder uit de boe
renoorlog, stond, naar men zegt, gekerfd: n u l l a c r u x , n u l l a c o r o n a
(zonder kruis geen kroon). Dat zou ook het parool moeten zijn
van een christendom dat zichzelf eindelijk hervindt. En de nog
verder dringende, ja, de onuitgeputte bevrijdende kern hiervan
verschaft zo eveneens het parool voor een marxisme dat zich
eenmaal bewust zal zijn geworden van zijn diepste dimensies.
Uit: E. Bloch, Atheismus im Christentum, Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt, 1970, pp. 256, 257.

Ernst Bloch (1885-1977), journalist en schrijver, ontvluchtte als jood en marxist in
1933 Hitler-Duitsland, kwam 1938 in de U .S.A ., werd 1949 hoogleraar te Leipzig
(D .D.R.), ging na gedwongen ontslag naar West-Duitsland 1961, werkzaam aan
de universiteit van Tübingen, hoofdwerk Das Prinzip Hoffnung (1953-1959), na
druk op de utopische fantasie als scheppend vermogen.
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een droom tot dynamiet kan worden,
tot een levenwekkende kracht, tot
zout voor de samenleving, tot hoop
voor 'allen die vermoeid en belast zijn'
(Mt. 11:28). Daarom ook meet hij
christenen en marxisten af aan het
beginsel hoop, aan de spankracht van
hun verwachtingen. Niet de
moeizame dialoog, maar een
geïntensiveerde hoop zal echte
marxisten en goede christenen bijeen
moeten drijven.

In de dromen van Bloch verrijst
Florian Geyer, boerenleider uit de tijd
van Luther, gebundeld ideaal van
christendom en revolutionair verzet.
Ideaal ook voor ons?

Wat voor christenen heeft Bloch
ondertussen op het oog? Slechts een
atheïst kan een goed christen zijn,
zegt hij ergens. Let wel, in de
alternatieve samenleving van Bloch is
voor de heerlijkheid van God geen
plaats. In het vrederijk zal niet God
zijn 'alles en in allen', maar de mens.
Inzet van alle geloof is 'de
humanisering van de natuur en de
naturalisering van de mens' (om met
de jonge Marx te spreken).

Stonden die woorden in Geyers
wapen niet op een véélzeggende
plaats? Het 'kruis' was gegrift in het
vast omklemde heft. De 'kroon' stond
gekrast op de bloedige punt van het
zwaard. Zeg eens Geyer: Wordt het
kruis gehanteerd öf wordt het kruis
gedragen? Wordt de kroon bevochten
öf wordt de kroon geschonken? Hier
vallen de beslissingen. Hier ligt
metterdaad een onophefbaar verschil
van christendom en marxisme. Alle
dromen en dromers ten spijt.

Wat stelt dit atheïstische geloof dan
voor? Het is een geloof dat bergen wil
verzetten, o zeker. Maar zal het
hiertoe bij machte zijn, als het leeft uit
de kracht van eigen kunnen en niet uit
de trouw van God? Wat is een droom
die niet méér is dan een droom? Wat
is hoop die niet hangt aan een
beloftewoord?

De Bijbel zegt: 'Wees getrouw tot de
dood en ik zal u geven de kroon des
levens' (Openb. 2:10). Geyer, de
revolutionair, kerfde kortweg in zijn
zwaard:
Zonder kruis geen kroon.
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MAX HORKHEIMER

DE BIECHT
VAN EEN
KETTER?
Hiernaast Max Horkheimer,
grondlegger van de 'kritische theorie'
van het neomarxisme. Hij gaf zich bloot
in een TV-interview ter ere van zijn
75ste verjaardag in 1970. De biecht van
een ketter op het sterfbed, zo werd
gezegd. Terecht?
Velen associëren het neomarxisme al te
vlot met het beklimmen van barricaden,
met subversief geweld, met
proletarische klassenstrijd, met
godsdienstkritiek en revolutiegeest. Bij
Horkheimer niets van dit alles!
Goed marxistisch ziet Horkheimer de
ware functie van de filosofie in de
kritiek op de bestaande orde, een orde
die mateloos veel leed en onrecht
herbergt. Maar kritiek kan z.i. niet
gebaseerd zijn op rationele, rechtlijnige
wetenschap. Dat gerechtigheid en
vrijheid beter is dan onrecht en
onderdrukking is immers niet
wetenschappelijk verifieerbaar.
Vandaar religie, 'Sehnsucht', het
smachten naar God. Als een schreeuw
om ruimte en recht. Als afkeer van de
beul, die gnuift boven zijn slachtoffer.
Vandaar ook de theologie. Als protest
tegen ons sterfelijk bestaan.
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Er is een solidariteit die niet alleen solidariteit van een bepaalde
klasse is (het proletariaat) maar die alle mensen verbindt. Ik be
doel de solidariteit die daaruit voortvloeit dat de mensen lijden
moeten, dat ze sterven, dat ze eindige wezens zijn. Inzoverre
hebben wij allen er een oorspronkelijk belang bij een wereld te
scheppen waarin het leven van alle mensen mooier, langer, beter
is en met minder leed gepaard gaat.
Het weten aangaande de verlatenheid van de mens is echter
slechts mogelijk door de gedachte aan God.
Hieraan zou ik willen toevoegen, dat wij over God nu eenmaal
niets kunnen zeggen. Dat is niet slechts een bewering die op mijn
jodendom teruggaat, maar een beslissende grondstelling van de
Kritische Theorie.
De religie leert dat er een almachtige en algoede God is: een
nauwelijks geloofwaardig dogma tegenover het gruwelijke dat se
dert duizenden jaren op aarde heerst.
Theologie is de hoop dat het bij dit onrecht waardoor de
wereld gekenmerkt is niet blijft. Theologie is uitdrukking van een
'Sehnsucht', een intens verlangen dat de moordenaar niet zal
triumferen over het onschuldige slachtoffer.
Wij kunnen niet een nieuwe religie grondvesten. Mogen de
oude confessies voortbestaan en doorwerken met de erkenning
dat ze een 'Sehnsucht' uitdrukken en niet een dogma.
Fragmenten uit: M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz
Anderen, Hamburg: Furche-Verlag, 1970, p. 56, 57, 61, 62. Met
aanvullingen vanuit het oorspronkelijk interview in Der Spiegel, 5
Jan. 1970, Nr. 1/2.

Max Horkheimer (1895-1973), van joodse oorsprong, werd 1931 hoogleraar so
ciale filosofie te Frankfort a/M, tevens directeur van het neomarxistische Institut
für Sozialforschung, 1934 uitgeweken naar de U .S.A ., met Adorno grondlegger
van de 'kritische (maatschappij)theorie', hergroepeerde het Instituut te Frank
fort in 1949, verzamelbundel Kritische Theorie (1968).
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Dat zijn inderdaad ketterse klanken op
het trommelvlies van een
communistische diehard.
Horkheimers pessimistische prognose:
de 'total verwaltete Welt'. Ons wacht
een wereld van totale controle, van
autonome (eigenwettelijke)
zelfhandhaving door wetenschap en
techniek. Over heel de aardbol is de
mensheid doende zich uit te leveren
aan bureaucraten en technocraten, de
dictators van de toekomst. Niet God zal
ons regeren maar de computer.
Voorlopig is er nog religie: 'die
Sehnsucht nach dem ganz Anderen'.
Sehnsucht, religieus verlangen, een
denken aan God — vooral niet meer.
Horkheimer is afkerig van een God die
spreekt en van een kerk die Hem
verkondigt. Van God weten we niets.
Gij zult u geen gesneden (denk)beelden
maken, zegt de joodse filosoof.
Hij heeft gelijk. Handen af van God.
Wie hebben de Eeuwige zo beduimeld
als filosofen en theologen? Daar kan
geen vloeker tegen op. En toch. . .
Spreekt hier niet ook de balling, die
achter het menselijk lijden tevergeefs
Gods goede hand zoekt? Spreekt hier
niet ook de agnosticus, die zweert bij

de onkenbaarheid Gods? Ja, spreekt
hier misschien (hoe ook gekritiseerd!)
de autonome mens van onze tijd, de
mens die de Sehnsucht naar de Ander
nog net kan aanvaarden, mits de Ander
in alle talen zwijgt?
Scherp ziet Horkheimer hoe in onze op
hol geslagen cultuur zelfhandhaving tot
zelfvernietiging, autonomie tot
autodestructie leidt. Maar wat baat
brengt Sehnsucht? Ja, leeft Sehnsucht
niet van autonomie en zelfhandhaving,
zolang aan God per decreet(!) een
spreekverbod wordt opgelegd? Hoe
nu: maatschappijkritiek zonder
zelfkritiek?
Met Horkheimer moet ik geduld
betrachten. Ik kan slechts mijn vragen
stellen. Tot de biechtstoel van God heb
ik geen toegang.
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HERBERT MARCU!

