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In het voorliggende boek is een aantal opstellen van dr. J. Klapwijk bijeenge
bracht. De directe aanleiding tot deze publicatie vormde zijn afscheid als
hoogleraar in de moderne en systematische wijsbegeerte aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam op 1 november 1994.
De hier volgende studies zijn verschenen in verschillende media. Sommige
zijn verschenen in bundels met betrekkelijk geringe oplage, zoals het opstel
over christelijke organisaties, terwijl juist dat opstel voor ieder die zich met dit
onderwerp bezighoudt een ‘must’ is. Andere opstellen verschenen in minder
gemakkelijk toegankelijke tijdschriften. En weer andere opstellen verschenen
in het Engels; van die opstellen verschijnt de Nederlandse versie hier voor het
eerst. We menen met de bundeling van deze opstellen een grote groep van
belangstellenden een dienst te bewijzen.
Het boek bestaat uit drie afdelingen, die evenzovele afspiegelingen zijn van
de belangstellingssferen van Klapwijk. Het boek sluit af met een beknopte
bibliografie van Klapwijks geschriften.
Deel I bevat een aantal studies waarin Klapwijk opmeet voor welke
uitdagingen het historistisch en neomarxistisch denken ons plaatsen. Of
eigenlijk moeten we iets preciezer zijn: het zijn studies waarin Klapwijk
opmeet voor welke uitdagingen het historisch en neomarxistisch denken het
christelijk denken plaatsen. In de eerste twee opstellen bespreekt Klapwijk het
historisme. Het grote vraagstuk dat het historisme in ons midden legt, luidt,
kort gezegd: is het niet zo dat alle overtuigingen die mensen hebben - met
name religieuze en morele - opkomen en ondergaan in de loop der geschiede
nis? Is er wel werkelijk een levensovertuiging die bestand is tegen de tand des
tijds? Is de geschiedenis niet de grote zeis, die onder alle overtuigingen de
grond wegmaait? Klapwijk meet de uitdaging op maar neemt ook de hand
schoen op. In het eerste opstel betoogt hij onder andere dat hoewel morele
normen in de geschiedenis verschuiven, dit niet betekent dat het relativisme
waar is. Historisme leidt slechts tot relativisme wanneer men het verschil
tussen ‘uitwerkingen en positiveringen van grond-normen’ en de grondnormen
zelf veronachtzaamt. In het tweede opstel bespreekt Klapwijk de stelling die
van christelijke zijde vaak tegen het historisme is inge-bracht, namelijk dat het
christendom (of het christelijk geloof) ‘absoluut’ is. Klap-wijk betoogt dat de
uitdrukking ‘absoluut’ ondeugdelijk is omdat zij het unieke van het christendom
eerder vervaagt dan verheldert, namelijk zijn historiciteit.
De andere twee studies in deel I betreffen het neomarxisme van de
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zogeheten Frankfurter Schule. Geen stelling in die school is zo bekend
geworden als dat de westerse cultuur in de ban is van de ‘dialectiek der
Verlichting’. Kort gezegd komt die stelling erop neer dat in onze cultuur
enerzijds de rede (de wetenschap, de techniek) werd en wordt beschouwd als
een instrument tot bevrijding, een weg naar vrijheid, maar dat anderzijds juist
de rede (wetenschap, techniek) ons verstrikt in nieuwe bindingen. Verlichting
slaat om in verblinding. In het derde opstel bespreekt Klapwijk deze stelling
uitvoerig en laat hij zien dat ze slechts ten dele waar is. In het vierde betoogt
hij dat in deze stelling een stuk nihilisme verpakt zit dat door het christelijk
denken niet kan worden geaccepteerd maar evenmin kan worden genegeerd:
het stelt dat denken voor een werkelijke (en kolossale) uitdaging.
Historisme, relativisme, maatschappijkritiek en nihilisme: het zijn
denkwijzen waarmee we in de ‘politiek van de cultuur’ hebben te rekenen. Ze
vormen een uitdaging om te denken vanuit de kracht van een overtuiging zoals de ondertitel van dit boek luidt.
Deel II bevat een aantal belangrijke opstellen op het gebied van wat men
‘cultuurpolitiek’ kan noemen. Klapwijk bespreekt daarin verschillende ideeën
over kerk, staat en maatschappij. In dit deel vindt men het reeds genoemde
opstel over christelijke organisaties. Men vindt daar bovendien ook twee
opstellen over de grondslagen van christelijke politiek. Het ene handelt over de
vraag hoe men heeft te denken over de verhouding van de publieke rechtsorde
tot het Koninkrijk van God. Het andere handelt over de vraag van welk
mensbeeld de christelijke politiek heeft uit te gaan. We zitten er niet naast
wanneer we zeggen dat de door Klapwijk voorgelegde ijking van de grondsla
gen van christelijke politiek aan die politiek de nodige overtuigingskracht kan
geven. Dit deel sluit af met een evaluerende beschouwing over Abraham
Kuypers opvattingen over de verhouding van kerk en wereld.
In deel III is een aantal studies bijeengebracht waarin Klapwijk, vanuit de
kracht van zijn overtuiging, een eigen opvatting van christelijke filosofie
verwoordt. Een vraagstuk dat christen filosofen steeds heeft beziggehouden, is
de verhouding van christelijk denken tot niet-christelijke filosofie. Kan het
christelijk denken, om zo te zeggen, ‘leentjebuur’ spelen bij niet-christendenkers, of heeft het in isolement van meet af aan een geheel eigen weg te
gaan? Volgens de neocalvinistische leer van de antithese dient het eerste als
onvruchtbaar en gevaarlijk van de hand te worden gewezen en dient de weg
van de antithese te worden bewandeld. Klapwijk bepleit hier een derde weg,
een derde ‘methode’ voor het christelijk denken. Die weg noemt hij ‘transfor
mationele filosofie’. In een interview met dr. G. Puchinger heeft hij hierover
eens gezegd dat hij niet wil dat het christelijk geloof wordt aangepast aan
gangbare filosofische concepties, maar dat hij anderzijds wel zijn winst wil
doen met de denkarbeid en de geestesvruchten van de antieke wereld maar ook
van de moderne, geseculariseerde cultuur. In dat interview zegt hij in dit
verband o.a.
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‘Ik mag misschien herinneren aan het zogenaamde spoliatio-thema, het
thema van de beroving, waarmee de oude kerkvaders gewerkt hebben: zij
mochten er graag aan herinneren dat de Israëlieten bij de uittocht uit
Egypte de Egyptenaren van hun goud en zilver moesten beroven. Met dit
voorbeeld voor ogen hebben de kerkvaders zich de schatten van de antieke
wijsbegeerte toegeëigend. Maar op één ding moet hierbij scherp gelet
worden: het edelmetaal dat Israël uit Egypte meenam, moest worden
gesmolten en gezuiverd, alvorens het gebruikt kon worden in de eredienst
van Jahwe.’1
De kerkvaders, zo suggereert Klapwijk dus, hanteerden een bepaald procédé,
dat omschreven kan worden als transformatie: het overnemen van opvattingen
na hen gezuiverd te hebben. En dit procédé is het, zo betoogt hij, dat het
christelijk denken op een weg kan voeren tussen antithese en accommodatie
in.
Het is van belang erop te wijzen dat ‘transformationele filosofie’ zoals
Klapwijk die notie uitwerkt, niet specifiek christelijk is. Ook Aristoteles en
Marx, om maar twee figuren te noemen, beoefenen de filosofie op transforma
tionele wijze: ze nemen over na uitzuivering van de slakken. Wat transformati
onele filosofie eerst christelijk maakt, is de aard van de transformator. Die
transformator zoekt Klapwijk ineen christelijke levens- en wereldbeschouwing.
Het is deze wereldbeschouwing die een transformerende werking heeft uit te
oefenen op het wijsgerig denken. Dit betekent dat een christen-denker niet
begint door alle overtuigingen die haar of hem als christen kenmerken, af te
leggen. Nee, de christen-denker wikt en weegt, redeneert en beoordeelt vanuit
de transformerende werking van zijn of haar wereldbeschouwing.
Loopt er een draad door de verschillende afdelingen van dit boek heen? Wie
het nu volgende leest, zal geen moeite hebben die te vinden. Die draad wordt
gevormd door de aanhoudende poging om christelijk te denken zonder
struisvogel te zijn voor de grote vragen die op de huidige filosofische, politieke
en culturele agenda staan.
Dat die draad door heel het boek heen gevonden kan worden, typeert ook
de denkstijl van Klapwijk. Die wordt gekenmerkt door enerzijds grote vasthou
dendheid aan de inspiratie die hij bij het reformatorisch denken heeft opgedaan
(Kuyper, Bavinck, Dooyeweerd, Vollenhoven, Zuidema) en anderzijds even
grote openheid voor de vragen van het huidige tijdsgewricht. Dat deze
spanning vruchtbaar is, blijkt ons inziens uit de hierna volgende bladzijden.1

1. G. Puchinger, Gesprekken over honderd ja a r Vrije Universiteit, Delft: Meinema, 1980, p.
212 .
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I
DE UITDAGING VAN HISTORISTISCH EN
MAATSCHAPPIJKRITISCH DENKEN

1. OVER VERSCHUIVING VAN NORMEN
EN HISTORISTISCHE FILOSOFIE*

Relativisme noch absolutisme (1)
In deze voordracht wil ik handelen over een dubbel thema, namelijk over
verschuiving van normen en historistische filosofie. Het komt mij voor dat het
eerste thema de meeste mensen heel wat vertrouwder in de oren klinkt dan het
tweede. Wat verschuiving van normen is, daar kunnen ouders en opvoeders,
predikanten en ouderlingen, artsen en onderwijzers, politici en maatschappijdeskundigen van dichtbij over meepraten. Ik denk aan recente opvattingen over
homofilie, abortus, euthanasie (ik doe maar een greep!). Dergelijke nieuwighe
den maken duidelijk, hoe snel en hoe grondig het normenpatroon van een
samenleving veranderen kan.
Wat historistische filosofie is, valt niet één, twee, drie te zeggen en nog
minder in een keurige definitie te vatten. Niet lang geleden maakte ik een
vergadering mee van professionele filosofen. Toch moest daar een van de
deelnemers nog de vraag stellen: Kan iemand mij nu eens duidelijk maken wat
‘historisme’ is?
Het is mij opgevallen, dat - voor zover men al een voorstelling van
‘historisme’ heeft - deze vaak uitermate negatief uitvalt. ‘Historisme’ wordt
geassocieerd met relativisme, met een relatief stellen van alle normen waarheid.
Vooral in theologische kringen kan men dergelijke geluiden horen. Niet weinig
debet is hieraan geweest de dialectische theologie. Vlak na de Eerste Wereldoor
log spraken Barth en Brunner het banvonnis uit over het historisme van de
vrijzinnige, 19e-eeuwse theologie1.
Niet zonder reden herinner ik aan deze ongunstige nevenklank. Het thema
van mijn referaat zou immers de indruk kunnen wekken, dat verschuiving van
normen en historistische filosofie twee negativistische verschijnselen zijn, die
elkaar trouw gezworen hebben in het kwaad. Historistische filosofie zou dan de
theoretische uitdrukking en bevestiging zijn van de ingrijpende normverschuivin
gen in de levenspraktijk. Beide zouden ons op een hellend vlak brengen. Beide

* Bewerkte tekst van een referaat, gehouden op de 36e vergadering van de Vereniging voor
Calvinistische Wijsbegeerte op 3 januari 1972 te Amsterdam. Verschenen in: Philosophia
Reformata 37 (1972), pp. 26-41.1

