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W at is de re le v a n tie v a n de re fo rm a to risch w ijsg e rig e tra d itie vo o r n u ? In w e lk e zin is de re fo rm a to risch e
w ijsb e g e e rte b e la n g rijk g e w e e s t v o o r m e n se n p e rso o n lijk ? W at h e b b en w e te v e rte lle n aan ee n n ie u w e
g e n e ra tie ? Hoe g e v e n w e d e re fo rm a to risch w ijs g e rig e tra d itie d o o r? Om h ie r een a n tw o o rd op te ku n n en
geven, m o e t je de filo s o o f a ls m e n s leren k e n n e n . D a a ro m h e e t d e ze a rtik e le n re e k s M ijn filo so fie .
Het tw e e d e g e sp re k in d e ze se rie is m e t p ro f. dr J. K la p w ijk .

Verschillende mensen geven aan dat de reformatorische denk
traditie een bevrijding voor hen is geweest. Hoe is dat bij u?
'Toen ik theologie ging studeren aan de V rije Universiteit,
moest ik verplicht een serie colleges filosofie lopen bij Vollenho
ven. Ik herinner me het eerste college nog als de dag van gister.
Het was op 6 oktober 1952 van 9 tot 12 in de Lairessestraat. T ij
dens dat college flitste het door mij heen: Dit is nou precies
w a a rik m 'n h ele leven naar g ezo ch t h eb'
'Er zijn eigenlijk drie dingen die me van meet af fascineer
den. In de eerste plaats is dat het pluralism e van dit type filoso
feren. De meeste filosofen proberen de w erkelijkheid in één be
paald denkschem a te persen. Bij Vollenhoven en Dooyeweerd
zag ik dat ze de w erkelijkheid vanuit variabele gezichtshoeken
bekeken, anders gezegd, dat ze er diverse aspecten aan op
m erkten als van het fysische, psychische en economische. Ik
kreeg toen ook door w aarom er zoveel wetenschappen nodig
zijn. Fysica, psychologie, econom ie enz. bestuderen de w ereld,
uitgaande van een enkel invalshoek of aspect.'
'W at me vervolgens ook aansprak w as de dynam iek van
deze filosofie. In het heersende filosofische beeld zijn feiten
niet meer dan feiten . A lles zit opgesloten in zichzelf. M aar bij
Dooyeweerd en Vollenhoven ontdekte ik dat dingen een die
pere zin hebben, die boven zichzelf u itw ijst. Je ziet b.v. een ver
scheidenheid aan aspecten, maar tegelijk ook dat de persoon
zélf boven de sam enhang van die aspecten uitgaat. De mens is
m aterieel, sensitief en economisch, zeker, m aarteg elijk is hij
meer dan dat: een beeld van de o nzienlijke God. Of, zoals het
zo mooi in Romeinen 11 staat: A lle dingen zijn 'u ite n d o o r en
to f God.'
'Tot slot raakte het mij bijzonder dat reform atorische w ijs
begeerte een integraal christelijke visie op de w erkelijkheid
w ilde geven, niet slechts ethische o f godsdienstige vraagstuk
ken koesterde. Overigens was het in de in n er cird e lang niet a l
tijd koekoek één zang. G aandew eg ontdekte ik verschillen.
Voor Vollenhoven gold: christelijk filosoferen is filosoferen bij
het licht van de Schrift, ofw el bijbels filosoferen. Onze kennis
bronnen hierbij zijn de na tu u r en de Schriftuur. Dooyeweerd zei
liever: christelijk filosoferen is filosoferen vanuit een christelijke
inspiratie, dus gelovig filosoferen. Hij vreesde dat het ontlenen
van argum enten aan de Bijbel zou leiden tot theologie, en dat is
geen filosofie. Liever w ilde hij denken vanuit het christelijk
grondm otief van schepping en verlossing. Trouwens, om even
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terug te komen op dat eerste college. Na afloop van het eerste
uur klam pte ik Vollenhoven aan en vroeg hem 'Kun je dit vak
ook stu d eren ?' Hij zei: 'Jaw el, maar ik zou het u niet aanraden:

van aansluiting bij heersende opvattingen. Scholastische filosofie
is ook een vorm van gelovig denken, vooral onder protestantse
en katholieke theologen nog in zwang, maar constant bedacht

je kunt er geen droog brood mee verdienen.'

op afstemm ing op de tijdgeest. Denk aan de paus, die er op h a
mert dat de ziel door God geschapen is maar voor het ontstaan

U hebt logica, systematische wijsbegeerte, maar vooral
moderne filosofie gedoceerd. Wat is de relevantie van de
reformatorische wijsbegeerte voor dit vak ?

van het menselijk lichaam pleegt te verw ijzen naar gangbare

'Heel de moderne filosofie is op het verkeerde been gezet
door Descartes. In de antieke w ijsbegeerte zag de mens zich f a 
talistisch ingevoegd in de w ereld als een ongrijpbare, kosmische
orde. De christelijke denktraditie heeft die ziensw ijze doorbro
ken door te spreken van scheppingsorde. In deze trad itie ziet de

evolutietheorieën. Is slechts de ziel door God geschapen?'