SYSTEEM EN
TEGEN
SPRAAK
Ik vraag aandacht voor de 'profeet'
van de revolutionaire
studentenbeweging: Herbert
Marcuse. Hij is schrijver van De Een
dimensionale Mens, 'het meest
subversieve boek ooit in de U.S.A.
gepubliceerd' (aldus de advertenties).
Marcuse een profeet? Hij is althans
opgetreden met een schokkende
onheilsaankondiging. Slapers, die
zich wiegden in de welvaart, heeft hij
bepaald bij het 'valse systeem', de
totalitaire trekken van een
ogenschijnlijk vrije samenleving.
Vrije instellingen (pers, partijen,
vakorganisaties) kunnen geraffineerde
onderdrukkingsmiddelen zijn.
Democratische rechten (op inspraak,
demonstratie, staking) slimme
zoethouders. Wetenschap en
techniek (reclame) feilloze
instrumenten om de mens
oneigenlijke behoeften aan te praten,
ja, om te sleutelen aan de mensenziel.
Dus wil de gemanipuleerde mens ook
niet anders. Prestatiedrang,
consumptiedwang, jacht naar macht,
gefit om bezit, wet en orde,
bewapeningswedloop, vermorsing
van grondstof, verspilling van energie,
welvaart met hartinfarcten en een
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Wij hebben het over de Dialectiek der Bevrijding — eigenlijk een
overbodige zinsnede, omdat ik geloof, dat alle dialectiek bevrij
ding is.
In welke zin nu is alle dialectiek bevrijding? Het is de bevrijding
van onderdrukking, van een slecht, een vals systeem — hetzij
een organisch systeem, hetzij een maatschappelijk systeem, het
zij een geestelijk of intellectueel systeem: bevrijding door krach
ten die zich b in n e n z o n s y s t e e m ontwikkelen. Dat is een beslissend
punt. En bevrijding d a n k z i j d e t e g e n s p r a a k die door het systeem ver
wekt wordt, juist omdat het een slecht, een vals systeem is.
Uit: H. Marcuse. 'Liberation from the Affluent Society', in: The
dialectics of Liberation, Harmondsworth: Penguin Books, 1971,
p. 175 (cursivering van J.K.).

Herbert Marcuse (1898-1980), had marxistische sympathieën, verliet na de
moord op Liebknecht en Luxemburg de Duitse sociaal-democratische partij,
ging in 1934 met Horkheimer naar de Ver. Staten, was werkzaam op het Ameri
kaanse State Department, 1959 hoogleraar aan de universiteit van Californië,
zijn One Dimensional Man (1964) was inspiratiebron van het studenten-verzet in
de jaren zestig.
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hongerende derde wereld: ziedaar
het valse en toch alom geaccepteerde
systeem.
Marcuse heeft ook een
heilsboodschap. De dialectiek der
bevrijding! Dialectiek = spraak die
tegenspraak oproept, beweging door
tegenstellingen heen, gang van ja naar
neen, uitgelokt protest, antithese —
De heilsboodschap wordt deze. De
werkelijkheid is dialectisch en dus op
weg van onderdrukking naar
bevrijding. Het valse systeem wekt
innerlijke tegenspraak. Kritische
mensen nemen het niet langer. Een
rijpe zweer die openberst. Hoe rotter
de wereld, hoe rijper voor de
ommekeer.
Marcuse 'gelooft' (zo zegt hijzelf!) in
deze heilsboodschap. Zij dwingt hem
tot een overtrokken
onheilsboodschap, een provocerende
zwart-wit tekening, een
neomarxistische antitheseleer zonder
enige 'gemene gratie'. Het kritisch
intellect ageert in een totaal verdorven
wereld.

Toch maakt Marcuse zo zijn eigen
boodschap ongeloofwaardig. En
onmogelijk! Want in een totaal
verdorven wereld heeft ook Marcuse
geen poot om op te staan. Daar is
immers ook alle kritiek corrupt. Daar
wordt zelfs de tegenspraak
gemanipuleerd. Dan berst de zweer
niet open. Dan klapt de doos dicht.
Marcuse weet dit en vreest dit.
Dialectiek der bevrijding? De Een
dimensionale Mens eindigt met het
tragische: 'lt is nothing but a chance'.
Ja, als de wereld het moet hebben van
eigen mogelijkheden, van eigen
innerlijke tegenspraak. . . Nacht
zonder dageraad. Ik begrijp daarom
de zorg, de moedeloosheid en
verbetenheid van het hedendaags
marxisme.
Wat ik niet begrijp dat zijn die
argelozen onder ons die menen dat
kerk en prediking best een brok
marxisme kan gebruiken. Hebben we
dan nog niet leren leven en
handelend) vanuit een tegenspraak
die komt van buiten het systeem? Dus
mensen, moed houden.
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THEODOR W. ADORNO

NA
AUSCHWITZ
IN
AUSCHWITZ
'Wat de sadisten in het
concentratiekamp hun slachtoffers
aanzegden:
Morgen zul je als rook uit deze
schoorsteen de hemel
binnenkringelen,
dat is tekenend voor de ontwaarding
van het leven van elk individu, een
ontwaarding waarheen de
geschiedenis onderweg is'.
Aldus Theodor Adorno, de meest
getalenteerde, de diepzinnigste en
fijngevoeligste van alle neomarxisten
uit de Frankfortse School.
Auschwitz is voor Adorno geen
incidenteel gebeuren uit voorbije
jaren. Auschwitz tekent niet maar het
verleden, het tekent heden en
toekomst. Auschwitz, dat is de
hologige werkelijkheid van vandaag,
waarin de massa wordt
gemanipuleerd en de enkeling is
verdwenen achter een onherkenbare
grimas. Mensen worden als stukgoed
aangevoerd, als werkkracht ingezet,
als object uitgebuit, als vullis
afgevoerd.
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Filosofie, zoals ze alleen ten overstaan van onze wereld van wan
hoop nog te verantwoorden is, zou de poging moeten zijn om
alle dingen zo te beschouwen zoals ze zich zouden voordoen
vanuit het standpunt der verlossing.
Echte kennis heeft geen ander licht dan het licht dat vanuit de
verlossing de wereld beschijnt: al het andere gaat op in maak
werk en blijft een stuk techniek. Nogmaals, vanuit de filosofie
zouden er perspectieven geschapen moeten worden waarin de
wereld zich verplaatst, zichzelf een vreemde wordt, haar scheu
ren en spleten openbaart. De filosofie zou de wereld zo moeten
onthullen, behoeftig en misvormd, zoals ze eenmaal in het messiaanse licht zal openliggen. Kortom, zonder willekeur of geweld,
geheel vanuit het contact met de voorwerpen zelf zulke perspec
tieven te ontsluiten, daarop alleen komt het het denken aan.
Het is het allereenvoudigste, omdat de toestand onafwijsbaar
om zulk een kennis roept. Maar het is ook het volslagen onmoge
lijke, omdat het een standplaats vooronderstelt die, zij het ook
slechts minimaal, zou liggen buiten de bankring van het bestaan,
waarin wij allen zitten opgesloten, ook met onze kennis en ons
denken. Zelfs zijn eigen onmogelijkheid moet het denken nog ter
wille van de mogelijkheid begrijpen.
Tegenover de eis die hiermee aan het denken gesteld wordt, is
echter de vraag naar de werkelijkheid of onwerkelijkheid der ver
lossing zelf bijna onverschillig.
Uit: Theodor W. Adorno, Minima Moralia § 153, Utrecht: Spec
trum, 1971, pp. 227, 228 (gecorrigeerd en enigszins geparafra
seerd).

Theodor Wiesengrund-Adorno (1903-1969), studeerde in Frankfort a/M filosofie,
in Wenen bij Arnold Schönberg piano en compositie, werd 1931 medewerker
aan het Instituut van Horkheimer, week als jood uit naar de U.S.A. om in 1949
naar Frankfort terug te keren, schreef o.m. Minima Moralia (1951) en Negative
Dialektik (1966): een pessimistische maatschappijtheorie.
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Onze wereld is een ridder op
rooftocht, in een glanzend, goed
geolied harnas, een ijzeren man met
onverbiddelijke tred. jan en alleman
vergaapt zich aan zijn kracht en
pantserdracht. Men trekt zich aan
hem op. Maar wie ontdekt zijn ware
aard? Wie spelt de naam van dit
h-e-e-r-s-c-h-a-p?
In Auschwitz klapte zijn vizier even
open. Na Auschwitz zou hij door ons
herkend moeten en kunnen worden.
A ls. . . we het oor maar lenen aan het
gekerm van de met ijzeren voet
vertrapten.
Een fijngevoelige filosofie lijkt zo
geroepen en in staat het lijden der
mensheid te verwoorden. En toch,
hoe zal zij? Zelf is zij geslagen in 'de
bankring van het bestaan', gevangen
in Auschwitz. Het denken heeft deel
aan het gekneusde leven. Adorno
noemt zijn Minima Moralia
'overpeinzingen vanuit het
beschadigde leven'.
Deze overpeinzingen eindigen met
het ontroerend citaat van hiernaast.
Lees en herlees. Vanuit de wereld die
Auschwitz heet, waar beulen en
belaagden zich of elkaar verminken,
roept de beschadigde mens om 'het
standpunt der verlossing', zoekt hij
naar 'het messiaanse licht'.
Maar wie zal, gevangen in de ban, de
ban kunnen doorzien, het ware licht
op de aardse verhoudingen
ontdekken? Verlossing lijkt 'het
volslagen onmogelijke'. En als

verlossing onmogelijk is, wordt de
vraag of verlossing werkelijk of
onwerkelijk is 'bijna onverschillig'.
Inderdaad Adorno: Bijna! Hetzou
immers kunnen zijn, dat wat bij
mensen onmogelijk is, desondanks
mogelijk, ja wie weet zelfs werkelijk
is. Stel je voor. Iemand hoort het
zuchten van de creatuur, het gekerm
van het verkreukelde leven en
verbrijzelt de ban. Stel je voor.
Een alternatieve overpeinzing:
Tegenover de werkelijkheid van de
verlossing en de eis die hiermee aan
het denken gesteld wordt, is de vraag
naar de mogelijkheid of
onmogelijkheid der verlossing bijna
onverschillig. (Overpeinzing vanuit
het begenadigde leven).
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ROGER GARAUDY