1. Vgl. K. Barth, Der Römerbrief, München, 1922 (2e Fassung), p. 260 bijv., en E. Brunner,
Erlebnis, Erkenntnis und Glaube, Tübingen: Mohr, 1921, pp. 102 e.v.
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zouden ons tot normloosheid en nihilisme voeren.
Het misverstand dat ik hier schets, zou helemaal compleet worden als
vervolgens van de christelijke filosofie verwacht wordt dat zij in de bres springt
voor de onveranderlijkheid van alle normen en zedelijke waarden, omdat zij
weet heeft van de absoluutheid van Gods gebod.
Het hier getekende beeld van christelijke en historistische filosofie is
gevaarlijk simplistisch. Het werpt een verkeerd daglicht èn op het historisme
èn op de christelijke bezinning. Het zet allereerst het historisme in een verkeerde
hoek, waarin het zichzelf in elk geval niet zou herkennen. Heel wat historisten
hebben de radicale normveranderingen in de westerse samenleving met zorg
onder ogen gezien. Ze hebben geleden onder - wat Dilthey genoemd heeft - de
‘Anarchie der Überzeugungen’2.
De geschetste visie zet ook de christelijke filosofie in een verkeerde hoek.
Christelijke filosofie is geen Morele Herbewapening, gebaseerd op de vier
indrukwekkende maar voze pijlers van absolute eerlijkheid, absolute reinheid,
absolute zelfverloochening en absolute liefde. Wil men per se het woord
‘absoluut’ handhaven (ik ben er niet van gecharmeerd), dan kan men alleen God,
de Schepper en Wetgever van deze wereld ‘absoluut’ noemen. Al het overige
is van Hem afhankelijk.
Daar komt nog iets bij.
God heeft zijn woord en wet slechts bekendgemaakt aan een volk dat Hij riep
en bij de hand nam:
- Abraham, geroepen uit Ur der Chaldeeën.
- Israël, verlost uit het diensthuis Egypte.
- Zo ook wij, de christelijke gemeente, onderweg naar het nieuwe Jeruzalem.
Dit betekent dat Gods geboden en verordeningen tot ons komen in een
pelgrimssituatie.
In de bergrede zegt Jezus: ‘ ... gij (hebt) gehoord dat tot de ouden gezegd
is: Gij zult uw eed niet breken ... Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren
... Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik
zeg u, de boze niet te weerstaan’ (Mt. 5). Met deze en dergelijke woorden
plaatst Jezus de onder Israël ingestelde ordeningen onder het teken van de
voorlopigheid.
Ik ben van mening dat ook de christelijke gemeente onder het teken der
voorlopigheid staat, zolang en voor zover ze te midden van de machten van déze
aeoon (wereld) verkeert. Alleen een dopers christendom zal hier naar een
absolute positie streven. Zij zal de eed, het gewapend verzet en zoveel meer
verbieden (conform Jezus’ woorden hierboven) om het koninkrijk van God

2. ‘Wo sind die Mittel, die Anarchie der Überzeugungen, die hereinzubrechen droht, zu
überwinden?’ - aldus W. Dilthey, Gesammelte Schriften, Leipzig/Berlin: Verlag von B.G.
Teubner, 1924, Band V, p. 9; cf. Band VIII, p. 224.
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a.h.w. naar zich toe te trekken en eigenhandig op aarde te realiseren. De
Reformatie had reeds weet van dergelijke anticipaties (soms uiterst lijdzaam,
soms uiterst revolutionair). Wie om zich heen kijkt, kan ook nu zulke doperse
christenen ontdekken, die in een wonderlijke mengeling van pacifistisch en
revolutionair elan de stad van God met eigen hand willen verwezenlijken.
Hier rijzen natuurlijk heel wat vragen. Ik hoop erop terug te komen. Het
genoemde is - dacht ik - in elk geval voldoende om aan te tonen dat je
christelijke filosofie niet zonder meer naar voren mag schuiven als een filosofie
van het absolute, net zo min als je het historisme zonder meer mag vereenzel
vigen met relativisme. Eerst als we het hierover eens zijn, kan het zinvol worden
gezamenlijk na te denken over het historisme en de problemen die het ons, ook
als christenen, stelt.
Het historistisch grondprobleem (2)
Wat is ‘historisme’? Het woord spreekt min of meer voor zichzelf. Het
historisme vraagt volle aandacht voor de historiciteit van de werkelijkheid
waarin we leven. Heel de werkelijkheid, althans heel de menselijke werkelijk
heid, ziet het als historisch bepaald. Grondgedachte van het historisme is dat
de mens en zijn cultuur geheel omsloten wordt en dus ook geheel bepaald wordt
door de ontwikkelingsgang van de geschiedenis.
Panta rhei. Alles stroomt in de geschiedenis. ‘Alles woelt hier om
verandering’. Die veranderingen zijn niet iets bijkomstigs, een ritseling aan de
oppervlakte van het leven. Neen, ze raken de mens tot in het diepst van zijn
mens-zijn, tot in het hart van zijn godsdienstige en zedelijke overtuigingen. Je
kunt niet stellen dat de mens in de kern van zijn wezen door heel de geschiede
nis heen dezelfde is gebleven, dat alleen door omstandigheden de leefwijzen
verschillend zijn geweest. De mens zelf is ‘im Werden begriffen’ en dat met
al zijn opvattingen, met al zijn idealen, met al zijn normen!
Eigenlijk bestaat er niet zoiets als de mens, de mens als standaardtype. ‘Der
Typus Mensch zerschmilzt im Prozess der Geschichte’3. Heel het mensdom
evolueert in het proces van de cultuurhistorie. Vandaar dat ik het historisme ook
wel eens beschreven heb als cultuurhistorisch evolutionisme.
Ik moet hier wel iets aan toevoegen. Met cultuurhistorisch evolutionisme
bedoel ik niet een soort darwinisme op hoger plan, op cultuumiveau. Voor de
historisten is de cultuurgeschiedenis in het geheel niet met darwinistische of
natuurwetenschappelijke categorieën te begrijpen. De cultuurhistorische evolutie
is geen natuurwetmatig gedetermineerd proces. Reeds Kant heeft laten zien dat
de menselijke geest zich vrij verheft boven de mechanisch gedetermineerde
natuur. Dat de mens in diepste wezen vrij is, autonoom zichzelf bepalend.

3. W. Dilthey, ibidem, Band VIII, p. 6.
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Het historisme, dat zich na Kant begon te roeren in romantiek en idealisme,
is het hiermee eens. Maar de historisten gaan verder dan Kant. De mens mag
dan al vrij staan tegenover de wereld van de natuur, hij is gebonden aan een
andere wereld, een wereld die de mens zelf overigens in autonome vrijheid heeft
voortgebracht, de wereld van de cultuurhistorie.
De historisten oriënteren zich dan ook niet aan het natuurwetenschappelijk
denken. Ze steunen op de historische denkwijze, op de geschiedeniswetenschap.
De geschiedeniswetenschap, die in de 18e en 19e eeuw geweldige vorderingen
maakte, laat ons volgens hen de ware mens zien, de mens die zichzelf gestalte
gaf en geeft in een veelheid van beschavingswerelden, in een ongedachte
rijkdom aan culturele expressies. Welnu, die wereld van de cultuur en
cultuurhistorie is de wereld waarin de mens wezenlijk thuishoort!
Slechts indirect heeft de mens ook met de natuur van doen. De natuur blijft
de grens en de oorspronkelijke bodem van de cultuur. De cultuurhistorie moet
immers ergens begonnen zijn, ergens in en vanuit een natuurlijke ontwikkeling.
Aan de noodzakelijke orde van de natuur moet de mens eens op een gelukkig
moment ontsnapt zijn. Uit een natuurlijk oerstadium is op geheimzinnige wijze
de cultuurhistorie en het vrijheidsleven van de mens ontstaan. De cultuurhistorie
is - zo gezien - het proces van toenemende zelfbevrijding. Kant had het rijk van
de vrijheid tegenover het rijk van de natuur geplaatst. De historisten gaan hier
grotendeels mee akkoord, maar ze zien de cultuurhistorie als brug tussen beide.
De cultuurhistorie is de opgang van de mens uit het rijk der natuur naar het rijk
der vrijheid4.
Hier is het de plaats om iets te zeggen over het diepste, metafysische
grondmotief vzr het historisme: de dialectische verbinding van noodzakelijkheid
en vrijheid5. Ik heb gezegd: in de cultuurhistorie vindt de mens zijn vrijheid;

4. Ook bij Kant is deze progressionistische zienswijze te vinden. Afkerig van alle metafysica, heeft
hij echter in zijn kriticistische jaren deze vooruitgangsgedachte in aansluiting aan zijn Kritik
der Urteilskraft slechts als een transcendentale beoordeling van de geschiedenis kunnen
verdedigen. Zie hiervoor nader: J. Klapwijk, Tussen Historisme en Relativisme. Een studie over
de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch, Assen:
Van Gorcum, 1970 (diss.), pp. 255 sqq.
5. In Confrontatie van sept. 1971 heeft P. den Ottolander mijn visie op dit soort grondmotieven
in verband gebracht met die van Dooyeweerd, doch ook met recht verschillen opgemerkt. Het
kardinale verschil is wel, dat de zogenaamde religieuze grondmotieven van Dooyeweerd (door
laatstgenoemde aanvankelijk ook wel grond thema’s genoemd!) m.i. juist vanwege hun
gethematiseerde vorm niet meer strikt religieus, maar wetenschappelijk of pseudo-wetenschappelijk (metafysisch) zijn. - Bezigt men het woord ‘grondmotief, dan is het dringend noodzakelijk
zich rekenschap te geven van zijn dubbele betekenis, namelijk als grondthema dan wel als
grondfactor. Aanvaarding van de religieuze antithese moet m.i. in principe leiden tot de
erkenning van niet meer dan twee religieuze grondmotieven in de zin van grondfactoren,
overeenkomstig het bijbels onderscheid van Geest en vlees, God en Satan, licht en duisternis
enz. Grondmotieven in de zin van metafysische grondthemata zijn er echter te kust en te keur.
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hij is er scheppend werkzaam. Ik heb ook gesteld: in de cultuurhistorie is de
mens gebonden aan zijn verleden, bepaald door het geschiedkundig verloop. Het
grote geheimenis van de geschiedenis is dat deze twee één zijn. Vrijheid in
gebondenheid. Vrij scheppend wordt de mens door zijn verleden voortgestuwd.
Alle grote kunstenaars en cultuurvormers weten zich gedreven door innerlijke
noodzakelijkheid. Ze zijn vrij, nochtans gebonden aan de onzichtbare,
metafysische bewegingsdrang van de geschiedenis zelf.
Geen wonder dat de historisten aan het begin van de 19e eeuw fel van leer
trokken tegen de Franse revolutie-geest. Robespierre en de zijnen hadden niet
alleen het ‘ancien régime’ vernietigd, maar zich los willen maken van heel het
historisch verleden. Ze hadden een nieuwe jaartelling ingevoerd. Ze hadden de
samenleving opnieuw willen organiseren overeenkomstig de absolute vrijheidsen gelijkheidsidealen van de Aufklärungsfilosofie (Voltaire c.s.). Maar die
vrijheids- en gelijkheidsidealen waren als uit een pistool geschoten. Het waren
rationele constructies. Ze misten een historische voedingsbodem. Heel de
Aufklärungsfilosofie was hier trouwens mank aan gegaan. De Aufklärung
ontdekte zogenaamd de onveranderlijke, universele wetten van de menselijke
natuur. Zij gewaagde van de bovenhistorische, ja, eeuwige beginselen van de
rede. En dienovereenkomstig moest elke menselijke gemeenschap getransfor
meerd worden. De universele rede als blauwdruk voor mens en samenleving!
Welnu, in de romantiek en het nakantiaans idealisme rijst een hevig protest
tegen deze dictatuur van de rede. Men noemt het een ongehoorde arrogantie dat
de betekenis van de enkele mens en de waarde van de verschillende cultuurge
meenschappen worden afgemeten naar de mate waarin zij de rede-idealen van
de Europese verlichtingsfilosofen genaderd zouden zijn. Alsof alle menselijke
generaties slechts sporten zouden zijn op de ladder naar de Westeuropese
cultuur. ‘Ruf von Himmel zu Erde, daß wie alles, so auch ich an meiner Stelle
etwas bedeute’, aldus Herder6.
Ieder mens, elk volk, elke cultuurgemeenschap - zo zeggen de historisten
- heeft haar eigen leven en brengt haar eigen normen en maatstaven scheppend
voort. De mens mag niet aan vreemde normen worden afgemeten. Ook niet aan
abstracte, algemene rede-regels! Ware, autonome vrijheid is dat de mens op de
hem geschonken plaats in de geschiedenis zelf de wetten voortbrengt die bij hem
passen. Of - liever gezegd - elke mensengemeenschap heeft het recht en de