Bijbelse wetenschapsbeoefening, kun je dat nou doorvoeren in
elke wetenschap?
'De vakwetenschappen zitten bepaald niet te springen om
geloofsuitspraken of bijbelteksten w aarm ee je je zelf als christen-w etenschapper w ilt profileren. Tw ee keer tw ee is vier. Met

mens zich eveneens verbonden met de w ereld, m aar nu als een
schepsel die zorg en verantw oordelijkheid draagt voor zijn me

die wiskundige w aarheid moet iedereen het doen. Of toch niet?

deschepselen. W ant mens en w ereld zijn gesteld onder 'ordina-

God voor moet buigen? O f is het een intuïtieve w aarheid, geput
uit de bron van de rede? Of is het slechts een efficiënt gebleken

ties', d.w .z. goddelijke scheppingsordeningen (door Dooyeweerd helaas nogal eenzijdig uitgelegd als kosmische wetsorde).'

Is een w iskundige stelling een eeuw ige w aarheid, w aar zelfs

rekenregel, ontleend aan praktisch handelen? Of is h e t - mijn
optie - uitdrukking van een door God gegeven w et ten behoeve

'Bij Descartes op zijn beurt is de verbondenheid van mens en

van heel zijn creatuur? Hier blijkt w eer: zelfs de meest van zelf

w ereld volkomen zoek geraakt. De mens w ordt opgevijzeld tot

sprekende zaken hebben een diepere zin, w aarover de m enin
gen uiteenlopen. Hier

rationeel subject. De w e 
reld w ordt gedegradeerd

N A A F L O O P V A N H E T E E R S T E U UR K L A M P T E IK

tot een niet-redelijk object
tegenover dit subject: een
redelijk beheersbare en

niet gepast die levensbe

V O L L E N H O V E N A A N EN V R O E G H E M 'K U N JE DIT

schouw elijke keuze in

V A K O O K S T U D E R E N ? ' HIJ ZEI: 'J A W E L , M A A R IK

ten als argum ent over

technisch m anipuleerbare
buitenw ereld. Die splitsing

discussies met vakgeno

van subject en object, van

tafel te sm ijten. Ik noem

binnenwereld en buiten
w ereld, heeft de westerse

dat de vakwetenschap-

ZO U H E T U N I E T A A N R A D E N : JE K U N T ER G E E N

wereld opgescheept met
w at ik 'scheidingsdenken'

m o e tje dus kiezen!
M aar het is methodisch

pelijke opsch orting van
gron dvragen .'

D R O O G B R O O D M E E V E R D I E N E N .'

noem. En de modernen
kibbelen tot op de dag van

'In de va kw eten 
schappen kun je je gelo
vige uitgangspunten lang

vandaag over de onzinnige kwestie of de z.g. buitenw ereld nu

niet altijd kw ijt. In de filo so fie ligt dat anders. Hier gaat het er

echt op zichzelf bestaat (realism e) of dat ze in laatste instantie

juist om de g ebruikelijke opschorting van onderstellingen op te

w ellicht toch een product van het geestelijk subject is
(idealisme). Christelijke filosofie is voor mij een w egw ijzer ge

heffen. Om gelovige uitgangspunten boven tafel te krijgen

weest om de oorspronkelijke sam enhangen van mens en w ereld

maar evenzeer de levensbeschouwelijke (ideologische) premis
sen van niet-gelovigen. Levensbeschouwelijke premissen w o r

terug te vinden: theoretisch in de vorm van helingsdenken of

den vaak heim elijk ingevoerd in het w etenschappelijk debat

holisme, praktisch in de vorm van solidariteit (met de m ede
mens) en rentmeesterschap (over de natuur).'

onder het mom van objectieve wetenschap. Lees al die popu
laire boekjes over evolutiewetenschap. Ze lijken clean maar zijn

Wat is de relevantie van de reformatorische wijsbegeerte voor
u persoonlijk?
'Ik heb altijd w at moeite met de term reform atorische w ijs
begeerte. Met Calvijn houd ik het graag op christelijke filosofie.

ideologisch gedrogeerd.'
'M ijn streven is om de levensbeschouwelijke onderstellingen
die in elke theorie een rol spelen, bespreekbaar te m aken. Dat
kan door vragen te stellen als: Hoe kom je toch aan deze th eo 
rie? Hoe ga je ermee om? W at betekenen die ideeën voor jo u? Is