VAN HART
TOT HART
Momentopname van Roger Garaudy.
Een marxist in hart en nieren,
tijdenlang het theoretisch brein van
de Franse Communistische Partij,
pleitbezorger van een dialoog tussen
marxisme en christendom terwille van
een meer humane
wereldsamenleving.
Garaudy legt hier het hart op de tong.
Na jaren van weifeling gekend te
hebben, na een boek met
levenservaringen volgeschreven te
hebben, gooit hij op de laatste bladzij
het hoge woord eruit: ik ben christen!
Die keuze is geen gril. Garaudy heeft
haar vastgeknoopt aan zijn
teleurstellende ervaringen met het
wereldcommunisme, dat de
vervreemding van en tussen mensen
niet heeft opgeheven. Het
communisme is wanstaltig en
ongeloofwaardig geworden, verstard
tot een machtstruktuur. Het kan niet
meer dromen, dichten, duiden. Het
heeft geen zicht meer op een
toekomst van vervulde menselijkheid.
Alleen het christendom kan het zijn
creativiteit hergeven.
Ergens verklapt Garaudy dat Maurice
Thorez, de éminence grise wan de
Franse communisten, en Togliatti, de
maestrowan de Italiaanse kameraden,
zijn verwachting eigenlijk deelden.
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Het socialisme en het communisme zijn wanstaltig en ongeloof
waardig geworden door het stalinisme en de gevolgen daarvan.
Het socialisme en het communisme, vanaf Thomas Münzer tot
Karl Marx en vanaf Che Guevara tot Mao Tse-tung, hebben een
gezicht gegeven aan de hoop die onder de mensen leeft. Het is
mijn taak als communist om aan de hoop die overal leeft dit ge
zicht terug te geven. Het gezicht van menselijke volheid en van
een in alle dimensies vervulde hoop.
Het gaat erom te leven volgens de fundamentele wet van het
bestaan: de liefde. Het Kruis heeft me geleerd, tot welke verloo
cheningen liefde in staat is. De Verrijzenis heeft me geleerd, tot
welke grensoverschrijding ze aanzet. Ik ben christen.
Uit: R. Garaudy, Het hart op de tong, Baarn: Ten Have, 1976, p.
184 (gecorrigeerd).

Roger Garaudy (geb. 1913), studeerde filosofie, werd 1933 lid van de Parti Com
muniste Français, promoveerde na W .O . II aan de Sorbonne en in Rusland,
werd de grote partij-theoreticus van de P.C.F. en lid van het polit-bureau, in
1970 als 'revisionist' uit de partij gestoten, schreef Parole d'homme (Het hart op
de tong) in 1975.
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'Geloof jij ook niet, dat de
geschiedenis bewijst, dat de religie de
diepste wortels heeft e n . . . niet per se
opium is, maar een ferment van strijd
en protest?' Aldus Togliatti (p. 78).
Gaan hier geen vensters open?
Moeten christendom en marxisme de
handen niet ineenslaan...? Bedenk,
alvorens ja te zeggen, dat het
communisme en het christendom niet
noodzakelijk zo zijn, als een Garaudy
ze graag ziet.
Wat het communisme aangaat, op 6
febr. 1970 werd Garaudy uit de Partij
gebannen. En ik wed dat achter
allerlei politieke fraseologie reeds
toen mee in het geding was Garaudy's
opvatting van menselijke volheid met
de religie als wezenlijke dimensie. Een
dergelijke variant op het communisme
slikten de kameraden niet.
En wat het christendom betreft, moet
dit de denkbeelden van Garaudy
omarmen? Verlossing geen reddende
greep van Boven, maar creatieve
zelfverwerkelijking? Het Kruis geen
blijk van goddelijke genade, enkel
teken van menselijke liefde en
oneindige zelfverloochening? De
Verrijzenis geen persoonlijke
opstanding, slechts symbool van
revolutionaire onrust en
grensoverschrijding? En God niet dan
een verzamelnaam van
intermenselijke mogelijkheden aan
communicatie (de Vader),
zeggingskracht (het Woord) en
creativiteit (de Geest)?

Ik bewonder de courage van Garaudy,
een man die een eenzame weg durft
te gaan. En ik onderstreep zijn
pleidooi voor een dialoog marxismechristendom. Maar déze vrucht
smaakt bitter als gal.
Mag het even, van hart tot hart?
Garaudy, je hebt de dialoog geen
goede dienst bewezen. Christenen
leven toch niet uit eigen kracht en
creativiteit? Is het niet veeleer uit
eigen zwakheid?
Laten we desondanks zorgen dat die
zwakheid geen uitvlucht wordt, maar
gevuld met Kracht van Omhoog. Want
geloof is gist of goed voor de
vuilnisbak.
P.S. Onlangs vernam ik dat Garaudy
inmiddels moslim is geworden.

4. GODSDIENSTWIJSGEREN
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F. SCHLEIERMACHER

SLIP
GEVAAR
Eeuwenlang hebben wijsgeren de
godsdienst gezien als een glibberige
klim naar de alpenweiden van
goddelijk geluk. Een glibberig pad,
betreden door het domme volk,
scherend langs de afgronden van
beuzelarij en bijgeloof.
Zelf hakten de filosofen een betere
bergweg uit, met de beitel van het
metafysisch intellect, trede voor
trede. Van het aardse naar het
Bovenaardse, van gevolg naar oorzaak
en Eerste Oorzaak, van middel naar
doel en Hoogste Doel, van geringere
naar grotere naar Grootste
Volkomenheid. God als eindpunt van
het metafysisch intellect!
Andere filosofen construeerden de
godsdienst als steun voor de moraal.
Wel doet de deugdzame mens het
goede niet om de beloning, toch moet
op een hemelse handdruk achteraf
gerekend kunnen worden. Het pad
der deugd moet ergens uitkomen.
God als eindpunt van de moraal!
Friedrich Schleiermacher, groot
theoloog in de 19de eeuw, had al heel
jong door dat deze wijsgerige
wijsneuzen zelf zijn uitgegleden.
Religie is geen metafysica, noch
moraal. In zijn Reden überdie
Religion komt hij op voor de religie
zoals ze is, zoals ze zichzelf aandient.
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De religie begeert niet het Heelal naar zijn aard te bepalen en te
verklaren, zoals de metafysica. Ze begeert evenmin vanuit de
kracht der vrijheid en de goddelijke willekeur die eigen is aan de
mens, het Heelal verder vorm en voltooiing te geven, zoals de
moraal.
Het wezen van de religie is noch denken, noch handelen, maar
aanschouwing en gevoel. Aanschouwen wil ze het Heelal. In zijn
eigen uitingen en handelingen wil ze het aandachtig beluisteren,
door zijn onmiddellijke invloeden wil ze zich in kinderlijke ont
vankelijkheid laten aangrijpen en vervullen.
Metafysica en moraal zien in het gans Heelal slechts de mens
als middelpunt van alle betrekkingen, als voorwaarde van alle zijn
en oorzaak van alle wording. De religie daarentegen wil in de
mens evenzeer als in alle andere enkele en eindige dingen het
Oneindige zien, ze beschouwen als een afdruk, een uiting van
het Oneindige.
Uit: F. D. E. Schleiermacher, Über die Religion: Reden an die Ge
bildeten unter ihren Verächtern, Hamburg: F. Meiner, 1958, pp.
50, 51.

Friedriech Ernst Daniël Schleiermacher (1768-1834), zoon van een gereformeer
de veldpredikant, in een Herrnhutterse Broedergemeente opgegroeid, in 1796
ziekenhuispredikant te Berlijn, beïnvloed door romantiek en idealisme, schreef
Reden über die Religion (1799) met nadruk op de religieuze afhankelijkheidsbeleving, in 1810 hoogleraar aan de nieuwe universiteit van Berlijn, hoofdwerk Der
christliche Claube (1821).
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Dus wil ik Schleiermacher eren als
grondlegger van een betere,
eigentijdse wijsbegeerte van de
godsdienst. Filosofen moeten met
Schleiermacher luisteren naar de stem
van de religie. Ze kunnen haar niet
vervangen of verbeteren, haar wel
verdedigen en verduidelijken.
Schleiermacher verduidelijkt de
religie tegenover haar intellectuele
verachters, 'die Gebildeten unter
ihren Verächtern'. Inderdaad, dat is
een dringende taak. God behoeft
onze verdediging niet, maar de
godsdienst vermoedelijk wel. Is de
kerk niet daarom zo verburgerlijkt,
omdat ze geen antwoord wist te geven
op vragen van arbeiders en vragen van
wetenschappers?
Toch glijdt ook Schleiermacher als
godsdienstwijsgeer onderuit. Is religie
'aanschouwing en gevoel?' Zeker, ze
is geen sprong in het duister en ze laat
de mens niet onberoerd. Maar is ze
niet eerder: geloof, hoop, liefde,
dienst?
Dan nog iets. Richt de religie zich op
het Heelal? Is ze aanschouwing van
het Universum, kosmisch gevoel,
oneindigheidsbesef? Verslaafden aan
drugs en mystiek mogen dit menen,
de bijbel leert anders.