Hoewel niet los van de religieuze grondfactoren, zijn ze als zodanig resultaat van wijsgerigwetenschappelijke bezinning. In die zin is er in de tekst hierboven sprake van ‘metafysisch
grondmotief! - Dit metafysisch motief is door de historisten zelf reeds duidelijk gethematiseerd
en geformuleerd. Ik denk hier aan Von Savigny’s ‘Über den Zweck dieser Zeitschrift’, in:
Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft van 1815; ook aan Fichtes Staatslehre van
1813, met name waar sprake is van ‘Deduktion des Gegenstandes der Menschengeschichte’.
6. Dit citaat nam ik over uit: Th. Litt, Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewußtseins,
Heidelberg, 1956, p. 194.
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roeping zichzelf de wet te stellen, zij het ook in noodzakelijke aansluiting aan
eigen verleden. Zoiets doet zij dan ook d.m.v. grote persoonlijkheden,
scheppende genieën, die de eigenlijke volkswil of tijdgeest weten te verwoorden
en waar te maken.
Zo heeft dus de historistische filosofie aan het begin van de 19e eeuw ons
opgescheept met de idee van alsmaar vlottende normen. In die filosofie schuilt
een ernstig probleem. Immers, indien alle normatieve structuren slechts in de
geschiedenis ontstaan, dan zullen ze ook in de geschiedenis ondergaan. Dan
hebben ze een tijd van opgaan, blinken en verzinken. Dan bieden ze geen laatste
houvast.
Dit betekent in concreto dat ook de westerse cultuur- en humaniteitsidealen,
of men die nu van humanistische dan wel van christelijke oorsprong moet
noemen, eens hun tijd gehad zullen hebben. Ja, het betekent dat wélke waarden
en normen er voor mij ook mogen gelden, zij vroeg of laat zullen zijn uitgeteld.
Is dat ethisch haalbaar? Kan een mens leven en zo nodig sterven voor een ideaal
dat morgen verouderd en overmorgen vergeten is?
Ik denk, dat we deze problemen herkennen. Zijn ze niet de ondertoon van
het moderne levensgevoel? Volstrekte normloosheid wordt bij weinigen
gevonden. Praktisch ieder mens hanteert bewust of onbewust bepaalde richtlijnen
voor zijn leven. En toch is er bij tallozen een knagende onzekerheid, een gevoel
van ‘we weten het niet meer’. Vloeit die onzekerheid niet veelal voort uit de
bange wetenschap dat onze normen vroeg of laat toch zullen worden meegezo
gen in de stroom van de geschiedenis?
Historisme in historisch perspectief (3)
De ontwikkelingsgeschiedenis van het historisme is niet bepaald in staat ons op
dit punt gerust te stellen. Reeds bij de aanvang van het historisme liep het
protest tegen de boventijdelijke redenormen van de verlichtingsfilosofie uit op
een libertinistische moraal. De scheppende kunstenaar zou boven de burgerlijke
doorsnee moraal verheven zijn. Het genie zou zichzelf tot wet zijn.
Als tegenhanger tegen dit libertinistische individualisme ontwikkelde de
romantische beweging - zoals ik reeds liet zien - een nieuwe gemeenschapsvisie.
Het scheppend genie werd gezien als vertolker van de volksziel. De volksziel
zou zich roeren in alle leden van de gemeenschap, maar zich zeer in het
bijzonder uitdrukken in de handelingen van de uitverkoren leider. De geniale
kunstenaar, het militair talent, de held, de godsdienststichter - zij allen scheppen
normen vanuit de innerlijk doorleefde band met een historische gemeenschap.
Geen libertinisme, maar vrijheid die zich voegt naar de volkswil. In de
christelijke romantiek werd het nog schoner geformuleerd: iedere volksziel is
een unieke weerspiegeling van Gods wezen. En haar ontsluiting door grote
persoonlijkheden is een openbaring van Gods voorzienig bestel: ‘Gottes
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Offenbarung in der Geschichte’7!
In het nakantiaanse idealisme werden deze romantische voorstellingen van
de volksgeest en van het scheppend genie overgenomen in een nog omvattender
conceptie. Hegel leerde dat de volksgeesten (en de cultuurgemeenschappen
waarin zij zich belichaamd hebben) ontwikkelingsmomenten zijn in de
noodzakelijke gang van de wereldgeest door héél de geschiedenis. De
geschiedenis der mensheid, die in de romantische visie dreigde uiteen te vallen
in een veelheid van volksgeschiedenissen met een veelheid van normpatronen,
herkreeg haar eenheid bij Hegel. Maar hoe! De geschiedenis zou het dialectische
ontsluitingsproces zijn van de wereldgeest. Die wereldgeest zou zich successie
velijk manifesteren in steeds nieuwe gestalten. Zij zou gestalte krijgen in steeds
nieuwe, steeds hogere cultuurvormen en cultuumormen. Maar het zijn
historische cultuurvormen en normen met alle voorlopigheid en betrekkelijkheid
van dien8! Toch rijst er aan het eind van de wereldgeschiedenis een absolute
norm en waarheid op. Aan het eind heeft de geest zich namelijk geheel
ontsloten. Daar is hij tot volmaakte bloei gekomen. Daar is de geestesevolutie
voltooid. Daar verdwijnt dus alle voorlopigheid en betrekkelijkheid. In dat
absolute eindstadium waande Hegel zich te staan en vanuit dat absolute
eindstadium kon hij dan ook orakelen over de laatste zin van leven en
geschiedenis. Het is een van de meest ingenieuze maar ook een van de meest
speculatieve oplossingen van het probleem van de normverschuiving.
Aangekomen op de top van de berg, ziet Hegel achterom en dan ontdekt hij dat
de steeds wisselende idealen en perspectieven in de wereldgeschiedenis in al hun
betrekkelijkheid zinvol zijn geweest, namelijk als onmisbare trajecten op het
dialectische slingerpad naar boven. Alle historische betrekkelijkheden worden
erkend en toch heeft Hegel zijn vastigheid gevonden9.
Na Hegel komt er een geweldige reactie tegen dergelijke speculaties over de
wereldgeest. Dat verzet komt van de kant van het positivisme en het marxisme.
Toch doet ook in deze bewegingen het historisme zich onmiskenbaar gelden.
Ik denk hier allereerst aan de Fransman Comte, grondlegger van het positivisme.
Hij stelt zich op historistisch standpunt. De zogenaamde boventijdelijke normen
en rede-idealen van de verlichtingsfilosofie worden door Comte gehistoriseerd.

7. Dit thema is zeer helder uiteengezet in: E. Fülling, Geschichte als Offenbarung. Studien zur
Frage Historismus und Glaube von Herder bis Troeltsch, Berlin: Topelmann, 1956.
8. Een en ander lijkt op het eerste gezicht strijdig met Hegels panlogisme, d.w.z. met zijn
opvatting ‘daß die Vernunft die Welt beherrscht’, Die Vernunft in der Geschichte, Hg. J. von
Hoffmeister, Hamburg: Meiner, 1955 (5e ed.), p. 28. Bedacht dient echter te worden dat de
‘Vernunft’ voor Hegel een dialectisch-evoluerend beginsel is, hetwelk zich eerst in en door de
geschiedenis heen verwerkelijkt (ibidem, pp. 50 sqq.).
9. ‘Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist,
was es in Wahrheit ist’, aldus Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hg. J. von Hoffmeister,
Hamburg: Meiner, 1952 (6e ed.), p. 21.
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Ze worden geïnterpreteerd als pure abstracties, die z.i. thuishoren in een reeds
afgesloten periode van de wereldgeschiedenis: het stadium van het abstractmetafysisch denken.
Anders dan Hegel zag Comte zich niet staan in het eschaton van de
wereldgeschiedenis. Eerder op de drempel van een nieuwe era, die van het
positief-wetenschappelijk denken. Toch meende ook Comte de gehéle
wereldgeschiedenis te kunnen overzien. Of liever gezegd, hij meende haar te
kunnen berekenen. Hij geloofde namelijk de algemene wetten voor de historische
beweging ontdekt te hebben. M.b.v. deze wetten dacht hij de definitieve eindfase
van de geschiedenis te kunnen voorspellen: ‘savoir pour prévoir’101.
Karl Popper heeft het historisme of (zoals hij zegt) het historicisme getypeerd
als de zienswijze die ervan uitgaat dat historische voorspelling op basis van
algemene ontwikkelingswetten mogelijk is. En hij suggereert dat het historisme
met deze vaste wetten en voorspellingen compensatie heeft gezocht voor het
verlies van een vast gestructureerde wereld11. Een en ander gaat m.i. zeker op
voor het historisme in zijn positivistische en marxistische uitwerkingen. Met zijn
positief-wetenschappelijke berekeningen en voorspellingen strekt Comte zich in
gedachten reeds uit naar de maatschappij der toekomst, waarin alle zedelijke en
sociale evoluties haar definitieve gestalte verkregen zullen hebben in de vorm
van altruïstische liefde, maatschappelijke harmonie en in de cultus van de
humaniteit. Zo weet ook Comte de historistische relativiteitsgedachte te
verbinden met absoluut-ethische idealen.
Ik ga nog een stap verder. Ook in de conceptie van Marx, door hem
historisch materialisme genoemd, is geen plaats voor de erkenning van
boventijdelijke normstructuren. Toch vindt ook Marx een overeenkomstige
oplossing. Marx ziet de mensheid met al haar rechts- en zedelijkheidsidealen
opgenomen in de dialectische gang van de wereldgeschiedenis. Dat doet
hegeliaans aan. Anders dan Hegel acht hij evenwel de wereldgeschiedenis niet
bepaald door de zelfbeweging van de geest, maar door veranderingen in het
sociaal-economisch substraat van de geschiedenis. De tegenstellingen en
veranderingen in de sociologische benedenbouw verklaren z.i. de tegenstellingen
en veranderingen in de ideologische bovenbouw. Zij verklaren dus ook de
veranderlijkheid van normen en ideële maatstaven.
De ideologie is een weerspiegeling van de maatschappelijk gegroeide
verhoudingen. Zij is - om precies te zijn - de zelflegitimatie en zelfbevestiging
van de heersende maatschappelijke klasse. Zij is het middel bij uitstek om de
onderliggende klasse onder de duim te houden. Staat, recht en moraal kan Marx

10. Comte heeft deze wetten (onder meer de bekende ‘loi des trois états’) geëxposeerd in zijn
geschiedfilosofie, door hem karakteristiek ‘sociale dynamica’ genoemd, Système de Politique
positive III.
11. K.R. Popper, The Poverty o f Historicism, New York, 1961 (3e ed.), pp. 3, 161.
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dan ook zonder meer gelijkstellen met ‘Repression’, met onderdrukking12. Deze
onderdrukkingsmiddelen zijn historisch-veranderlijk.
Ondertussen ziet Marx de mensheid onderweg naar het einddoel der
geschiedenis, het rijk der vrijheid. Die ontwikkelingsgang en die uitkomst
zijn, als in het positivisme, te berekenen en te voorspellen en dat op basis van
de algemene, dialectische wetten der geschiedenis. Zo is ook Marx doende in
zijn ‘wetenschappelijk’ socialisme te anticiperen op de toekomstmaatschappij,
al zal zij eerst geboren worden uit de barensweeën van de komende wereld
revolutie. Het visioen, wat zeg ik, de zekerheid van de communistische
heilstaat, waarin vrijheid, vrede, sociale gerechtigheid en medemenselijkheid
eerst tot volle ontplooiing zullen komen, geeft dit marxistisch historisme een
laatste houvast.
Eschatologie en utopie (4)
Uit dit nogal schematische overzicht mag blijken dat het historisme wist door
te dringen in de hoofdstromingen van de 19e-eeuwse filosofie en dat deze
stromingen zodoende onvermijdelijk geconfronteerd worden met het vraag
stuk van de normverschuiving. Hopelijk heb ik ook duidelijk kunnen maken
dat men voor dit vraagstuk een eschatologische oplossing zocht. Voort
durend werd vooruitgeblikt, ja vooruitgegrepen naar de maatschappij der
toekomst.
Toch vermenigvuldigen zich hier de vragen. Is die eindfase van de
geschiedenis dan niet zelf een stuk van de geschiedenis? Is ze niet zelf
opgenomen in de voorbijglijdende stroom van historisch gebeuren? Of blijft de
klok van de wereldtijd soms plotseling stilstaan? Wordt de tijd vereeuwigd en
zal de stroom stagneren? Strookt dit alles eigenlijk wel met de grondgedachte
van het historisme?
We kunnen ook andere vragen stellen. Is die ideale eindfase van Hegel,
Comte en Marx wellicht een wensdroom, een utopie? Is het niet de geseculari
seerde rest van de christelijke verwachting van het koninkrijk van God? Of is
die koninkrijk-Gods-verwachting misschien ook zélf niet meer dan een
inspirerende utopie, een schimmige lichtflits op de eindeloze levenszee van de
geschiedenis?
Hiermee zitten we midden in de beklemmende vragen van de 20e eeuw. Een
ieder kan aanvoelen wat voor problemen het historisme in de westerse cultuur,
in wijsbegeerte en theologie heeft losgewoeld. Ik wil me hier verder liever niet
verliezen in overzichten van hedendaags historisme. Liever sta ik iets langer
stil bij één man die als geen ander in deze eeuw met het historisme geworsteld
heeft, doch hoe langer hoe meer in relativisme verstrikt raakte. Ik bedoel de

12. Cf. K. Marx, Die Frühschriften, Stuttgart, 1968, p. 412.
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figuur van Ernst Troeltsch, theoloog te Heidelberg, later cultuurfilosoof in
Berlijn13.
Het historisme van Ernst Troeltsch14 (5)
In zijn vroegste studiejaren was Troeltsch al onder de indruk van het historisme.
Maar hij probeerde het in elk geval buiten de deur van de theologie te houden.
Hij greep daartoe naar de correlatie-methode van Ritschl. Ritschl had geleerd
dat het geloof van de christelijke gemeente onlosmakelijk verbonden is met de
historische openbaring in Jezus Christus, met het indringend appel van diens
religieus-zedelijke boodschap. Hoewel Troeltsch reeds toen alle culturele
waarden zag verglijden in de stroom van de tijd, meende hij toch dat het
christelijk geloof zich hier kon vastgrijpen aan de overmachtige Anspruch van
Jezus’ woord, waarmee het zo innig verbonden was.
Al spoedig erkende hij echter dat dit een verlegenheidsoplossing was. Ook
in de geloofservaring van Hindoe en moslim schuilt de overtuiging door de
absolute waarheid gegrepen te zijn. Het is niet geoorloofd de christelijke
overtuiging tot een buitenhistorisch bolwerk te maken, onttrokken aan alle
historische kritiek en vergelijking. Sedertdien heeft Troeltsch consequent
historist willen zijn, ook in zijn theologie.