In sommige gevallen gebruik ik het woord reform atorisch ech

dit nou dé kijk op de w erkelijkheid ? Wij moeten mensen u it de

ter w el. Namelijk zo vaak christelijk denken zich toespitst op een
reform atorisch program van integrale vernieuw ing in de geest

nauw e tu n nel halen van m aterialistisch en evolutionistisch den
ken, w aarin mechanische natuurw etten allesoverheersend zijn
geworden. Het is immers zeer de vraag o f natuurw etten zo uni

van Christus. Onder afw ijzing van het program van scholastieke
aanpassing.'
'Voor mij staat reformatorisch dus tegenover scholastisch.
Reformatorisch is het streven om het wijsgerig denken in al zijn
onderdelen te vernieuwen en herijken naar bijbels perspectief.
Zoals Paulus schrijft in Rom. 12: 'W ordt hervorm d d o o r de ver
nieuw ing van uw d en ken '. Het scholastisch program is met m in
der tevreden. Het streeft niet naar een christelijke denkhouding
over heel de linie. Het zoekt een weg van subtiele aanpassingen,

verseel zijn dat ze de evolutionaire overgang van m aterie naar
leven, van leven naar gevoel, en van gevoel naar intentioneel
bewustzijn verklaren kunnen.'

Wat is het unieke van de reformatorische wijsbegeerte?
'Het unieke is dat ze helemaal niet zo uniek is maar zich wel
in het verleden erg uniek heeft gem aakt. Bij Kuyper en Dooyeweerd krijg je de indruk dat christenen een gescheiden weg

moeten bewandelen naast en tegenover alle andere d en kw e
gen. Scholastisch denken zou ten onrechte synthetiserend, re
form atorisch denken onversneden antithetisch zijn. Ik geloof
daar niks van. Zeker, er is een religieuze tegenstelling tussen ge
loof en ongeloof. M aar ze leidt n ie t n o od za kelijk tot strikt g e

'Het is vooral de relatie to t de diverse vakw etenschappen die
m i. nader moet w orden uitgespit. Ik noem een drietal discipli
nes. Voorop de theologie. V ollenhoven en consorten o riënteer
den zich op een theologie die onproblematisch uitging van het
christelijk geloof. Andere godsdiensten lagen praktisch buiten

scheiden denkw egen. V ernieuw ing in de geest van Christus

hun gezichtsveld. Tegenwoordig is de kerk door allerlei andere

moet vaak heersende opvattingen afw ijzen m aar soms kan en

culten en godsdiensten omringd. Is daar ook authentiek geloof

m a g z e d ie o o k d a n k b a a rb in n e n h a le n .H o e ? Door ze om te dui

aanw ezig? Of althans religieuze ervaring? G eloof is van nature

den en in een gelovige context juist beter tot haar recht te laten

betrokken op goddelijke openbaring. Hebben andere geloven

komen. Kortom , het program van reform atie moeten we

nu ook van doen met Gods openbaring of inw erking? Zo ja,

vruchtbaar maken niet door isolatie m aar door transform atie.'

hoe? Hoe moet je de verschillende godsdiensten beoordelen en

'Reform atie houdt in: terugkeren naar bijbelse bron en de

hoe k u n je d e u n ie k heid van Christus w aarm aken in een deels

'afgoden achter het gordijn w eghalen'. M aar reform atie vraagt

seculiere deels m ultireligieuze sam enleving? Kortom, we moe

om een vervolg: w aardevolle cultuuropvattingen kritisch-respect-

ten w e veel scherper dan voorheen onderscheid maken tussen

vol toetsen en w aar m ogelijk kerstenen, d.i. in christelijke geest
om werken. Om die reden heet mijn laatste boek Transform a

geloof als algem een-m enselijke geloofsfunctie en als inhoude
lijke g eloofsovertuiging. Zo ook tussen openbaring als Gods be

tionele filoso fie. Transform ationele filosofie w il reform atorisch

moeienis met ieder mens en als overgeleverd geloofsgoed.'

zijn, maar met u itdrukkelijke erkenning van het legitiem e con

'Ook in de economie spelen zulke essentiële zaken. W aar

cern van de scholastiek, nam elijk om 'in rapport met de tijd' te
blijven (een curieuze uitdrukking van Kuyper). Als christen moet

draait het om in het economisch leven? Dooyeweerds centrale

je eigen opvattingen nooit klakkeloos aanpassen aan modieus-

deed het heel goed in een tijd dat de broekriem moest worden

eigentijdse denkbeelden. Je m o e tje echter w el afvragen of je er

aangehaald, de tijd ook van de naoorlogse wederopbouw .