In den beginne schiep God hemel en
aarde. Het kosmisch universum is
schepsel, geen Schepper, niet
eerbiedwaardig. Hoe toch heeft
Schleiermacherzo kunnen mistasten?
Ik denk, omdat vele religies
metterdaad het schepsel verafgoden.
Een godsdienstfilosoof moet wel een
oor hebben voor de stem van de
religies, maar meer nog voor de stem
van de christelijke religie: het Woord
van God.
Excuseert u mij, goede lezer, mijn
eerbetoon aan Schleiermacher neem
ik terug.
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S. KIERKEGAARD

AANKLACHT
TEGEN
DE KERK
Heb ik het u al verteld? Ik heb een
zwak voor deze rare snuiter, voor
Sören Kierkegaard. Met zijn
breedgerande hoed en bebrilde
twinkeloogjes, schreed hij, plu onder
de arm, in een veel te wijde
slobberbroek door de straten van
Kopenhagen. De mensen lachten. En
niemand wist, hoe Kierkegaard leed.

Kierkegaard leed. Aan de
spotwoorden van het publiek en aan
de spotprenten in de krant. Aan de
zwaarmoedigheid van zijn karakter en
aan de pijn van zijn liefde. Aan de felle
onrust van zijn hart en aan de
eenzame weg die hij moest gaan,
martelaar voor God. Tot hij in 1855 op
straat ineenzakte. Een opgebrande
kaars.
Deze tobber en twijfelaar verteerde
zich aan de ingezonkenheid van de
kerk. Hij laakte de zelfverzekerdheid
van zoveel kerkmensen en vroeg zich
af, waarom het getuigenis van de kerk
zo krachteloos is.
Hier geeft hij een antwoord. Al die
mensen die het zo goed weten, al die
predikers, godgeleerden en
geloofsfilosofen lopen rond met een
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Stel je een land voor. Er gaat een Koninklijk Bevel uit aan alle
ambtenaren en onderdanen, aan het gehele volk. Wat gebeurt?
Een merkwaardige verandering doet zich voor. Iedereen werpt
zich op als uitlegger van het Bevel. Elke dag verschijnt er een uit
leg, de een nog geleerder dan de andere. Maar niemand heeft het
Bevel zo gelezen dat hij ernaar handelt. Wat erger is, het zicht op
wat ernst is in het Bevel heeft men verschoven. Men heeft slechts
ernst gemaakt met het werk van het uitleggen.
Stel je voor dat die koning geen menselijke koning is, want zo
iemand zou gedwongen zijn het spel mee te spelen, de smaakvol
ste uitlegger in de adelstand te verheffen, enz. Stel je voor dat die
koning een almachtige koning is. Zou hij niet zeggen:
Dat ze het Bevel niet opvolgden, is daaraan toe. En als ze mij
zouden smeken geduld te hebben, ik zou het hun kunnen ver
geven. Maar dit kan ik niet vergeven dat men zelfs de kijk op
wat ernst is verschuift.
En nu Gods Woord! Wat hebben we ermee gedaan? Al dat uit
leggen, al die nieuwere wetenschap wordt plechtig naar voren
geschoven onder het mom: het geschiedt om Gods Woord te
verstaan. Zie toe: het geschiedt om Gods Woord te weerstaan.
Het is menselijk, God te bidden meelij te hebben, als iemand
de eis te zwaar valt. Ik wil wel bekennen dat ik zo doe. Maar het is
niet menselijk aan de zaak een draai te geven, zodat ik listig mijn
uitlegging en wetenschap, laag over laag, tussen mij en het
Woord schuif, zoals een schooljongen een of meer handdoeken
onder zijn wambuis schuift, als hij slaag zal krijgen.
Uit: S. A. Kierkegaard, 'Zur Selbstprüfung', in: Ges. Werke 27/29,
Düsseldorf: Eugen Diederich, 1953, pp. 69-71 (samengevat).
S0ren Aabye Kierkegaard (1813-1855), geboren te Kopenhagen, had een piëtisti
sche zwaarmoedige vader die hem confronteerde met christendom èn wan
hoop, kon zich niet binden aan een beroep, ook zijn verloving mislukte (1840),
werd schrijver op zoek naar een existentiële en christelijke levenshouding,
schreef o.a. Vrees en beven (1843), voorloper van een christelijk getinte existentie-filosofie.
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exegetische eeltlaag op hun ziel. Ze
zijn alsmaar bezig het Woord uit te
leggen en uit te leggen ten einde het
nimmer uit te voeren. Harddravend
ontlopen ze de beslissende
ontmoeting met de Gekruisigde.
Hoe word ik een christen? Twee
dingen heeft Kierkegaard als geen
ander gezien. Gods Woord is
persoonlijke waarheid, een waarheid
voor mij bedoeld. En ook: Gods
Woord is praktische waarheid, een
waarheid door mij te doen: 'Ikzoek
een waarheid die waar is voor mij,
waarvoor ik leven en sterven kan'.
Ik heb een dominee gekend, een
jonge artistiek begaafde prediker. Hij
vertelde me eens de volgende droom.
Met een zelfspot die Kierkegaard niet
misstaan zou hebben.

'Ergens hield ik een gloedvolle preek.
Over de wederkomst van de Heer.
Bijbeluitleg van de bovenste plank.
Tijdens de preek, waarachtig, daar
kwam de Heer. En ik mopperde en
ze i. . . Och Heer, wacht toch een
weinig tot ik de mensen uw komst heb
uitgelegd'.
U vraagt misschien: Was Kierkegaard
zelf wel gezond in de leer? Was hij
geen subjectivist en individualist?
Geen scepticus en dialecticus? En was
zijn kritiek op de kerk niet schrikkelijk
eenzijdig?
Zeker, zeker. Maar ik zei toch al, ik
heb een zwak voor de man?
Trouwens, voor een slapende kerk
kan de kritiek soms niet eenzijdig
genoeg zijn, al komt ze dan ook van
een rare snuiter.
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ERNST TROELTSCH

HET UNIEKE
CHRISTEN
DOM
De geleerde Ernst Troeltsch is
tegenwoordig zeer in trek. Begin deze
eeuw wilde hij de theologie
ondersteunen dooreen radicale
godsdienstfilosofie. Daar is iets voor
te zeggen. Maar ook anderszins valt
hij thans weer bij velen in de smaak.
Nietwaar, hoe sympathiek van hem
om als christen te willen opkomen
voor de unieke waarde van het
christendom.
Hoe aantrekkelijk ook om het unieke
van het christendom redelijk aan te
tonen door alle bekende
godsdiensten aan een vergelijkende
beoordeling te onderwerpen.
Hoe eerlijk om dan de absoluutheid
van het christendom, zij het node, af
te zweren, omdat het christendom
historisch en al het historische
tijdgebonden en betrekkelijk is.
Hoe inschikkelijk om vervolgens
genoegen te nemen met het
christendom als top van de
godsdienstgeschiedenis,
verzamelpunt van alle religieuze
ontwikkelingen.
Hoe bescheiden om tenslotte de
mogelijkheid open te houden voor
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Zo moet het christendom niet slechts gelden als het hoogtepunt
maar ook als het convergentiepunt van alle kenbare ontwikke
lingen in de godsdienst. Het mag derhalve worden aangeduid als
de centrale samenvatting en als de ontsluiting van een principieel
nieuw leven.
Met dit al mag niet vergeten worden dat deze openbaring van
het hoogste, eenvoudigste en sterkste godsdienstige leven een
historisch feit is, ook met alle individuele en tijdelijke beperkthe
den van historische verschijnselen.
Vergeten mag evenmin worden dat het christendom deze be
perktheden in elke op aarde mogelijke gestalte houden moet.
juist daarom is ook niet met zekerheid te bewijzen dat het chris
tendom het laatste hoogtepunt moet blijven.
Uit: E. Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, Tübingen: J. C. B. Mohr, 19293, pp. 72, 73.

Ernst Peter Wilhelm Troeltsch (1865-1923), geboren bij Augsburg, sterke reli
gieuze en wijsgerige interesse, hoofdprobleem: hoe christendom en moderne
cultuur te verenigen, hoogleraar theologie te Heidelberg 1894, filosofie te Ber
lijn 1915, voorstander van een radicaal historische denkwijze, hoofdwerken:
Die Absolutheit des Christentums (1902) en Die Soziallehren der christlichen
Kirchen (1912).
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een toekomstige religie, nog hoger
dan het christendom.
Rijst intussen wel de vraag, waarom
Troeltsch zich zo druk maakte over
die niet langer te handhaven,
absoluutheid van het christendom,
aangenomen dat 'absoluut' betekent:
losgemaakt, ontbonden, ontheven
aan de tijd; het bijbels christendom
daarentegen een religie is van
'verbond', van goddelijke trouw juist
aan de tijd.
Rijst ook de vraag, wat de zo fraai
gedemonstreerde hoogheid van het
christendom van doen heeft met
kribbe, kruis en kerk, met Christus
onder de minsten zijn Zijn broeders.
Rijst voorts de vraag, of het
christendom de bovenste top is van
de religieuze pyramide dan wel het
dynamiet eronder.
Rijst verder de vraag, hoe het
christendom ooit voorbijgestreefd
zou kunnen worden, als het verwijst
naar die Ene Naam waardoor wij allen
behouden moeten worden (Hand.
4:12).
En dan rest nog de hamvraag: Kan de
uniekheid van het christendom
metterdaad redelijk worden
aangetoond? Of lijdt dit soort
godsdienstfilosofie aan schromelijke
zelfoverschatting?