13. Het is niet zonder reden, dat ik hier de figuur van Ernst Troeltsch naar voren haal. Uiteraard
is hij niet de enige die met de relativistische consequenties van het historisme geworsteld heeft.
Met name ook Dilthey werd er op latere leeftijd indringend mee geconfronteerd. Wat dikwijls
echter vergeten wordt, is dit, dat Dilthey vast heeft willen houden aan een absolute waarheid
en metafysische levenssamenhang. Wel breekt deze waarheid en eenheid z.i. uiteen in de
meerzijdigheid der empirische werkelijkheid, hetgeen zich weerspiegelt in de veelheid van al
of niet wijsgerige Weltanschauungen, die alle historisch bepaald en beperkt zijn (welke
pretenties van absoluutheid ze ook voeren). Het historistisch inzicht brengt echter met zich mee
dat de wijsbegeerte zich niet langer tot een absoluut standpunt probeert te verheffen, noch kiezen
wil tussen de veelheid van historisch-relatieve wereldbeschouwingen. Historistisch denken kan
echter wel als Weltanschauungs-lehre tot een vergelijkend overzicht van stelsels komen en zo
de laatste waarheid, zij het ook gebroken in het prisma der wereldbeschouwingen, bevroeden.
Diltheys historisme loopt m.a.w. eerder uit op geresigneerd scepticisme dan op relativisme:
‘Die Antwort auf diese Fragen ist nur da in der Ordnung der Weltanschauungen, welche die
Mehrseitigkeit der Wirklichkeit für unseren Verstand in verschiedenen Formen aussprechen,
die auf Eine Wahrheit (sic! - J. Kl.) hinweisen ... Getrost mögen wir in jeder dieser
Weltanschauungen einen Teil der Wahrheit verehren ... Die Wahrheit ist in ihnen allen
gegenwärtig’, Gesammelte Schriften, Band VIII, p. 225.
14. Voor een nadere analyse van de ontwikkelingsgang van Troeltsch moet ik kortheidshalve
verwijzen naar: J. Klapwijk, ‘De absoluutheid van het Christendom en zijn historische en
sociologische gebondenheid (Ernst Troeltsch)’, in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 70
(1970), pp. 19-33 en met name naar het reeds gememoreerde: Tussen Historisme en Relativisme.
Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst
Troeltsch, Assen: Van Gorcum, 1970 (diss.).
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Hierbij stond hij tot aan de Eerste Wereldoorlog nog praktisch geheel in de
romantisch-idealistische traditie. De wereldgeschiedenis is voor hem ten diepste
een evolutie van ’s mensen geest. Die geest ontwikkelt en vertakt zich in steeds
nieuwe en hogere cultuurgemeenschappen. En binnen die cultuurgemeenschap
pen waaiert zij uiteen in de verschillende cultuursectoren van kunst, recht,
moraal, wetenschap en religie. In al deze cultuursferen manifesteert zich de
veelzijdigheid van de geest, de veelheid van zijn beginselen (grondtendenzen).
De religie is in zoverre iets uitzonderlijks, dat in haar het contact wordt
onderhouden met de goddelijke bron van heel het geestesleven.
De godsdienstgeschiedenis ziet hij als de doelgerichte ontplooiing van het
religieuze beginsel. Het godsdienstig beginsel evolueert in de opeenvolging van
primitief animisme via de hogere stam- en staatsgodsdiensten naar de grote
wereldreligies, waaronder het christendom.
Is nu de christelijke waarheid absolute norm voor het godsdienstig leven?
Dat zou het geval zijn als het religieuze beginsel in het christendom tot volle
ontplooiing zou zijn gekomen (Hegel). Troeltsch kan dit hoe langer hoe minder
geloven. In het absolute eindstadium ä la Hegel zou de dynamiek uit de
geschiedenis verdwenen zijn. Dat zou de dood in de pot zijn! Geschiedenis is
beweging, veranderlijkheid en dus betrekkelijkheid. In haar is voor absolute
normen geen plaats. Het christendom is tot op heden hoogste religie gebleken,
top van een piramide, maar absoluut is zij niet. De mogelijkheid van een nog
hogere godsdienst is niet a priori uit te sluiten. En wat voor de christelijke
waarheid geldt, geldt in het algemeen. Geen norm kan de relativiteit van de
geschiedenis transcenderen. Altijd blijven we steken in de beperktheid en
tijdgebondenheid van onze normen en idealen.
Dit mag ons niet tot vertwijfeling brengen. Nieuwe normen zullen steeds
geschapen moeten worden. Hoe dan? Troeltsch kan niet langer anticiperen op
het absolute eindstadium van de geschiedenis. Het absolute ligt niet in, maar
achter de geschiedenis. In het hiernamaals!
Ondertussen is en blijft de geschiedenis een scheppende, stuwende
levensbeweging in de richting van dit einddoel. Gods gang in de geschiedenis!
Dat is de leidraad waar Troeltsch zich aan oriënteert. We moeten ons scheppend
in die menselijke, ja, eigenlijk goddelijke levensbeweging verplaatsen:
‘s’installer dans le mouvement’, om met Bergson te spreken. Hier uit zich weer
het aloude metafysische grondmotief van het historisme: de dialectische eenheid
van noodzakelijke drang en scheppende vrijheid. Het is een motief dat de
zedelijke wil geen objectieve vastigheid geeft, maar toch wel leiding en
richtingsgevoel!
In latere jaren raakt Troeltsch dit geloof in de stuwende evolutie van de
geschiedenis hoe langer hoe meer kwijt. Hij wordt beïnvloed door de sociologie
van Max Weber. Hij komt ook onder de indruk van de marxistische problema
tiek. Heel die tweede, positivistisch-marxistische lijn in het 19e-eeuwse
historisme gaat voor hem leven. Hij gaat de cultuur- en godsdienstgeschiedenis
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niet alleen met historische maar ook met sociologische blik bezien.
In zijn Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, de grootse,
overigens wel op menig punt door Karl Holl, Joseph Bohatec e.a. terecht
gekritiseerde studie over de sociale ethiek van het christendom, brengt Troeltsch
naar voren dat de christelijke religie, tot nu toe voorgesteld als universeel
concentratie- en convergentiepunt van alle godsdiensthistorische ontwikkelingen,
en als zuiverste expressie van alle godsdienstige belevingen, in wezen bepaald
niet zo zuiver en universeel is. Integendeel. Zij blijkt in heel de kerkgeschiedenis
toch wel sterk afhankelijk van een bepaald sociaal-cultureel milieu. Jezus’
prediking van het komende koninkrijk en van de voorbereiding hierop in
innerlijke reinheid en ongeveinsde broederschap voor het oog van de al-zorgende
Vader was afgestemd op de kleine discipelenkring in het landelijke Galilea en
onvoorstelbaar in de onrustige jacht van de moderne metropolen. De door
Paulus geïntroduceerde Christus-cultus en sacramentsbeschouwing moesten
tegemoet komen aan de behoeften van een straffere kerkorganisatie in het grote
wereldrijk. De dogmavorming in later eeuwen werd uitgelokt door de
confrontatie met de hellenistische wetenschap en cultuur. Zo is het heel de
kerkgeschiedenis door gegaan. De lutherse kerkconceptie en de calvinistische
cultuuropvatting werden mee beïnvloed door de sociologische bodem waarin ze
geworteld waren: enerzijds de gesloten, agrarische verhoudingen in het
kleinstatelijke Duitsland, anderzijds de open betrekkingen van de republikeinse
handelsstad Genève.
Troeltsch heeft deze dingen met een schok geconstateerd. Kan de christelijke
waarheid nog hoogste en zuiverste waarheid heten, hoger dan alle andere
godsdiensten, als zij slag op slag zo nauw verweven is met de toevalligheden
en bijzonderheden van een bepaalde maatschappij vorm? In zijn boek Der
Historismus und seine Probleme noemt Troeltsch het christendom geheel
vergroeid met het europeïsme, d.w.z. met de antiek-hellenistische en modemwesterse wereld. Vergelijking met andere godsdiensten heeft eigenlijk in het
geheel geen zin. We blijven toch die we zijn, westerlingen, Europeanen, met
ons eigen godsdienstig, zedelijk, politiek en cultureel normensysteem.
Troeltsch gaat wanhopen aan de geestelijke evolutie en progressie van het
mensdom. De eenheid van de wereldgeschiedenis breekt voor zijn oog uiteen.
Elke cultuur is een cultuur op zich. Zelfs de geestelijke eenheid van het
europeïsme is een fictie als men bedenkt hoezeer de maatschappelijke bodem
waarop wij leven, streven en proberen te geloven, verschilt van de antieke en
middeleeuwse grondstructuren.
Voor Troeltsch zijn dit geen puur theoretische inzichten. Ze raken zijn
diepste religieus-zedelijke overtuiging. Immers, als de eenheid en evolutie van
’s mensen geest in de geschiedenis zoek is, dan is ook de leidraad zoek waaraan
de historist zich bij alle norm-vernieuwing oriënteren wil. Als Gods hand in de
geschiedenis niet meer valt op te merken, dan geeft Hij ook geen vingerwijzing
meer naar de toekomst.
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De Eerste Wereldoorlog en zijn catastrofale nasleep in het na-oorlogse
Duitsland zijn de bittere bezegeling van Troeltsch’ vertwijfeling. De Eerste
Wereldoorlog betekende het einde van het 19e-eeuwse cultuur-optimisme, pleegt
men te zeggen. Voor Troeltsch en de zijnen betekende het veel meer. Het
betekende dat het lichtend spoor naar de toekomst uiteenspatte. Het openbaringsboek van de geschiedenis is hem uit de hand geslagen.
In deze tijd vraagt Troeltsch zich af of de westerse cultuur nog toekomst
heeft, ja, of niet heel de mensheid in chaos zal wegzinken. Wellicht is de kracht
van de aardse cultuurgeschiedenis verteerd en zal het kille universum weer
spoedig over ons dichtvriezen. Wat kan van zo’n wellicht doodlopende
geschiedenis de bedoeling zijn? Misschien (zo zegt hij ergens) gaat het God in
al het zwoegen en zweten van de cultuurhistorie slechts om de innere Geschichte
van de enkele mens, om de vervolmaking van de individuele persoon. Dat is
iets waar de wetenschap geen weet van heeft, waar ook de geschiedenisweten
schap niet bij kan komen. Troeltsch helt dan over naar een individualistische
mystiek, naar rust en vereniging met het goddelijke boven het gewoel van de
geschiedenis uit. De innerlijke geschiedenis wordt gesteld tegenover de
uitwendigheid en uitzichtloosheid van de cultuurhistorie. Het historisme dreigt
om te slaan in anti-historisme.
Wat Troeltsch soms strijdensmoe overwogen heeft, is door het existentialisme
gepropageerd. De Geschichtlichkeit en eventueel de Geschicklichkeit van de
existentiële mens wordt in stelling gebracht tegenover de objectieve cultuurhis
torie. Het historische wordt gedegradeerd tot een oneigenlijk en uitwendig
gebeuren. Daarmee probeert men ook het probleem van de historische
normverschuiving weg te dringen.
Deze anti-historistische tendens lijkt me een vlucht voor de werkelijkheid
waarin we met elkaar leven. Het is een vlucht voor de levenspraktijk waarin van
ons allen, in wat voor verband ook, verantwoordelijkheidsbesef gevraagd wordt
onder aanvaarding van normen. Ik geloof dat onze tijd weer gaat inzien dat in
elk geval het anti-historisme geen oplossing biedt. Maar hoe dan klaar te komen
met het historisme?
Explicatie en applicatie (6)
Graag wil ik in dit slotgedeelte proberen een aantal verhelderende opmerkingen
te maken.
1. Het dynamische historisme wordt in de regel en met reden gesteld
tegenover het statische Aufklärungsrationalisme. Die tegenstelling mag ons niet
doen vergeten dat beide bewegingen in diepste wezen verwant zijn. Aufklärung
en historisme zijn beide uitingsvormen van modem subjectivisme. De historisten
beweren evenzeer als de verlichtingsfilosofen voorheen, dat het menselijk subject
zichzelf de wet stelt. Kritiek moet beginnen bij deze idee van zelf-wetgeving.
2. Zelf-wetgeving is de letterlijke vertaling van autonomie. In de bijbelse
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verkondiging treedt God als wetgever naar voren. Hier is dus sprake van theo
nomie. Ik stel dit met grote nadruk. Wij moeten met de laatste ernst die in ons
is, eraan vasthouden dat God hoogste wetgever is, dat Hij ons leven toetst, dat
we uiteindelijk niet onszelf maar Hem verantwoording af moeten leggen. Hoe
vaak staat er niet in de Bijbel geschreven dat we het oordeel over ons halen als
we Gods wetten niet meer in acht nemen? Dat bedoel ik met theonomie.
Vaak is gevraagd: moet theonomie nu worden uitgelegd als heteronomie (een
ander stelt de wet) of kan het misschien toch worden verstaan als een vorm van
autonomie? Ik geef hier kort mijn mening. De vereenzelviging van theonomie
met autonomie heeft meestal een min of meer pantheïstische achtergrond. Zo
bij Troeltsch. God en menselijk zelf vloeien in elkaar over.
De vereenzelviging van theonomie en heteronomie lijkt me evenmin
christelijk. Het stelt God voor als de ander, de vreemdeling, de concurrent, die
ons doet buigen onder vreemde, van buiten afkomstige wetten. Inderdaad, God
openbaart zich als de Ander, de Tegenstander voor wie zich van Hem afkeert.
Maar Hij wil een Vriend en een Bondgenoot zijn voor wie naar Hem luistert.
Dan gaat de belofte in vervulling dat Hij zijn wet in ons binnenste schrijft (Jer.
31), ja, dat de eis der wet vervuld wordt in ons die naar de Geest wandelen
(Rom. 8).
Is theonomie gelijk aan autonomie of aan heteronomie? Die vraag werpt ons
terug op ons zelf, op onze ‘autos’ (zelfheid). Wie ben ik zelf, en wie is God
voor mij?
3. De subjectivistische autonomie-idee wordt in het historisme voortdurend
gemaskeerd door de gelijkschakeling van normen en idealen. Men spreekt van
de schepping van normen èn idealen. Dat laatste is tot op zekere hoogte het
geval. De mens schept zich idealen. Idealen zijn immers doeleinden door het
subject gesteld. Als het echter zin heeft te onderscheiden tussen goede en slechte
idealen, dan mag hieruit blijken dat idealen zelf onderworpen zijn aan een norm.
Norm en ideaal zijn niet hetzelfde.
4. Tegenover het historisme zal met klem benadrukt moeten worden dat deze
wereld met al haar dynamiek en evolutie Gods schepping is, waarvoor Hij zijn
wetten gesteld heeft. Hetzelfde moet echter vastgehouden worden tegen elk antihistorisme, dat wereld en geschiedenis voortdurend degradeert tot zinloze en
grondeloze situatie. Christelijke filosofie staat en valt met het scheppingsgeloof.
5. Gods stem, zijn wil en wet is in de geschiedenis inderdaad te vernemen,
maar ... vermengd met de wanklank van menselijke bijgeluiden. De historistische visie van Geschichte als Gottes Offenbarung verslaat ook in de tegenwoor
dige theologie weer zijn duizenden. Vroeger scheen God zijn wil te openbaren
in wat geleidelijk groeide zonder revolutionaire ingreep. Tegenwoordig schijnt
God zich te openbaren in de revolutionaire breukvlakken van de geschiedenis.
‘Er staat geschreven - en er is geschied’, aldus Groen van Prinsterer. Het
beroep op het tweede kan naar mijn mening slechts op de juiste wijze worden
begrepen en toegepast vanuit - wat men dan noemt - Gods algemene openbaring
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in de ‘natuur\ d.w.z. in de werken zijner handen. En daartoe behoort ook de
geschiedenis!
Nu is in de reformatorische theologie reeds met nadruk gesteld dat Gods
algemene openbaring niet zonder de bijzondere openbaring van zijn Woord en
de bijzondere verlichting van zijn Geest begrepen kan worden. Dit geldt dunkt
me dubbel en dwars als het gaat om Gods algemene openbaring in de
geschiedenis: maaksel van God en tegelijk misbaksel van de mens.
6. Dat normen en maatstaven in de geschiedenis verschuiven, is m.i. een
onaanvechtbaar gegeven. Rechtsregels, stijlcriteria, maatschappelijke plichten
en godsdienstige maatstaven zijn opgenomen in de dynamiek van tijd en
geschiedenis, dat moet men de historisten toegeven. Kern van de vraag is of het
hier gaat om menselijke scheppingen dan wel enkel om menselijke uitwerkingen
enpositiveringen van in Gods schepperswil verankerde grondnormen van recht,
schoonheid, trouw, heiligheid en wat dies meer zij.
Ik meen dat slechts de laatste visie wijsgerig houdbaar is. Ik geloof dat zij
alleen recht doet bijv. aan de hermeneutische toegangsmogelijkheden die we
hebben tot verre en vreemde culturen. Naar mijn mening is ook alleen de laatste
mening in overeenstemming met het bijbelse scheppingsgeloof.
Wil iemand werkelijk alle normen intrinsiek dynamisch verstaan, laat hij zich
dan ten minste uit de geschiedenis van het historisme de consequenties hiervan
voor ogen houden. Dan is er geen eenheid in de wereldgeschiedenis. Dan is er
geen eenheid van heel het menselijk geslacht en zeker ook geen gelijkheid en
gelijkwaardigheid van alle rassen. Dan is er ook niet Iemand, die gister en heden
dezelfde is en tot in eeuwigheid, Iemand die de weg en de waarheid is!
7. Ik sprak van een uitwerking en positivering van normbeginselen. Hierbij
moet men m.i. twee momenten scherp onderscheiden. Die momenten wil ik
graag aanduiden met de woorden ‘explicatie’ en ‘applicatie’. Het eerste moment
werd vooral opgemerkt door de romantisch-idealistische historisten. Normver
schuiving was immers voor hen zelf-explicatie van de geest? Op het tweede
moment werd vooral geattendeerd door de historisten van positivistische en
marxistische makelij. Normen vroegen immers om toepassing (applicatie) in een
maatschappelijk milieu? Bij alle kritiek die we op het historisme kunnen
uitoefenen, mogen we niet vergeten dat de historisten hier inderdaad iets gezien
hebben. Over beide momenten graag nog iets naders.
8. Bij de explicatie van normen gaat het om verdieping en verfijning van de
norm, om een uitdiepen van wat er in de norm eigenlijk gelegen is. Rechtsregels
vragen om nadere differentiatie, bijv. ten aanzien van minderheidsgroepen.
Morele maatstaven vragen om toespitsing, bijv. ten aanzien van gastarbeiders.
Kortom, ons rechtsbesef, ons zedelijk geweten moet voortdurend worden
bijgeslepen.
Men zou hier wellicht ook kunnen denken aan wat in de wijsbegeerte der
wetsidee genoemd wordt de opening of ontsluiting van de ‘anticipatiesferen’ van
de normatieve functies. Toch zeg ik dit laatste met een zekere aarzeling. Reden
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hiervan is dat het gememoreerde motief van de norm-explicatie in de
wijsbegeerte der wetsidee m.i. geëxtrapoleerd wordt tot wat daar heet: 'het
openings- o f ontsluitingsproces in de cultuur’ of 'in de geschiedenis' 15.
Het thema van het cultuurhistoristische ontsluitingsproces is als zodanig zeer
geliefd in de romantisch-idealistische literatuur. Dat zal uit het voorgaande wel
duidelijk zijn geworden. Het is vanouds het thema van de geest die - vanuit zijn
latente aanwezigheid in de natuur - zichzelf en eigen beginselen ontplooit in
steeds hogere vormen van cultuurleven. Het thema is m.i. onlosmakelijk
verbonden met de leer van de geestesevolutie, zedelijkheidsprogressie en Gods
voorzienig bestel in de geschiedenis.
Dit thema duikt ook op in de visie van Abraham Kuyper, als hij spreekt van
de universele ontwikkelingsstroom van het menselijk geslacht, welke zich
successievelijk gestalte gegeven heeft in de steeds hogere formaties van
paganisme, islamisme, romanisme en calvinisme; als hij vervolgens het
calvinistisch levensbeginsel weer ziet differentiëren op de verschillende
levensterreinen en als hij ten slotte de hoop uitspreekt dat het zich mag
vertakken binnen de verschillende wetenschappen (denk aan de vroegere
grondslag van de Vrije Universiteit)16!
Mijn bezwaar tegen deze historiserende beginselspeculaties is, dat op deze
wijze de goddelijke norm en de menselijke vormgeving hieraan in het proces
der geschiedenis voortdurend ineenvloeien en zó aan het geweten worden
opgedrongen.
Kuypers visie vindt men in deze vorm bepaald niet terug in de wijsbegeerte
der wetsidee. Ik wil hier nog meer zeggen. Ik ken in heel de modem-wijsgerige
literatuur geen filosofie die het historisme zo grondig geanalyseerd èn rigoureus
gekritiseerd heeft als de filosofie van professor Dooyeweerd17. Toch heb ik mij