op jo u w m anier je w inst mee kunt doen.'

begrip voor het economisch aspect was spaarzaam heid. Dat

M aar dit begrip is te eng om er het economisch aspect teg en 

'Ik zal een voorbeeld geven. Het begrip vervreem ding. Re

woordig nog mee te m arkeren in een a fflu e n t so ciety en in een

form atorische cultuurfilosofen hoor ik vaak zeggen dat in de

w ereld geteisterd door ecologische crises. Er is echter een meer

moderne sam enleving de mens vervreem d is g eraakt van zich

algem een-hum ane norm voor economisch handelen, helaas tot

zelf en van zijn medemens in de roes van productie, consumptie

nog toe veel te w einig ter sprake gebracht, nam elijk die van

en overproductie. Dat klopt, m aar bedenk erbij, dit sleutelbe

n u ttig h eid o f d ienstigh eid. De rentabiliteitseis van economisten

grip vervreem ding is ontleend aan eigentijdse neom arxisten.

en de spaarzaam heidsidee van Dooyeweerd zijn hiervan deriva

Voor mij is dat OK, w an t van andersdenkenden kun je echt veel

ten. In die richting zoek ik een oplossing. M aar zo'n visie moet

leren. M aar geef er wel een eigen diepgang aan, w an t de w ortel

vakm atig w orden u itg ew erkt.'

van alle zelfvervreem ding is per slot van rekening vervreem ding
van God.'

lutiew etenschap. De levenswetenschappen hebben de laatste

Welk boek is voor u een klassieker geweest?

er constantheid van soorten is, is empirisch en experim enteel

'Tot slot noem ik het complex van biologie, genetica en evodecennia onnoem lijk veel aan het licht gebracht. De stelling dat

'H et Calvinisme: de Am erikaanse Stone-lezingen van Kuy

volledig achterhaald. Terw ijl Dooyeweerds leer van de ding-

per. In de eerste plaats door Kuypers kijk op Europa. Die is

structuren en daarm ee deel III van A N ew Critique nota bene

hoogst actueel. W at bindt Europa samen, zo vraagt Kuyper zich

staat en valt met de theorie van soortconstantie! Tegenwoordig
w orden er bijvoorbeeld volkom en nieuw e maïssoorfen ge

af. Nou, dat is het paganism e van het heidendom, het romanisme van de m iddeleeuwse scholastiek, het m odernism e van
Descartes en de V erlichting, en tenslotte het calvinism e. Het zijn

kw eekt. Deze nieuw ere o n tw ikkeling en hebben ingrijpende ge
volgen, ook voor de filosofie. We moeten als christen-denkers

vier co n flicteren d e strom ingen m aar juist in dit gistingsproces

veel bescheidener w orden in ons spreken over goddelijke w e t

hebben ze zijns inziens aan Europa en het W esten zijn onge

ten en kosmische structuren gelet op de stuw ende dynam iek
van onze w erkelijkheid . Zelf denk ik in de richting van een

kende historische dynam iek gegeven.'
'In de tw eede plaats door zijn kijk op het Calvinisme. Voor
hem staat het Calvinisme niet slechts voor een nieuw kerktype
of een nieuw soort theologie. Hij schildert het als een 'world

em ergerende evolutie. W ereld en geschiedenis als een w o r
dingsproces met kw alitatieve sprongen. Als ontsluiting van het
geheim van de schepping.'

transform ative power', een geestesmacht die vanuit het cen
trum Genève tevens een kerstening nastreefde van kunst, cul
tu u r en wetenschap, ja ook van de staatkundige verhoudingen
in Europa.'

Wat moet en kan een nieuwe generatie christenwetenschappers doen?

'En tenslotte door zijn kijk op de filosofie. Uitgangspunt
voor de filosofie moet zijns inziens zijn de hoge soevereiniteit
van God, die Hij ten toon spreidt door zijn w ereld te binden aan

aanraking met de nieuwste theorieën. Zij kunnen ons voorthel

'Heel veel! Onze jonge mensen komen op de universiteit in
pen om verstarring in ons gedachtegoed te voorkom en. Zij kun
nen aanzetten geven om het reform atorisch gedachtegoed op

w etten. D .w .z. aan een fundam entele verscheidenheid van

nieuw e m anier 'in rapport' te brengen met de tijd. Zij kunnen

scheppingsordinantiën, die het leven leefbaar m aken. Dat boek
is voor mij een klassieker.'

de reform atorische d enktraditie bestoken, haar kritisch gaan

\

Waar moeten we als vereniging voor reformatorische
wijsbegeerte naartoe?
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ondervragen vanuit hun eigen specialisatie of studierichting.
Laten w ij als systematische filosofen dan maar eens flink met de
handen in het haar zitten .'