Wat mij betreft magTroeltsch zijn
huiswerk overdoen. En met hem al die
eigentijdse theologen die zich
blindstaren op de 'tijdelijke
beperktheid', de 'historische
verpakking', het 'traditiekarakter' of
de 'voorlopigheidsformule' van het
christendom.
Stelling I : Het unieke van het
christendom kan niet uit het
waarheidsgehalte van de
godsdiensten worden afgeleid.
Veeleer moet het waarheidsgehalte
van de godsdiensten worden afgeleid
uit de uniekheid van het christendom.
Stelling II: Het unieke van het
christendom wortelt in Jezus Christus,
de eniggeborene van de Vader, en
wordt slechts in geloof en concreet
discipelschap herkend.
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PAUL TILLICH

GEBOTTELDE
FILOSOFIE?
Ziehier Paul Tillich, pionier in
grensgebied. Als Duits-Amerikaans
denker treffen wij hem aan op de
grens van werelddelen, op de
breuklijn van maatschappelijke
klassen, tussen fronten van kerk en
cultuur, ook in het spanningsveld van
theologie en filosofie.
Afkomstig uit burgerlijk milieu werd
hij religieus socialist. Opgegroeid in
kerkelijke kring bouwde hij bruggen
naar de wereld van wetenschap.
Opgeleid in de theologie haakte hij in
op de existentie-filosofie van
Heidegger.
En de uitkomst? Tillich bepleit een
apologetische theologie: een
verantwoording van de kerkelijke leer
voor het forum van de wereld. Het
Woord mag niet als een baksteen in
een vijver vallen. Veeleer moet het als
een vogel landen op zijn nest. Het
moet als 'zinvol' en 'begrijpelijk'
overkomen bij de moderne mens.
De theologie dient al met al in rapport
gebracht te worden met het denken
van deze tijd. Bravo! De hamvraag is,
hoe.
Tillich mikt op de methode van
correlatie. Het existentieel-filosofisch
zelfverstaan van de mens als angst en
zorg moet worden gericht op de

90

Door de methode van de correlatie te gebruiken gaat de systema
tische theologie op de volgende wijze te werk. Ze geeft een ana
lyse van de menselijke situatie waaruit de existentiële vragen naar
boven komen, en tevens laat ze zien dat de symbolen die in de
christelijke boodschap gebruikt worden de antwoorden zijn op
deze vragen.
De analyse van de menselijke situatie gebruikt materiaal dat be
schikbaar is gesteld door het creatieve zelfverstaan van de mens
in alle sectoren van de cultuur. Filosofie draagt hiertoe bij, maar
evenzo poëzie, drama, de roman, therapeutische psychologie en
sociologie. De theoloog organiseert al dit materiaal met het oog
op het antwoord dat door de christelijke boodschap gegeven
wordt. In het licht van deze boodschap maakt hij een analyse van
de existentie welke indringender is dan die van de meeste filoso
fen. Het blijft niettemin een filosofische analyse.
Hij kan er evenwel niet omheen de menselijke existentie en het
existeren in het algemeen zo te zien dat de christelijke symbolen
hem voorkomen als zinvol en begrijpelijk. Zijn ogen zijn ten dele
gericht door zijn uiteindelijke zorg ('concern'), hetgeen waar is
t.a.v. iedere filosoof. Desniettemin is zijn wijze van zien auto
noom, want ze wordt enkel bepaald door het object zoals dit ge
geven is in zijn ervaring.
Uit: P. Tillich, Systematic Theology, vol. I, London: Nisbet & Co.,
1953, pp. 70,71.

Paul Johannes Oskar Tillich (1886-1965), zoon van een Luthers predikant, beïn
vloed door Troeltsch, voorstander van een religieus socialisme, hoogleraar
godsdienstwetenschappen Dresden 1925, filosofie en sociologie Frankfort 1929,
in 1933 afgezet, dan aanstelling aan Union Theological Seminary te New York,
hoofdwerk Systematic Theology, 3 delen (1951-1964).
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christelijke boodschap. En omgekeerd
moet de christelijke boodschap
worden afgestemd op de mens in zijn
filosofisch zelfverstaan. Om kort te
gaan -theologie en filosofie moeten
op elkaar sluiten als een deksel op een
bus.
Hier ligt dan de taak van de theoloog.
Hij is het die de wijsgerige diagnostiek
en de christelijke symboliek moet
koppelen. Hij moet zorgen dat de
wijsgerige vraag niet verklinkt in de
ruimte en dat het christelijk antwoord
niet valt in de leegte.
De correlatie-methode is Tillichs
kompas: de naald slaat uit naar de
mens èn naar God. De mens is
zichzelf ten diepste een vraag. Het
goddelijk Woord is hem ten diepste
tot antwoord. Want God en mens
behoren bijeen.
Heeft Tillich niet gelijk? Is er geen
band tussen God en mens, tussen
Woord en filosofie? Ja en neen. Er is
een band. Maar er is ook een breuk.
De concrete mens is ellendig, d.i. uitlandig geworden, vervreemd van God
en van zichzelf.
Waar leert dan de mens zichzelf en
eigen ellende kennen? Uit de filosofie
van angst en twijfel als bij Sartre? Uit
de filosofie van zorg en dood als bij
Heidegger? Uit het materialistisch
mens-verstaan van Marx? Uit het
nihilistisch perspectief van Nietzsche?
Toegegeven, al deze filosofen hebben
hun vragen omtrent de mens en zijn
misère. Maar nooit zonder ingesloten
antwoord. Negeer dit laatste niet! Wie

de filosofie 'autonoom' acht om zelf
haar vragen te formuleren, die moet
haar ook het recht tot antwoord
gunnen. Die moet er geen ander,
'christelijk' of 'kerkelijk' antwoord
tegenaan willen plakken.
Ik wil maar zeggen. Wat uit het fust
van de filosofen komt, is veel te
koppig om het zo maar even te
bottelen onder de kurk van de
kerkelijke verkondiging of onder de
merknaam van de systematische
theologie.
Bedenk bovendien dit. De
indringendste vragen omtrent de
mens komen niet uit de filosofie. Ze
komen van God. Hij roept de
uitlandige mens tot antwoord. 'Adam,
waar zijt ge?' 'Kain, waar is je broeder
Abel?' Als God zijn vragen gaat
stellen, verschrompelt het filosofisch
zelfverstaan achter het vijgeblad van
schaamte en schuld. Vaarwel
correlatie.
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DIETRICH BONHOEFFER

DE WAAN
VAN DE
SAURIËRS
Eens werd de aarde bewoond door
een ras van reuzenreptielen met
gapende muil, gepantserde huid en
gekartelde zwiepstaart. De Sauriërs.
De Sauriërs hebben het loodje gelegd.
De kracht van hun klemvaste kaken en
klauwen baatte hen niet, noch de
dikte van hun kuras. Integendeel! Het
werden zulke kolossen, dat ze slechts
op de been konden blijven in meren
en moerassen. Dank zij de opwaartse
druk van het
water___
Dino, Tarbo, Bronto en familie zijn
niet meer. Ze verpieterden in hun
opdrogende poelen. Door eigen
gewicht werden ze doodgedrukt. Met
kuras in het moeras. Hun kracht bleek
hun zwakheid te zijn.
Er leeft een ander ras op aarde. Met
nog grotere mond, noch dikkere huid,
nog vervaarlijker kracht. Het
Mensenras. Het waant zich machtig in
wetenschap, techniek en
organisatiekunde. Het noemt zich
mondig en autonoom.
En God? De 'werkhypothese: God'
kan in een mondige wereld worden
losgelaten. Weg met de religie!
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Mijn theologische opvattingen zouden je verbazen of misschien
zelfs zorgen baren. Wat mij onophoudelijk bezighoudt, is de
vraag, wat het christendom of ook wie Christus tegenwoordig
voor ons eigenlijk is. De tijd waarin men de mensen alles kon
zeggen door woorden - hetzij theologische of vrome woorden is voorbij; evenzo de tijd van de innerlijkheid en van het gewe
ten, en dat wil zeggen de tijd van de religie zelf. Wij gaan een vol
ledig religieloos tijdperk tegemoet.
Hoe kan Christus de Heer ook van de religielozen worden? Zijn
er religieloze christenen? Hoe spreken we over God - zonder re
ligie, d.w.z. juist zonder de tijdgebonden vooronderstellingen
van de metafysica etc. etc.? Hoe spreken we 'wereldlijk' van
God? Christus is in dat geval niet meer voorwerp van de religie,
maar iets geheel anders, werkelijk Heer der wereld.
De in de 13e eeuw beginnende beweging in de richting van de
menselijke autonomie (ik versta daaronder de ontwikkeling van
de wetten waarnaar de wereld in wetenschap, maatschappij- en
staatsleven, kunst, ethiek, religie leeft en met zichzelf klaarkomt)
is in onze tijd tot een zekere afronding gekomen. De mens heeft
geleerd, in alle belangrijke vragen met zichzelf klaar te komen
zonder hulp van de 'werkhypothese: God'. De vraag luidt: Chris
tus en de mondig geworden wereld.
Uit: D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München: Chr.
Kaiser Verlag, 1970. Fragmenten uit brieven d.d. 30/4/44 en 8/6/44,
pp. 132-134,158-160.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), afkomstig uit een aristocratische familie, stu
deerde in Tübingen, Berlijn en New York, werd 1935 doelbewust docent aan het
seminarie van de Bekennende Kirche in Pommeren, in verzet tegen het nationaal-socialisme, 1943 gevangen, zocht naar een religieloze interpretatie van het
evangelie, 1945 terechtgesteld, brieven en dagboeknotities werden in 1951 uit
gegeven als Widerstand und Ergebung.
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Hiernaast enkele fragmenten van
brieven uit de 2e wereldoorlog. Door
de theoloog-verzetsman Dietrich
Bonhoeffervanuit het gevang
geschreven, een jaar voor zijn
terechtstelling. Brieven waarin deze
geloofsgetuige nieuwe opvattingen
aankondigt. Brieven waaraan bijna
heel de nieuwere theologie zich
oriënteert.
Bonhoeffer beaamt het bovenstaande.
De wereld is inderdaad mondig
geworden. En in deze grote mondige
wereld is er z.i. geen ruimte meer te
reserveren voor religiositeit en
innerlijkheid. Weg met het kleine
wereldje van ik en mijn ziel en mijn
zaligheid; dat wereldje waar God de
brokken lijmt en de eindjes van mijn
armetierig of nieuwsgierig bestaan
aaneen moet knopen.
In Bonhoeffers brieven wordt die
dubbele wereld verworpen. God mag
niet worden opgeborgen in hetghetto
van de religie. En de wereld mag niet
worden prijsgegeven aan zichzelf.
In zijn kleine cel wil Bonhoeffer weer
groot denken van God. Zijn vraag
luidt: Hoe kan God God zijn in dit
religieloze tijdperk? Hoe kan Christus
Heer zijn van deze mondig geworden