15. Zie bijv. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning: Om het reformatorisch grondmotief,
Zutphen: J.B. van den Brink, 1959, p. 100 en in het algemeen A New Critique o f Theoretical
Thought, 4 vols., Amsterdam: Uitgeverij H.J. Paris, 1953-1958, vol. 2, 1955, pp. 181-192 en
334-365.
16. A. Kuyper, Het Calvinisme: Zes Stone-lezingen in oct. 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden,
Kampen, 1959 (3e ed.). Over het calvinisme als hoogste ontwikkelingsfase in de geschiedenis
der mensheid zie met name hoofdstuk I en VI (pp. 31, 144, 157!); over de differentiatie van
het calvinistisch levensbeginsel zie bijv. pp. 11 en 144; over de gewenste vertakking binnen
de wetenschappen zie pp. 163 sq.
17. Dooyeweerd heeft het historisme onder meer geanalyseerd in: Recht en historie, Assen, 1938;
Vernieuwing en bezinning, Zutphen, 1959, pp. 174 sqq., ‘De veronderstellingen van ons denken
over recht en samenleving in de crisis van het moderne Historisme’, in: Rechtsgeleerd Magazijn
Themis (1949) en ‘Perikelen van een Historische rechtstheorie’, in: Rechtsgeleerd Magazijn
Themis (1954). - Dooyeweerds analyses zijn uitermate verhelderend. De al te rigoureuze kritiek
op het historisme werkt m.i. echter averechts. Zij voert enerzijds tot de idee van het historische
als eigen-aardig ‘modaal’ aspect, een zienswijze die geen recht kan doen aan de fundamentele
verscheidenheid van het historische, waarmee een veelheid van wetenschappen (bijv.
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al jaren afgevraagd of in de idee van het algemene ontsluitingsproces der
geschiedenis niet een gevaarlijk restant is blijven steken. Mijn bezwaar gaat niet
tegen de idee van ontsluiting en verdieping. Integendeel, ik heb het explicatiemotief hier uitdrukkelijk naar voren gehaald. Mijn bezwaar raakt het algemeen,
procesmatig karakter van deze explicatie. Ik dacht dat in de geschiedenis
ontsluiting èn toesluiting, verdieping èn verstarring en veruitwendiging elkaar
voortdurend afwisselen en soms hand in hand gaan. Ik kan hier niet al mijn
bezwaren op een rij zetten, omdat dan ook zeker ter sprake zou moeten komen
hoe deze ontsluitingsidee functioneert binnen het algemene kader van de
wijsbegeerte der wetsidee. Ik vraag hier enkel of bij de gedachte van een
algemeen, aanwijsbaar ontsluitingsproces in de geschiedenis niet eo ipso (als bij
de historisten) menselijke geschiedenis richtinggevend voor ons wordt?
9.
Het tweede moment in de normconcretisering is de applicatie. Met het
laatste denk ik aan de toepassing van de norm in de concrete levenssituatie. Die
situatie is veranderlijk. Veranderlijk zijn dus ook en moeten dus ook zijn de
hierin vigerende normen. Met name in de huidige wereld, omgeploegd door
technische en maatschappelijke evoluties, is ethische normbezinning gebiedende
eis!
Wat betekent het aloude cultuurmandaat uit Gen. 1 (‘vervult de aarde en
onderwerpt haar’) in een wereld die weldra van mensen vervuld en vervuild is?
Wat betekent ‘Gij zult niet doodslaan’ ten aanzien van abortus, euthanasie en
A.B.C.-wapens? Het is levensgevaarlijk om oude antwoorden klakkeloos te
herhalen in een nieuwe tijd, waarin de draagwijdte van deze oude antwoorden
soms verstrekkend veranderd is. Marx had gelijk: zedelijke opvattingen kunnen
ten achter lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen. We zullen steeds weer
moeten trachten Gods wil voor het heden te verstaan. Dat bedoel ik met het
probleem van de norm-applicatie.