wereld? Staat Hij niet midden in deze
wereld, lijdend aan haar bestaan?
Moet daar ook niet, lijdend en
strijdend, onze plaats zijn?
Ja, Bonhoeffer denkt groot van God.
Hij denkt ook groot van de mens. Me
dunkt, veel te groot! Zijn moderne
mensen werkelijk zo zelfstandig, zo
mondig en machtig? Sauriërs zijn het.
En de schrikbarende kracht van deze
Sauriërs maakt hen tot een uitstervend
ras. Als Christus, de Heer, het niet
verhoedt.
Bonhoeffers thema was: Christus en
de mondig geworden wereld. Laten
we het anders formuleren.
Grondthema van een waarlijk
moderne theologie dient te zijn :
Christus en de mondig gewaande
wereld.
Dat is tenminste een thema met
uitzicht. Want wie zal zeggen, wat
Opwaartse Kracht nog voor een
wereld van waanwijze Sauriërs
vermag, als ooit de waan wordt
ingezien.

5. REFORMATORISCHE
FILOSOFEN

98

99

D. H. Th. VOLLENHOVEN

DE REUS
EN
HET KIND
Hiernaast is Vollenhoven aan het
woord, filosoof aan de Vrije
Universiteit, oprichter en vele jaren
voorzitter van de Vereniging voor
Calvinistische Wijsbegeerte.
Tegen Vollenhoven zag menigeen op
als tegen een reus, een denkreus.
Schreed hij niet als met
zevenmijlslaarzen door de
geschiedenis der wijsbegeerte?
Ontwierp hij zo niet een schier
onoverzienbare filosofische stafkaart?
Ook wie hem in de gigantische
krachttoer dacht te kunnen volgen,
placht halverwege naar adem te
happen.
Maar Vollenhoven, de reus, had ook
iets van een kind. Hoezeer professor,
toch was hij de eenvoud zelf,
ongekunsteld en ongecompliceerd.
Hij stond vlakbij zijn mensen, zijn
studenten, zijn geestverwanten. Hij
volgde wie hèm vaak niet volgen
konden.
Kinderlijk eenvoudig kon hij ook
uiteenzetten, waarop het stond met
de 'calvinistische filosofie'. Getuige
zijn befaamde openingsrede bij de
oprichting van de Vereniging op 14
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U het 'welkom' toe te roepen is allerminst in dit geval een blote
vorm, waarvan ik me alleen maar in functie kwijt; integendeel:
hier mogen niet anders gesproken worden dan woorden van
grote blijdschap en warme dank. Want wat ons hier samenbrengt
is iets heerlijks. Het is niet de wijsbegeerte, want die is niet het
eerste in ons leven. Het is veeleer de band aan Gods Woord, om
dat wij door genade hebben geleerd alleen uit de Christus te wil
len leven, en de religie als hartezaak de kern is geworden van
heel ons bestaan; omdat we hebben geleerd, dat alleen in het let
ten op de geboden des Heren vrede en leven is te vinden, niet
alleen voor de enkeling, maar vanzelf ook voor alle levensverban
den in welke wij staan: daarom is de wijsbegeerte niet nummer
één. Ze is dat nooit geweest in onze kring, en indien de vereni
ging die wij thans willen oprichten, haar taak getrouw blijft, zal
het ook aan haar niet liggen, indien de wijsbegeerte ooit nummer
één wordt. Wij willen slechts ernst maken met die hoofdzaak,
óók in de wijsbegeerte.
Dat is nodig, want de gangbare filosofie weet niets van dat alles
dat ons zo na aan het hart ligt. Ze weet niets van een God, indien
ge daaronder verstaat de God der Schriften; niets van een hart,
dat alleen rust kan vinden in Hém; niets van de wereldgeschiede
nis, die vastligt in de eerste en de tweede Adam; ook heel weinig
van verschil tussen de terreinen welker onderscheiding in de
praktijk toch zo nodig bleek.
Fragment uit 'De oprichtingsvergadering te Amersfoort', in: Mededeelingen van de Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeer
te 1,1 (1936, jan.) p. 1.

Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven (1892-1978), studeerde aan de VU theolo
gie en wijsbegeerte, 1918 predikant in Den Haag, 1926 tezamen met zijn zwager
Dooyeweerd hoogleraar VU, 1935 voorzitter van de Vereniging voor Calvinisti
sche Wijsbegeerte, systematiseerde de geschiedenis der wijsbegeerte m.b.v.
een 'consequent probleem-historische methode', schreef Het calvinisme en de
reformatie van de wijsbegeerte (1933).
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december 1935. Dankbaar gewaagt
Vollenhoven hiervan watzovelen
samenbracht: 'iets heerlijks'.
Let echter op! Vollenhoven toont zich
niet verlekkerd op het snoepje dat
filosofie heet. Zelfs de calvinistische
wijsbegeerte neemt hij niet voor in de
mond. Kom daar elders eens om. Hier
heb je nota bene een wijsgeer die zijn
wijsbegeerte niet 'nummer één' wil
noemen. Die de hooggeroemde
philosophia prima met blijdschap een
beentje licht.
Vanwaar deze houding? Niet aan de
wijsbegeerte maar aan het Woord had
deze filosoof zijn hart verpand.
Simpelweg placht hij te zeggen: God
kun je vertrouwen en mag je
aanspreken op Zijn Woord. Alle
wijsbegeerte is glibberig. Het Woord
gaat aan de wijsbegeerte vooraf. En dit
Woord is vast.
Dus heeft de wijsbegeerte de wijsheid
niet in pacht. Wijsbegeerte is
begeerte-naar-wijsheid, niet minder,
ook niet meer. Geen wijsgeer kan
deze begeerte uit eigen voorraad

bevredigen. Of hij verkoopt knollen
voor citroenen.
Mensen tasten naar wijsheid en
stellen hun vragen. Wie is God? Wat is
de mens? Waarheen is de
wereldgeschiedenis onderweg? De
filosofie brengt zulke vragen wellicht
op wetenschappelijk niveau. Maar het
Woord alleen geeft antwoord. Aan wie
maar gelooft, geleerd of ongeletterd,
groot of klein.
Staat er in het boek der Spreuken niet
geschreven: De vreze des Heren is
het begin der wijsheid?
Ik ga een beetje begrijpen waarom
Vollenhoven, de grote geleerde, in
zijn hart altijd een kind gebleven is.
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HERMAN DOOYEWEERD

DE
GRACIEUZE
NIEUW
LICHTER
Denkt u erom, dames en heren, dit
wordt nergens anders zo geleerd!!
Aldus kon Herman Dooyeweerd, de
gracieuze maar ook zelfbewuste
nieuwlichter, zijn colleges in de
wijsbegeerte der wetsidee soms
trakteren. De volksmond spreekt van
'weedewee'.
Wie w.d.w . zegt, zegt wetskringen en
doelt dan op de veelheid van aspecten
die Dooyeweerd in en aan de
werkelijkheid heeft onderscheiden;
een fysisch, een psychisch, een
economisch aspect enz. Maar. . .
versnijdt de w .d.w . de wereld
zodoende niet tot plakken van een
Groninger koek? Is de w .d.w . geen
knipschaar in de werkelijkheid?
Wie w.d.w . zegt, zegt tevens
soevereiniteit in eigen kring en doelt
dan op de veelheid van sociale
kringen waaraan Dooyeweerd
zelfstandigheid heeft toegekend:
kerk, staat, bedrijf etc. Maar. . . valt de
sociale orde zo niet uiteen tot een
veelvoud van ongecontroleerde
machten? Is de w.d.w . geen
splijtzwam in de samenleving?
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De in Christus vervulde Goddelijke openbaring, die zich tot de
religieuze wortel van heel onze existentie, dus ook tot de wortel
van het wijsgerig denken richt, lost geen enkel wezenlijk imma
nent wijsgerig probleem voor ons op, juist wijl zij in hare religieu
ze volheid het wijsgerig denken transcendeert.
Maar zij geeft ons in het wijsgerig denken de vaste richting op
de ware zin-totaliteit en op de Archè, een richting, die dit denken
nimmer uit zichzelf kan vinden, maar die het als w i j s g e r i g denken
noodwendig behoeft, om zijn taak te vervullen. De christelijke
religie dringt niet uitwendig als een 'Deus ex machina' in het wijs
gerig denken door, om ons in de openbaring de autoritaire oplos
sing van wijsgerige problemen in de schoot te werpen. Zij brengt
veeleer dit denken, dat door de zonde van zijn zin-volheid is af
getrokken, tot een nieuw en vreugdevol l e v e n , tot een nieuwe
ontplooiing in harmonie met al onze andere activiteiten in de
kosmos.
Een wezenlijk christelijke wijsbegeerte kan n i e t zijn: immanentiefilosofie met uitwendige versiering van bijbelteksten. Ze kan
e v e n m in zijn: theologie als vakwetenschap. Ze is niet anders moge
lijk dan in een r a d i c a l e h e r v o r m i n g v a n h e t w i j s g e r i g d e n k e n z e l f .
Ingekort fragment uit: H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der
wetsidee, boek I, Amsterdam: H. j. Paris, 1935, p. 33.

Herman Dooyeweerd (1894-1977), van kuyperiaanse komaf, studeerde rechten
aan de VU, onder Colijn adjunct-directeur van het wetenschappelijk partij-bureau van de Anti-Revolutionaire Partij, vanaf 1926 hoogleraar rechtsfilosofie,
grondlegger van de z.g. 'wijsbegeerte der wetsidee', zijn hoofdwerk (1935-1936)
had gelijknamige titel en werd vanaf 1954 in het Engels gepubliceerd als A New
Critique o f Theoretical Thought.
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Wie w.d.w . zegt, zegt tenslotte
calvinisme en kuyperianisme en doelt
dan op de veelheid van
'confessionele' organisaties in ons
land, thans ook vertegenwoordigd in
de wijsbegeerte. Maar. . . is de w.d.w.
zo niet verzuilde filosofie, laatste loot
aan de vermolmde stam van Kuypers
antitheseleer? Is ze geen scheidsmuur
in het volksleven, breuk in de
wetenschappelijke communicatie?
Voor Dooyeweerd is de w.d.w . geen
schaar, geen zwam, geen
scheidsmuur. In de kern is ze ook
geen leer van aspecten, kringen of
kuyperiaanse denkbeelden. Ze is niet
dan een program van christelijke
wijsbegeerte dat eigen uitgangspunt
voor breder front met wijsgerige
middelen wil verantwoorden.
Dus ziet Dooyeweerd de w.d.w . niet
als een exclusief menu voor
christelijke fijnproevers. Hij wenst een
forumdiscussie met andersdenkenden
zonder dezen te overvallen met een
'God uit de toneelmachine', met de
'autoritaire oplossing' van bijbelse
machtsspreuken. Zoiets is z .i.
goedkoop! De bijbel is geen
receptenboek voor de filosofie, geen
kussen onder het luie vlees van
christendenkers. Hoe raakt de bijbel
de filosofie?
In de bijbel grijpt God de mens diep in
zijn hart ('religieuze wortel'). God
verandert hem zo dat hij weer
verwonderd gaat omzien naar de
goddelijke Oorsprong ('Archè') en
bestemming ('zintotaliteit') van zijn

bestaan. Pakt God zo niet ook de
filosoof?
Filosofie is niet puur een zaak van
verstand, maar van hart en houding.
Filosofen steunen op een oorsprongsen bestemmingsgedachte, een
'wetsidee'. Vaak onbewust! Maar in
het licht hiervan verklaren ze de
feiten. Kan zoiets goed gaan, als de
zonde de mens heeft
onderuitgehaald?
De bijbelse openbaring hergeeft de
mens zijn ware houding, de 'vaste
richting' op zijn Oorsprong en
bestemming. In het licht hiervan kan
de communicatie worden aanvaard,
kunnen onbewuste onderstellingen
ontmaskerd en wijsgerige
wereldverklaringen nagerekend
worden. Dure taak van een
christelijke filosofie.
En moeten er bij dit bijbels licht dan
nieuwe dingen op tafel komen? Het
moet niet, het kan. Het denken komt
tot 'nieuwe ontplooiing'. Dat heeft
Dooyeweerd zelf als bij verrassing
ervaren. Zo werd hij een nieuwlichter.
Bij de gratie Gods.
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CORNELIUS VAN TIL

BOUW
VAKKERS EN
DE ARK
VAN NO ACH
Tussen timmerhout, draadnagels en
potten met kokend pek raakt het
werkvolk met Noach in gesprek. Het
is toch van de gekke om een boot te
bouwen te midden van kluiten en
keien?
Wat kan de vitale grijsaard anders
doen dan de mensen confronteren
met de woorden van God? Hij somt op
wat er is gebeurd en wat er gaat
gebeuren: het verhaal van de val, van
de vloed èn van de bloedrode draad
tussen val en vloed.
De timmerlui grijnzen gemelijk bij
zoveel ongein. Een vloed die boven de
besneeuwde kruin van de Ararat kon
uitstijgen, strijdt met hun
ervaringsprincipes. Een vloed die de
biologische band met Adam blootlegt
als collectieve schuld, is strijdig met
hun morele principes.
Noach, wat maak je me nou! Wat die
droomkop ontbreekt is een nuchtere
filosofie van de geschiedenis, 't Is dat
Noach zo'n aardige baas is, anders
ging hij kopje onder in het pek.
Klopt het hier opgediste verhaal?
Natuurlijk niet! Sinds wanneer
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Als Noach doende is de ark te bouwen raakt hij in gesprek met
zijn timmerlui. 'We mogen je wel, meneer Noach. Je geeft ons
een goed loon. Je behandelt ons fatsoenlijk. Maar zeg ons asje
blief waarom je deze ark bouwt.'
Noach vertelt ze dat God hem verschenen is en hem zei dat er
een vloed op komst is om alle zondaars van de aardbodem te ver
delgen. Laten ze toch berouw hebben!
Dan zegt er een: 'Noach, je moet je realiseren dat niemand
weet kan hebben van zulke ongrijpbare dingen. Je beweert dat
een vloed ons allen zal komen verdelgen. Je brengt die vloed van
jou in verband met onze zonden. Vervolgens breng je die zonde
in verband met onze eerste voorvader. En zo houd je ons een
soort filosofie van verleden en toekomst voor ogen.
Maar welk bewijs heb je? Als je ons wilt overtuigen, zul je ons
een complete filosofie van de geschiedenis aan de hand moeten
doen die voor ons begrijpelijk is en overeenkomt met onze ervaringsprincipes. Een vloed die de hoogste bergen bedekt is in
strijd met alle ervaringsgegevens sinds mensenheugenis.'
Noach weer: 'Ik zeg jullie dit alles op Gods gezag. Als wat ik
jullie vertelde onwaar is, omdat God het zegt, dan moet wat jullie
voor waar houden waar zijn, omdat j u l l i e het zeggen. Jullie laten
het aankomen op een krachtproef tussen God en jezelf. Toon lie
ver berouw. Zie toch hoe al jullie woorden van verzet tegen God
m.b.t. verleden, heden en toekomst het feit vooronderstellen van
God en zijn scheppings- en verlossingswerk in de wereld'.
Uit een toespraak van C. van Til te Philadelphia, 1969. In: W.
White, Van Til: Defender of the Faith, Nashville/New York: Tho
mas Nelson, 1979, pp. 203-205 (bewerkt en nogal bekort).
Cornelius van Til (geb. 1895), geboren op het Groningse platteland, 1905 met
ouderlijk gezin geëmigreerd naar de Ver. Staten, studie aan Calvin College en
Princeton University, docent apologetiek aan Princeton Theological Seminary
1928, aan Westminster Theological Seminary, Philadelphia sinds 1929, jubileumgeschrift Jerusalem and Athens (1971).
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schermen prehistorische
bouwvakkers met 'principes' of met
een 'filosofie van de geschiedenis'?

Vooronderstellingen kunnen getoetst
worden op haar wetenschappelijke
verklaringskracht.

Let op. Lijkt die grijzige Noach niet
verdacht veel op de auteur van het
verhaal, de martiale grijsaard van
Westminster Seminary: Cornelius van
Til? En hebben die timmerlui niet erg
veel weg van eigentijdse filosofen, die
denkstelsels in elkaar timmeren
overeenkomstig hun principes en hun
geschiedenistheorie?

De Noach van Westminster blijft dus
een beroep doen op zijn
medemensen, spot ten spijt: Staan
rationalisten en irrationalisten zelf wel
op vaste vloer? Zijn hypothesen van
humanisten in staat de levende
werkelijkheid te verklaren? Heeft het
rede-beginsel schepping en
geschiedenis transparant kunnen
maken?

We hebben het dus over Kees van Til,
boerenzoon uit Grootegast, die in de
U.S.A. uitgroeide tot 'defender of the
faith', apologeet in kuyperiaanse stijl.

Beginselen zijn als een boemerang.
Kijk je niet uit dan treffen ze jezelf.
Ontoereikende vooronderstellingen
getuigen tegen de gebruiker en
pleiten ten diepste ten gunste van de
ware Vooronderstelling: God als
schepper en verlosser. Aldus Van Til.

Van Til is tegen de traditionele
apologetiek, die het christendom
probeert te verdedigen door het neer
te zetten op een vloer van algemeen
erkende principes van ervaring en
redelijkheid. Bracht ooit een redelijk
Godsbewijs een mens tot God?
Dus revolutie in de apologetiek?
Inderdaad. Van Til leert dat elk mens
zijn eigen onderstellingen meebrengt,
ook in de wetenschap. Hij gelooft niet
in een gemeenschappelijke
werkvloer. Van Til kent zijn eigen
onderstellingen en drukt
andersdenkenden met de neus op de
vloer van hun vooroordelen en
vooronderstellingen.
Helpt dit 'presuppositionalisme' niet
alle communicatie om zeep? Toch
niet. Ook over vooronderstellingen
kan geargumenteerd worden.