dogmahistorie, rechtsgeschiedenis, historisch taalonderzoek) correspondeert. Zij leidt dan ook
anderzijds tot de negatie van de historische dimensie, zoals deze aan de zinvelden van geloof,
moraal, recht, taal etc. rechtstreeks toekomt. En dat vanwege hun norm-betrokkenheid (niet
op historistische gronden!). Ik zie ‘history as the story of liberty’ (Croce), doch ik plaats
‘liberty’ (anders dan alle historisten) binnen de matrix van de norm. De norm is één en toch
ook in verscheidenheid gesteld. Zo is ook het historische één en toch in verscheidenheid ons
gegeven. - Dooyeweerd wekt door het onhistorisch verstaan van de zinvelden van geloof,
moraal en wat dies meer zij, de indruk, dat deze velden statisch zijn. Is niet hieruit het image
van starheid ontstaan, dat de wijsbegeerte der wetsidee voor velen heeft? Deze indruk kan op
de gegeven basis alleen weggenomen worden door de genoemde velden op te nemen in het
boven besproken ‘proces van ontsluiting’. Maar dan juist wordt de averechtse uitwerking van
Dooyeweerds opstelling openbaar. Een proces dat alle zinvelden doorschrijdt, biedt ‘modaal’wetenschappelijk geen enkel houvast en vormt mede hierdoor een invalspoort voor historistische
metafysica. Vgl. ook mijn artikel ‘Een voorlopige standpuntbepaling ten aanzien van de
geschiedfilosofie van prof. dr. H. Dooyeweerd’, in: Correspondentie-Bladenvande Vereniging
voor Calvinistische Wijsbegeerte 29 (april 1965), pp. 18-21.
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10.
Er is veel nagedacht over het wezen van de geschiedenis. Is het een
cirkelgang zonder einde? Een opspringende spiraal? Is het de donkere opgang
naar het licht van de rede? Of is het de evolutie van ’s mensen geest?
Het oog van het geloof ontdekt Jezus als centrum van het leven der
mensheid. Van Hem werd gezegd: zijn koningschap zal geen einde nemen. Alle
macht in hemel en op aarde. Heer over de geschiedenis. Hij heet waardig de
boekrol van de geschiedenis te openen. Want Hij is geslacht en Hij heeft ons
gekocht en ons gemaakt tot koningen en priesters op aarde (Openb. 5).
We leven in een tijd van normloosheid en uitzichtloosheid. Maar in Hem is
er uitzicht over de geschiedenis. Met Hem mogen we goede moed hebben in de
geschiedenis. Aan het einde van de aardse tijd is er wel geen opgang naar het
koninkrijk van God als bouwwerk van mensenhanden. Maar wij hebben de
belofte van het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God, uit de hemel.
Dat geeft pas moed die bestand is tegen de teleurstellingen en frustraties die
aan de geschiedenis der mensheid als zodanig eigen zijn.

2. ABSOLUUTHEID EN HISTORICITEIT:
VRAGEN RONDOM DE ZOGENAAMDE
ABSOLUUTHEID VAN HET
CHRISTENDOM*

Onder christenen treft men vogels van diverse pluimage aan. Hoe verschillend
deze vogels echter ook gevederd en gebekt zijn, toch kan men een zekere mate
van overeenstemming constateren op één centraal punt. In allerlei kerk en kring
leeft nog het besef dat het christendom niet zomaar een godsdienst is onder de
godsdiensten, maar dat het, vergeleken met andere religies, een zeer bijzondere
plaats inneemt. In het Kerstgebeuren en in het Kruislijden, in de heilsfeiten van
Pasen en Pinksteren heeft er zich op aarde iets voltrokken dat niet alleen Jezus’
tijdgenoten ten diepste aangreep, maar dat ook ons nog rechtstreeks raakt.
Daarom acht men het ook vanzelfsprekend dat de verkondiging van het evangelie
van Jezus Christus de eeuwen en de continenten omspant; dit evangelie wordt
voor ieder mens en heel de wereld van blijvende betekenis geacht.
Absoluutheid van het christendom? (1)
Om uitdrukking te geven aan deze bijzondere betekenis van het christelijk
geloof, is het sedert de vorige eeuw in vele kerkelijke en theologische
verhandelingen gebruikelijk geworden te spreken van ‘de absoluutheid van het
christendom’. Toch garandeert dit wijd verbreide spraakgebruik geen
gemeenschappelijke inhoud. Integendeel, we dienen erop bedacht te zijn dat ‘de
absoluutheid van het christendom’ een vlag is die zeer verschillende lading kan
dekken.
Om me tot de voornaamste richtingen te beperken, de kerkelijke orthodoxie
heeft met deze formule doorgaans te kennen willen geven dat de christelijke
boodschap uiteindelijk geen menselijk bedenksel is, maar van goddelijke komaf,
zoals Christus zelf niet zomaar mens was, maar in laatste instantie Zoon van
God. In het christelijk geloof krijgen we van doen - zo wordt ons nader
voorgehouden - met openbaring van God, dus met een waarheid van
bovennatuurlijke oorsprong. Deze staat haaks op heel het natuurlijke mensenle-

* Eerder verschenen in Beweging 42 (1978), pp. 47-51. Tevens verschenen in: Christelijke
filosofie in Beweging, A. Zijlstra en R.J.A. Doomenbal (red.), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1993, pp. 111-120.
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ven, ook op het natuurlijk godsbesef van de mens, zoals dat zich manifesteert
in het leven der volkeren met zijn vele góden en godsdiensten. In de openbaring
van God aan Israël, in Jezus Christus en in de Heilige Schrift is het eeuwige
ingedaald in de tijd. Hier mag dan ook met recht sprake zijn van absolute
waarheid, omdat deze waarheid de wisselvalligheden van het tijdelijk leven, ook
van de geschiedenis der godsdiensten, te buiten en te boven gaat.
Maar ook elders duikt de bewuste terminologie voortdurend op. Ook de
vrijzinnige theologie heeft vanaf de 19e eeuw graag gewag gemaakt van ‘de
absoluutheid van het christendom’. Deze vrijzinnigheid geloofde in de morele
verheffing van de mens en in de zedelijke vooruitgang van de cultuur. Ook de
godsdienstige opvattingen van de mens zouden zich, naar men aannam, in de
loop der tijden ontwikkeld hebben. Bij alle incidentele ontaardingen zou de
godsdienstgeschiedenis een geleidelijke opklimming laten zien vanuit allerlei
primitieve stamreligies tot aan de grote wereldgodsdiensten van onze tijd, zoals
het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam en het christendom.
Dat het christendom in dit verband ‘absolute religie’ genoemd werd, hield
niet in dat het als van bovennatuurlijke oorsprong buiten de geschiedenis der
godsdiensten zou staan en tegenover alle andere religies geplaatst zou moeten
worden. Veeleer benadrukte men in deze kring de wezenlijke verwantschap van
alle godsdiensten en de in alle aan te treffen goddelijke kern. In die zin zou het
christendom echter absoluut mogen heten, dat hier het godsdienstige ontwikke
lingsproces tot z ’n toppunt, de goddelijke kerngedachte tot haar volledige
zelfontplooiing zou zijn gekomen.
Alles welbeschouwd, hebben we in het bovenstaande te maken gekregen met
twee zeer uiteenlopende opvattingen van ‘absoluutheid van het christendom’.
In de rechtzinnig geachte versie betekent de formule dat het christendom in de
kern genomen aan tijd en geschiedenis ontheven is: het christendom zou
bovenhistorisch zijn. In de vrijzinnig geachte versie houdt de formule daarentegen
in dat met het christendom de kern van het godsdienstig leven zich historisch
geheel ontplooid heeft: het christendom zou historisch onovertrefbaar zijn.
Christelijk geloof en geschiedenis (2)
Uit deze en dergelijke omschrijvingen blijkt wel dat de idee van de absoluutheid
van het christendom in het theologisch denken naar voren is gebracht ten einde
klaar te komen met een problematiek die tot op heden uiterst nijpend en netelig
is gebleven, namelijk die inzake de verhouding van christelijk geloof en
geschiedenis. Het christelijk geloof lijkt aan de ene kant intrinsiek verweven te
zijn met de geschiedenis, met de lotgevallen der aartsvaderen en van het volk
Israël, met het leven en de leer van Jezus, met het wel en wee van de
christelijke kerk. Wordt er ook niet terecht gesproken vanverbondsgeschiedenis,
heilsgeschiedenis en openbaringsgeschiedenis? Aan de andere kant rijst toch wel
de vraag in hoeverre het christendom werkelijk een historische godsdienst
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genoemd kan worden. Indien het historisch is, is het dan ook niet, evenals
andere historische verschijnselen, veranderlijk en van voorbijgaande aard? Is
een historische godsdienst niet per definitie tijdgebonden, ingesponnen in het
web van allerhande historische betrekkingen? Stel, Christus is waarlijk mens
geweest, moet zijn optreden dan ook niet historisch bepaald en menselijk beperkt
heten? Stel, de Bijbel is door mensenhanden geschreven, is de bijbelse waarheid
dan ook niet noodzakelijkerwijs gedateerde waarheid?
In zulke omstandigheden zal een enigermate geavanceerde theologie
tegenwoordig graag zeggen dat de christelijke boodschap ‘historisch verpakt’
is of, wat plechtiger, dat de waarheid Gods ‘in historisch gewaad’ tot ons komt.
De mate van moderniteit van zulk een theologie wordt doorgaans afgemeten aan
de omvang van het verpakkingsmateriaal dat betrokkenen in de Bijbel menen
te kunnen aanwijzen. Met dit al is er weinig nieuws onder de zon. Ook bij een
gewijzigde terminologie staat een sedert de 19e eeuw klassiek geworden
probleemstelling centraal. Ook tegenwoordig vermoedt men kennelijk nog steeds
achter de zogenaamde historische verpakking of voorlopige inkleding een
blijvende kern dan wel een laatste uitkomst: de absolute waarheid van het
christendom.
Ik wil maar zeggen, de discussies rondom het thema van de zogenaamde
absoluutheid van het christendom zijn allerminst achterhaald. Want in dit thema
is de worsteling verwoord om het rechte zicht te verkrijgen op de verhouding
van geloof en geschiedenis. M.i. dient de absoluutheidsformule dan ook
gehonoreerd te worden als een ernstige poging om klaar te komen met de
christelijke waarheid, een waarheid die in de geschiedenis lijkt te zijn ingegaan,
maar hierin toch niet mag ondergaan.
Een geheel ander punt is uiteraard of de idee van de absoluutheid van het
christendom metterdaad in staat is de hier gerezen problemen te ondervangen.
Nadere bezinning leert dat dit ten sterkste betwijfeld moet worden.
Absoluutheid en idealisme (3)
Er is zelfs alle reden om uiterst kritisch te staan tegenover de apologieën van
het christendom die op het absolute zijn afgestemd. Al was het alleen reeds
omdat deze absoluutheidsopvattingen uit bepaald niet onverdachte wijsgerige
kokers komen. Helaas heeft de theologie zich dit vaak niet voldoende
gerealiseerd. Dat geldt zowel ten aanzien van de vrijzinnige als van de
rechtzinnige opvatting.
De idee van de absoluutheid van het christendom als hoogste en definitieve
vormgeving van de godsdiensthistorische ontwikkeling is afkomstig uit het
geschiedfilosofische idealisme vanHegel; het kreeg via Pfleiderer, Biedermann
e.a. grote invloed in de 19e-eeuwse theologie.
Dit idealisme van Hegel c.s. berustte op de speculatieve veronderstelling dat
de geschiedenis een ontsluitingsproces vormt van kiemkrachtige ideeën die in
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de moderne tijd in de context van het idealisme en van het hiermee verwant
geachte christendom tot volle wasdom zouden zijn gekomen. Enerzijds gaf men
toe dat de ideeën in de stroom van de geschiedenis veranderlijk moesten heten,
anderzijds nam men aan dat in het heden toch wel een ideëel hoogtepunt bereikt
was.
Dit idealisme nu werd ook van toepassing geacht op de religieuze idee. Men
stelde vast dat de religieuze godsgedachte, verlossingsgedachte enz. in alle
godsdiensten slechts een historisch-betrekkelijke gestalte hadden kunnen
aannemen, maar men voegde eraan toe dat in het evangelie van Christus en in
het moderne christendom dit betrekkelijke principieel doorbroken is geworden
en de religieuze idee hier in de geschiedenis zijn hoogste en zuiverste expressie
heeft bereikt: het absolute eindpunt. Ziedaar Hegels geniaal bedachte greep om
het historische mèt het absolute te verbinden.
Achteraf bleek de greep een gok te zijn. De tijd stond uiteraard niet stil na
de dood van Hegel, zodat de kunstig door hem opgebouwde, vermeend absolute
eindconstructie inzake religie en filosofie geen lang leven beschoren was. In de
religiositeit van de moderne mens deden zich niet onbelangrijke wijzigingen
voor, zoals trouwens ook Hegels eigen filosofie van het absolute allesbehalve
‘het einde’ bleek te zijn.
Men kan zich de gevolgen voorstellen. De idee van het absolute christendom
kreeg een geduchte knauw. Een theoloog als Ernst Troeltsch verdedigde nog
wel de term, de zaak liet hij echter los. Eenmaal geplaatst voor het alternatief
van absoluut of relatief, leek de relativiteit van het christendom hoe langer hoe
meer een onvermijdelijk conclusie.
Absoluutheid en supranaturalisme (4)
Ondertussen roept ook de orthodoxe absoluutheidsgedachte de nodige
bedenkingen op. Zij gaat in feite terug op het supranaturalisme van het
middeleeuws-scholastische denken dat zich bij Thomas van Aquino e.a. - min
of meer naar het dualistische model van de antieke, platonische filosofie baseerde op een dubbele werkelijkheidsorde, waarbij het natuurlijke en het
bovennatuurlijke, het menselijke en het goddelijke, het relatieve en het absolute
naast, om niet te zeggen, tegenover elkaar kwamen te staan.
Het spreekt bijna vanzelf dat in dit dualistische denkkader de christelijke
openbaringswereld tegenover het algemene religieuze besef van de heidense
godsdiensten werd geplaatst als het bovennatuurlijke tegenover het natuurlijke.
Ik moet hier ter vermijding van alle misverstand onderstrepen dat dit dualisme
van natuur en bovennatuur niet typisch rooms-katholiek genoemd kan worden;
integendeel, het heeft als leer van de twee regimenten of onder andere
benamingen via Melanchton, Johann Gerhard, Voetius e.a. ook de lutherse en
gereformeerde theologie diepgaand beïnvloed. En dat, naar mijn mening, tot op
de dag van vandaag.
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Ik heb zojuist reeds mijn bedenkingen geuit tegen het speculatief karakter van
de hegeliaanse geschiedenisfilosofie. Maar ook tegenover het scholastieke en
neoscholastieke denken past de uiterste terughoudendheid. Men dient zich af te
vragen of inderdaad gesteld kan worden dat Gods handelen in deze wereld,
geconcentreerd in het optreden van Jezus Christus, ons in enigerlei opzicht
plaatst buiten of boven het historisch gebeuren. Raken we in de Gekruisigde en
Opgestane niet veeleer het hart van de geschiedenis? Doet de idee van de
absoluutheid van het christendom niet te kort aan de incarnatie van het Woord?
Zolang in termen van absoluutheid en boventijdelijkheid gesproken wordt, wordt
voorbijgegaan aan het feit dat het Woord het vlees der mensen, het christendom
het vlees van de geschiedenis heeft aangenomen.
Elk dualistisch spreken brengt hier de belijdenis dat God mens en Christus
aller broeder geworden is in gevaar. In de ‘volheid des tijds’ (Gal. 4:4) is
Christus in de geschiedenis gekomen tot behoud van een wereld waarvan Hijzelf
deel wilde uitmaken. Zodra we hierop dualistisch afdingen, ontnemen we ons
het juiste zicht op Gods handelen in Jezus Christus, het diepteperspectief van
het christelijk geloof.
Zulk een dualisme ontneemt ons bovendien het zicht op de niet-christelijke
godsdiensten en op Gods handelen in het leven van de volkeren. Aan de ene kant
leert ons de Bijbel dat God zich onder de volkeren niet onbetuigd gelaten heeft,
omdat Hij zich aan alle mensen door zijn scheppingswerken openbaart en niet
ver is van ieder van ons (Hand. 14:7, Rom. 1:19, Hand. 17:27), zodat in de
Bijbel ook met zoveel woorden gezegd kan worden dat Hij alom gekend en
vereerd wordt (Rom. 1:19, 21, Hand. 17:23). Aan de andere kant benadrukt
de Bijbel dat deze kennis telkens verduisterd en verdrongen wordt (Rom. 1:22,
Hand. 17:23, Joh 4:22), in ongerechtigheid en afgoderij (Rom. 1:18, 23).
De niet-christelijke godsdiensten zijn m.a.w. eveneens te zien in diepteper
spectief, namelijk als de belichaming van een aangrijpende worsteling tussen
God en mens, waarbij het licht van Gods scheppingsopenbaring weliswaar straalt
en wordt opgevangen, maar ook wordt omgebogen ineen afvallige religiositeit,
die alleen maar menselijke schuld en goddelijke toom oproept (Rom. 1:18).
Tegen het scholastieke supranaturalisme moet dus m.i. worden ingebracht
dat geen enkele godsdienst zomaar een menselijk of natuurlijk bedenksel te
noemen is. Alle religies, zelfs de diepst gezonken afgoderij en de meest
vermetele ideologie, zijn nog goddelijk in de zin van op God en diens niet
aflatende openbaring betrokken. Afgoderij is juist daarom zo erg, omdat de
mens hier maar niet handelt los van God, maar in afkeer van de levende God.
Afgoderij veronderstelt dus niet de absentie maar de presentie van God, van die
God op wie ook het christelijk geloof betrokken is.
We moeten concluderen dat de niet-christelijke godsdiensten niet eenvoudig
weg gesteld kunnen worden tegenover het christelijk geloof als natuurlijk
bedenksel tegenover bovennatuurlijke waarheid. Hier faalt het dualistische
denkkader van het scholastieke supranaturalisme.
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Het unieke van het christendom (5)
Het uitgangspunt van ons betoog is geweest de uitzonderlijke waarde en
betekenis van het christelijk geloof. Hieraan moet naar mijn diepste overtuiging
onverkort worden vastgehouden. Waarin kan dit unieke van het christendom dan
gelegen zijn? Niet, naar we zagen, in zijn zogenaamde absoluutheid. Laat ik nog
duidelijker zijn en stellen dat al het spreken over het christendom als absolute
religie het eigene van het christendom eerder vervaagt dan verheldert. De idee
van het zogenaamde absolute - of men het nu supranaturalistisch opvat als
‘bovenhistorisch’ dan wel idealistisch als ‘eindhistorisch’ - doet ons juist het
punt missen waar alles op aankomt, namelijk dat het unieke van het christendom
gelegen is in zijn historiciteit.
Anders dan in de joods-christelijke geloofstraditie (en haar geseculariseerde
uitlopers: het idealisme, positivisme, marxisme etc.) is er in de meeste andere
godsdiensten nauwelijks serieuze aandacht voor de geschiedenis. Dit geldt met
name voor de vele wijd verbreide natuurgodsdiensten. En voor zover er hier
en daar wel iets van een werkelijke interesse voor het historische zichtbaar
wordt, moet men doorgaans stellen dat er in de aldus opgevatte geschiedenis
toch niet wezenlijk iets ‘geschiedt’.
Telkens treft het, hoezeer de geschiedenis van haar eigenlijke waarde en zin
ontledigd is. In het enkele mensenleven, in het collectieve volksbestaan en in
de opeenvolging van de geslachten heerst volgens de meeste religieuze
overleveringen het starre noodlot, de eindeloze herhaling, de periodieke
wederkeer, de eeuwige strijd tussen goed en kwaad, de willekeur van de góden.
Wie zich in deze materie verdiept, ontdekt hoe het religieuze bewustzijn
uiteindelijk gevangen zit in de ban van een mythisch oergebeuren dan wel is
vastgepind op een eschatologische ontknoping. Dus wordt de aandacht telkens
afgewend van het zinloos geachte verloop of het onvermijdelijk geachte verval
van de geschiedenis. En het is m.i. allerminst een bijkomstigheid dat er in het
post-christelijke denken van onze tijd, bijv. in het existentialisme en het
structuralisme, weer sprake is van iets soortgelijks: de contingentie van het
historische.
Neem daarentegen het christelijk geloof! Hier is alles gespannen op de
geschiedenis en wordt met verwachting uitgezien naar Jezus, die in deze wereld
gekomen is en dankzij zijn verzoenend werk bij machte gebleken is - Hij heet
Lam en Leeuw tegelijk! - om de verzegelde'boekrol van de geschiedenis te
ontsluiten (Openb. 5). Hij wordt dan ook getekend als de overwinnaar, wiens
voetstappen door de geschiedenis gaan. Als Lukas zijn evangelieverhaal
geschreven heeft, eindigend met de hemelvaart van Christus, gaat hij in één
adem dóór in een boek dat eigenlijk niet de Handelingen van de apostelen, maar
de Handelingen van Jezus had moeten heten. Hij vangt hier aan met de
woorden: ‘Mijn eerste boek heb ik gemaakt over al wat Jezus begonnen is te
doen en te leren’ en Lukas’ pen komt niet tot rust alvorens hij heeft aangegeven
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hoe het evangelie is doorgebroken van Jeruzalem (Pinksteren!) tot Rome, het
centrum van de politieke geschiedenis.
Misschien is het niet verstandig het unieke van het christendom te zwaar te
beklemtonen. Waar echter wel het volle gewicht op moet vallen, is het
bijzondere, ja, unieke karakter van Gods handelen in Jezus Christus en in de
op Hem toelopende (via Israël!) en van Hem uitgaande heilsbeweging (via de
kerk!) naar de wereld. Ik moet dit nog iets uitwerken.
Het nieuwe vertrekpunt (6)
Naar het bijbels getuigenis heeft God een ‘goede schepping’ voortgebracht (Gen.
1:31), waarbij dit ‘goede’ niet beperkt zal moeten worden tot een op zich
genomen begintoestand van deze wereld, maar te zien is in het perspectief van
het ontstaan, het bestaan en de eindbestemming van heel Gods schepping. Door
de zonde leidde Gods algemene openbaring echter veelal tot een zo verworden
religiositeit, dat God zich in zijn toom verborg en de volken tijdenlang liet
geworden (Ps. 10:1, Hand. 14:16, Rom. 1:28). In Jezus Christus en in diens
verzoeningswerk heeft Hij echter opnieuw het initiatief genomen om de wereld
te behouden en te richten op de haar tevoren toegedachte eindbestemming. In
Jezus Christus is, zo moet men naar mijn mening stellen, de diepste grond en
eigenlijke zin van Gods blijvende scheppingsopenbaring in de tijd onthuld.
Ondertussen is Gods handelen in Jezus Christus zo radicaal nieuw, dat het
verworden religieuze besef van de afvallige mens bepaald niet als een
‘aanknopingspunt’ voor de prediking van deze Christus zou kunnen functioneren,
zoals de scholastiek ten onrechte gesteld heeft. In de bekende rede van Paulus
voor de Areopagus te Athene (Hand. 17) is de aanwezige religiositeit van zijn
toehoorders voor hem geen aanknopingspunt, doch slechts een aangrijpingspunt
om door te stoten naar die God die in de scheppingsopenbaring zijn hand, maar
in de dood en opwekking van Jezus zijn hart heeft laten zien. De stijl van Gods
handelen in Jezus is fundamenteel verrassend. Het heet dan ook dat alle kennis
dienomtrent ‘in geen mensenhart is opgekomen’ (1 Cor. 2:9,10).
In Christus, zo kan men stellen, heeft God een beslissende doorbraak en een
definitieve wending in het leven der volkeren tot stand gebracht. De steven van
het schip van de geschiedenis is voorgoed gewend. Een afvallige wereld met
als exponent de afvallige godsdiensten en ideologieën wordt omgetumd in de
richting van het gepredikte koninkrijk van God. Dit koninkrijk zal heel de aarde
vullen (Dan. 2:35). Wat kan het koninkrijk van God dan anders zijn dan heel
de geschapen wereld gezien vanuit haar bijkans gemiste eindbestemming?
Nogmaals, deze bijzondere openbaring van God in Jezus Christus is waarlijk
uniek. Het christendom daarentegen is slechts in afgeleide zin uniek, uniek
omdat en voor zover het Gods manifestatie in de geschiedenis viert, verkondigt
en onder het teken van voorlopigheid gestalte geeft. En voor zover het weigert
uniek te zijn, weigert respons te geven op deze bijzondere openbaring, zakt het
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niet tot het niveau, maar zinkt het beneden het niveau van de niet-christelijke
godsdiensten, die ‘slechts’ weigeren te responderen op Gods algemene
openbaring. De regel is immers duidelijk: ‘Van een ieder, wie veel gegeven is,
zal veel geëist worden’ (Lk. 12:48).
Gods bijzondere openbaring in Jezus Christus kan slechts in het geloof
herkend en beleden worden. Als zodanig dient ze ook te zijn het onmisbare
vertrekpunt voor alle christelijke theologie. Een bepaald niet onaangevochten
stelling tegenwoordig! Want de barthiaanse theologie, die dit vertrekpunt
verkoos, lijkt op haar retour te zijn. Haar zwakheid was trouwens van meet af
dat zij nog te veel blind voer op een bestaand scholastisch interpretatieschema
en zodoende niet alleen de leer van het aanknopingspunt maar ook die van Gods
algemene scheppingsopenbaring kritiseerde. Barth kwam er zodoende toe om
- krasser dan de meeste scholastici voordien - het christelijk geloof als een
exclusief openbaringsgeloof aan te merken en het te stellen niet maar naast of
boven doch tegenover de puur menselijke eigenzinnigheid van de (nietchristelijke) religies. Dit dualisme moest wel reacties uitlokken.
In de tegenwoordige theologie tekent zich dan ook weer een vroegere lijn
af, een lijn die loopt van Hegel via Troeltsch naar Pannenberg en anderen. Een
lijn die naar de methodische denktrant van het westers rationalisme begint bij
het algemene, ook bij het gemeenschappelijke van alle godsdiensten, en vandaar
naar het bijzondere wil toeredeneren. Dus probeert ze het christendom niet enkel
een plaats te geven in de algemene godsdienstgeschiedenis, maar ze wil het ook
van daaruit verstaan en ‘verifiëren’. Nader gezegd, probeert ze Gods bijzondere
openbaring in Jezus Christus hegeliaans te duiden als een eindhistorische
verbijzondering en culminatie van Gods algemene openbaring of liever - gelet
op de nog steeds voortschrijdende geschiedenis - als een ‘anticipatie’ op dit
einde (Pannenberg).
Binnen deze rationalistische denktrant is het onvermijdelijk om alle theologie
die haar uitgangspunt neemt in Gods bijzondere openbaring, te diskwalificeren
a l s ‘irrationeel’, ‘fideïstisch’, ‘barthiaans’, ‘blind autoriteitsgeloof’, ‘sprong in
het duister’ en wat dies meer zij. Toch heeft reeds lang geleden niemand minder
dan de geleerde Pascal de dwang van dit rationalistisch dilemma fijnzinnig
doorbroken, toen hij opmerkte: ‘Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît
pas’.
Geschiedenis en heilsgeschiedenis? (7)
Moet Christus inderdaad gezien worden als het bijzondere centrum van een
wereldgeschiedenis die zo breed is als Gods schepping, dan is het veelal niet
dienstig, wellicht zelfs gevaarlijk, om het gebruikelijke onderscheid te
handhaven tussen heilsgeschiedenis en profane geschiedenis. Langs een
achterdeur zou het scholastieke dualisme van natuur (het profaan-menselijke)
en bovennatuur (het heilig-goddelijke) toch weer ons denken kunnen binnenslui
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pen. Op het standpunt van het geloof ligt heel de wereld en heel de geschiedenis
binnen de actieradius van de heilsbeweging die God door Christus heeft ingezet.
Heel de creatuur wacht op het koninkrijk (Rom. 8:19 ssq.). Kortom:
geschiedenis is heilsgeschiedenis.
In een tijd als de onze kan het de grootste moeite kosten zoiets neer te
schrijven, omdat onze toekomst, gevuld met een wanstaltige groei van
wetenschap, economie en techniek, niets dan onheil lijkt te baren. Afvallige
religie is altijd verradelijk gebleken, maar de verknochtheid van de moderne
mens aan de wetenschap met al haar blinkende maar bedrieglijke toepassings
mogelijkheden brengt hem nu werkelijk aan de rand van de afgrond. In de
crisissituatie van onze tijd wordt het geloof in de overmacht van Gods genade
en de overwinning van zijn heil tot het uiterste aangefloten en beproefd. Zo
gezien, kan de bewering dat geschiedenis heilsgeschiedenis is, niet dan een
belijdenis zijn, een bede. Uit de diepten van een gebroken wereld en een
opgebroken geschiedenis zucht Gods schepping om herstel. Misschien leren we
in onze tijd eerst recht verstaan hoe ontzagwekkend de naam is die we zo vaak
en zo vlot gespeld hebben: Heiland-Heelmeester-Heler.
Het is dringend nodig los te komen van de benepen idee van een heilsge
schiedenis als betrokken op een smalle reeks van gewijde gebeurtenissen
binnen/boven/buiten het brede verband van de wereldgeschiedenis met al haar
(toch ook) schokkende gebeurtenissen. Slechts in die zin is het onderscheid van
heilsgeschiedenis en wereldgeschiedenis wijsgerig enigermate verdedigbaar dat
de concrete geschiedenis der mensen vanuit meer dan één blikrichting bekeken
kan worden. Dat de geschiedenis ten diepste heilsgeschiedenis is met Christus
als centrum, weten we door Gods openbaring in het geloof. Vanuit de
blikrichting van het geloof wordt het meest wezenlijke over de geschiedenis
gezegd; maar ondertussen toch niet alles!
Bedacht dient te worden dat het ook mogelijk is de geschiedenis te zien en
te beschrijven vanuit een andere blikrichting, een meer ‘werelds’ perspectief.
Ze is bijv. ook te vatten vanuit een economisch, een sociaal of ethisch
gezichtspunt, d.w.z. als een geschiedenis van arbeidswijzen, maatschappijvormen en zedelijkheidspatronen. Niettemin moet het vaststaan dat de geschiedenis
zich niet laat ‘compartimentaliseren’, waarbij Gods regime en allerlei menselijke
machtsvormen zich in gescheidenheid zouden ontwikkelen. In de verschillende
soorten van geschiedenis komt niet een verschillend historisch object, slechts
een verschillende historische optiek ter sprake. Want het is - Goddank! - een
en dezelfde wereld die gekenmerkt wordt door economische schaarste,
maatschappelijke onderdrukking en moreel verval èn de wereld waarvan het
geloof getuigt dat ze hunkert naar de grote heling.