Me dunkt, er moeten meer arken
gebouwd worden, desnoods tussen
kluiten en kleien.
De ark van Noach had ongetwijfeld
een stevige vloer. Had ze ook
vensters?
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KLAAS POPMA

KIJK
ENEESTEN
EN
MENSEN
OGEN
De oude Grieken noemden een hert
een 'dorkas', een kijkbeest. Waarom?
Omdat het dier zulke argeloze kijkers
heeft.
Nog een ander wezen noemden ze
een kijkbeest: de 'drakoon', de draak.
Waarom? Omdat ze dit monster
vreesden vanwege zijn borende blik.
Ja, die ogen! Van mensenogen wordt
wel gezegd dat ze een spiegel zijn van
de ziel. Klopt dit? Is het oog van een
mens vaak niet ook een spiegeling van
de omringende wereld, vol dodelijke
dreiging?
Als ik aan Klaas Popma denk, zie ik
altijd zijn ogen. Ogen die verbaasd en
verbouwereerd de wereld
weerspiegelden: dreigt er niet overal
chaos en verschrikking?
Bij Popma lijkt die dreigende
buitenwereld te botsen met de
argeloosheid van zijn ziel. Draak
bedreigt hert? O nee, te simpel! Het
gevoel van 'verlorenheid in een
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De mens krijgt de opdracht, de hof van Eden te bewerken e n d ie t e
: de hof is niet meer dan een kleine enclave in een chaoti
sche wereldomgeving. Het paradijs is bedreigd.
Dit moet satan wel wat komisch voorkomen: het eigenlijke
werk van God, waardoor de schepping open voor hem komt te
staan, heeft als territoir een niet ommuurde tuin. Het lijkt voor de
tegenstander een 'zacht eitje'.
We mogen evenwel vermoeden dat deze machtige afvallige
zich ook verwonderd heeft over Gods maatregelen. Er is iets in
de koninklijke bedaardheid van God dat de satan tot ontzetting
noopt. Enerzijds meent hij stellig te weten dat Gods fair play
nooit op kan tegen z i j n foul play. Maar er is in Gods fair play iets
dat de tegenstander steeds weer verbaast en die verbazing groeit
tot ontzetting. Sedert de afkondiging van de moederbelofte weet
hij zijn eindelijk oordeel, hem zal de kop verpletterd worden en
hij weet niet precies wat dat betekent.
In onze tijd neemt de figuur dictatuur over de gehele wereld
toe; en het mag ons treffen dat daarin een demonische invloed
aan het werk is. Binnen een tijdperk van 31 jaar hebben we twee
wereldoorlogen beleefd, en daar gaat de satanische suggestie van
uit dat het rijk van de boze de lakens uitdeelt.
We moeten aandacht hebben voor de wijze waarop Jezus van
Nazareth zijn macht uitoefent over boze geesten. Jezus legt hun
schijnbaar achteloos, in feite seigneuraal zijn bevelen op. Het is
alsof een klein kind tegen een raket met atoomkop zegt: ho, ho,
niet doen hoor. En de vertegenwoordiger van het rijk van de duis
ternis kan niet anders dan het bevel gehoorzamen.
bew a ren

Uit: K. J. Popma, Evangelie en geschiedenis, Amsterdam: Buijten
& Schipperheijn, 1972, pp. 13-14, 24, 36-37,150 (fragmenten).
Klaas Johan Popma (1903-1986), studeerde klassieke talen te Leiden, was vanaf
1948 tot 1974 buitengewoon hoogleraar calvinistische wijsbegeerte te Gronin
gen en (vanaf 1955) te Utrecht, publiceerde over filosofie, theologie, geschiede
nis, literatuur enz., schreef ook romans, gedichten, hoofdwerk Levensbeschou
wing, 7 delen (1958-1965).
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verbijsterende wereld' kende Popma
naar eigen zeggen van binnenuit.
Popma's buitenspiegels waren tevens
binnenspiegels. Zijn ogen toonden
verbazing over de donkere diepten
van héél het menselijke bestaan, om
ons en in ons.
Toegegeven, ook bij Plato en in de
wijsgerige traditie treffen we
verwondering aan. Maar dan
verwondering over de glanzende,
zinvolle orde van de kosmos.
Duisternis werd geïgnoreerd.
Popma weigert die élitaire weg te
gaan. Hij daalt af naar gapende chaos.
Verwonderd staat hij stil bij het bittere
raadsel van kwaad, terreur en lijden.
Popma filosofeert in het spoor van
Dostojevski: deprofundis, uit de
diepten.
Deze moderne manier van filosoferen
wordt echter pas christelijk,
reformatorisch zo u wilt, als Popma
God bij het bittere raadsel betrekt.
Kijk eens hoe God met demonen
omspringt: fair play tegenover foul
play!

God speelt het sportief. Hij zet
mensen in een 'niet ommuurde tuin',
een paradijs dat zo maar open ligt
voor allerlei slangengebroed. Voor
satan zogezegd een zacht eitje. Toch
kraakt God met hem een harde noot.
Langzaam maarzeker!
Ziedaar wijsgerige verwondering in
christelijke zin. Al gaan demonen en
dictators met de schepping aan de
haal, God blijft koninklijk bedaard.
Nooit verliest Jezus zijn seigneurale
stijl. Voor Popma bron van verbazing
èn bron van troost.
Ik heb een vraag, zo maar in het
algemeen. Mag je zeggen dat naast de
ziel en de wereld ook God zich bij
gelegenheid spiegelt in de ogen van
een mens? Welk mens?
Ik heb nog een vraag: Waarom dragen
dictators zo vaak een zonnebril?
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SYTSE ZUIDEMA

BONIFATIUS
DE
TWEEDE
SytseZuidema staat bij velen geboekt
als een rabiate antithese-voorvechter,
een oecumenische querulant, een
politieke scherpslijper, een
filosofische dwarsligger.
Inderdaad, Zuidema kon dwarsliggen.
Dwars als een dijk op de
modestromingen van onze tijd. En o
wee, als hij zich schrap zette, het
voorhoofd gefronsd, de gladde kruin
gerimpeld. Wee wie slachtoffer werd
van zijn priemende blik, zijn
vlijmende tong, zijn klievende pen.
Dan leek maar één ding geraden:
inpakken en wegwezen!
Zo was Zuidema. En welbeschouwd
kon hij ook niet anders.
Gespecialiseerd in de moderne
filosofie ontdekte hij voortdurend aan
de wortel van het hedendaagse
denken de zwam van een hernieuwd
heidendom. Stinkend of welriekend,
maar altijd heidendom.
Dus moest dan de bijl in de boom.
Dus kapte deze Bonifatius II met eigen
hand de Donars-eiken van
existentialisme, personalisme,
pragmatisme en neomarxisme om. Tot
de spaanders je, verdiend of
onverdiend, om de oren vlogen.
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Dames en Heren Studenten. Nu ik geroepen werd mede leiding
te geven aan Uw wijsgerige vorming, moogt ge U ervan verze
kerd houden dat ik al het mijne zal doen deze vorming niet in
zichzelf af te sluiten, doch U haar verbanden, in de diepte met de
religieuze overtuiging van het Schriftgelovig gereformeerde volk
dat onze Universiteit draagt, naar boven in de openheid voor de
soevereine God des Verbonds, en in de breedte met het wereld
leven van onze tijd, indachtig te maken.
Het zal u niet bevreemden van mij, die uit de zendingsarbeid
der Gereformeerde kerken tot U overkom, te horen dat uw wijs
gerige scholing m.i. haar hoog doel voor een belangrijk deel mist,
indien zij niet in de missionaire bewogenheid over een van God
afgevallen wereld en in de missionaire roeping van Christus' kerk
begrepen is. Gaarne wil ik u verzekeren, dat mijn onderwijs me
de op deze overtuiging zal zijn afgestemd.
Uit: S. U. Zuidema, De mensch als historie, Franeker: T. Wever,
inaugurele oratie Vrije Universiteit, 1948, pp. 29, 30.

Sytse Ulbe Zuidema (1906-1975), leerling van Vollenhoven, studeerde theologie
en promoveerde aan de VU op de filosofie van Occam 1936, nadien zendeling
op Java, in 1946 te Utrecht de eerste bijzondere hoogleraar in de calvinistische
wijsbegeerte, in 1948 buitengewoon, in 1954 gewoon hoogleraar m.n. in de con
temporaine filosofie, jubileumbundel Communication and Confrontation
(1971).
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Toch was deze vinnige debater en
felle polemist in wezen een o zo
gevoelig en zachtmoedig mens. Die
leefde bij de lofzangen van Israël. Die
toornde van de katheder en troostte
van de kansel. Die valse leiders
ontmaskerde om de misleiden te
brengen aan de voet van het kruis.
Zuidema was zendeling.
Trouwens, bij zijn entree aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam had deze
voormalige zendingswerker uit Java
en het Jappenkamp het zijn studenten
al aangezegd. Men leze het citaat
hiernaast. Zuidema wist zich gedreven
door 'missionaire bewogenheid'. Hij

zag zijn werk gedragen door de
'missionaire roeping van Christus
kerk'. Vandaar!
Zendelingen als Bonifatius gunnen we
graag een ereplaats, zolang ze hun
stem en hun bijl verheffen vanaf de
vergeelde bladen van ons
geschiedenisboek. Maar waar laten
we in vredesnaam zulke mensen, als
ze vandaag nog de strijdbijl willen
zwaaien? Zoiets gaat toch niet meer in
onze geciviliseerde samenleving?
Zuidema, inpakken en wegwezen! Of
niet soms?