3. DE DIALECTIEK DER VERLICHTING
TER DISCUSSIE*

Het thema van de dialectiek der verlichting is een onderwerp dat de volle
aandacht verdient. Het is niet alleen een kernthema van de Frankfurter Schule,
een thema dat toegang geeft tot een belangrijk stuk contemporaine filosofie. Het
is tevens een thema dat ons in aanraking brengt met ingrijpende cultuurfilosofi
sche vragen, vragen betreffende de technocratische samenleving. En ten slotte
is het ook een thema van systematische importantie, omdat het ons bepaalt bij
de uitgangspunten en vooronderstellingen van de filosofie der Verlichting en dat
wil zeggen: bij de problematiek van de rede.
De hier geboden studie zal in eerste instantie een vrij gedetailleerde analyse
geven van het thema van de ‘dialectiek der verlichting’ als zodanig, met dien
verstande dat onderzocht zal worden hoe Max Horkheimer en Theodor W.
Adomo aanvankelijk, d.i. tijdens de Tweede Wereldoorlog, deze thematiek
hebben opgevat en uitgewerkt in een drietal maatgevende geschriften. Ik doel
hier allereerst op de gemeenschappelijk geschreven studie Dialektik der
Aufklärung, voorts op het meer systematische exposé van Horkheimer Eclipse
o f Reas on (in het Duits: Zur Kritik der instrument ellen Vernunft) en ten slotte
op Adomo’s aforistische verhandeling Minima Moralia. Op grond van deze
geschriften zullen we met name nagaan welke factoren nu precies geleid hebben
tot de doem van de Verlichting, haar omslag in totale verblinding.
In een later stadium zal deze studie historische achtergronden blootleggen.
Hoe en waaruit is de theorie van de dialectiek der verlichting ontstaan? De
denkbeelden van Horkheimer en Adomo zullen met name vergeleken worden
met de opvattingen ter zake van Karl Marx en Georg Lukäcs. Het is de
bedoeling dit artikel ten slotte met een aantal evaluerende opmerkingen af te
ronden.
Nog één opmerking vooraf. Schrijver dezes heeft in een ander verband de
stelling verdedigd dat het thema van de dialectiek der verlichting sedert de jaren
veertig héél de Frankfurter Schule gestempeld heeft, d.w.z. ook de latere
geschriften van Horkheimer en Adomo, ook de opvattingen van een Herbert

* Verschenen in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken 12 (1984),
pp. 23-47.
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Marcuse en van een Jürgen Habermas1. Die mening houd ik staande. Soms zal
dan ook duidelijkheidshalve naar zulke latere opvattingen verwezen moeten
worden. De hier geboden concentratie op de drie genoemde geschriften - ze
vormden een kentering in de ‘kritische theorie’ - heeft echter ten doel de
oorspronkelijke impetus van deze thematiek te achterhalen en ter discussie te
stellen.
Het beginsel van blinde heerschappij (1)
Dialektik der Aufklärung - zo luidt de titel van het ietwat fragmentarische
geschrift dat door Max Horkheimer en Theodor W. Adomo omstreeks 1944
geschreven werd en dat in 1947 in Amsterdam verscheen bij Querido, uitgever
van verzetsliteratuur. ‘Dialektik der Aufklärung’ - dat is ook de bittere
cultuurdiagnose waartoe deze neomarxisten aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog gekomen zijn. Eertijds joodse prominenten van het ‘Institut für
Sozialforschung’ te Frankfurt am Main, maar met het Instituut voor het geweld
van Hitler uitgeweken naar de Verenigde Staten, zijn Horkheimer en Adomo
daar tot de onthutsende conclusie gekomen dat de moderne, westerse
beschavingsgeschiedenis eigenlijk geen toekomst meer heeft. Het zijn niet zozeer
fascistische of ook linkse dictaturen die de voortgang van de cultuur bedreigen.
Nog minder geloven ze dat onze wereld naar marxistisch model gewikkeld zou
zijn in een dodelijke strijd van maatschappelijke klassen. Neen, de werkelijke
dreiging van onze beschaving schuilt voor hun besef in de opmars van de
technologische rede. Het ten hemel schreiende onrecht van een ongeremd
kapitalisme en de hemeltergende wandaden van moderne dictators zijn slechts
voorbeelden en voorboden van het onheil dat de wereldgeschiedenis voor ons
in petto heeft, die ten diepste wordt aangedreven door wetenschappelijk vernuft
en technologische heerszucht.
Momenteel voltrekt zich in de wereldgeschiedenis iets ongehoords, aldus
Dialektik der Aufklärung. Alle industrielanden in Oost en West, Rusland niet
uitgezonderd, zijn het technocratisch tijdvak binnengetreden en hebben door de
mondiale uitstralingseffecten van wetenschap, techniek en organisatiekunde de
aardbol blootgesteld aan totalitaire onderdrukking. Totalitair, omdat deze
onderdrukking niet maar groepen van mensen doch heel de samenleving aantast,
omdat ze ook de structuren van de samenleving in haar greep neemt, ja, zelfs
het menselijk bewustzijnsleven penetreert. Deze manipulatie van het bewustzijn

1. J. Klapwijk, Dialektiek der verlichting: Een verkenning in hetneomarxisme van de Frankfurter
Schule, Assen/Amsterdam: Van Gorcum, (1976) 1977 (2e ed.), passim. Zie ook J. Habermas,
Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976, pp.
114-115 en Theorie des kommunikativen Handelns, 2 vols., Frankfurt am Main: Suhrkamp,
(1981) 1982 (2e ed.), vol. 1, pp. 453-454, vol. 2, pp. 548-593.
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geschiedt zelfs dermate geraffineerd dat - afgezien van vaag gestemde gevoelens
van onbehagen - onderdrukking niet meer als onderdrukking herkend wordt.
De proletariërs in de 19e eeuw wisten nog van ketenen die knelden, de mensen
van vandaag laten zich massaal meeslepen en terroriseren door de leugenachtige
schijn van leuzen, reclame en propaganda. Verwekelijkt door welvaart en
doelwit geworden van een groots opgezette amusementsindustrie zijn ze, hoe
mondig ook in eigen ogen, prijsgegeven aan wat Horkheimer en Adorno ‘ein
gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang’ plegen te noemen2.
De mens van tegenwoordig is een nummer geworden, een ding, object van
politieke kansberekening en economische winzucht. Anonieme machten spelen
met hem haar ondoorzichtig spel. Het kenmerkende van de technocratische
samenleving is immers dat geen klasse, geen elite, geen machthebber
rechtstreeks voor haar aansprakelijk kan worden gesteld. De structuren van de
technocratische samenleving zijn zodanig dat iedereen, hoog en laag, groot en
klein, in de greep is van ‘das Prinzip der blinden Herrschaft’ (DA 41). Ook
anonimiteit is blijk van een repressie die totalitair is. Niemand is aansprakelijk,
ieder is schuldig.
Als er toch over aansprakelijkheid gesproken moet worden, volgt de
verwijzing naar de Verlichting, grondslag van de Nieuwe Tijd. De Verlichting
is cardo quaestionis. Eens heette het dat de Verlichting, of, om precies te zijn,
het licht van de menselijke rede, de duisternis van angst, bijgeloof en onderwor
penheid aan onbegrepen, mythische natuurkrachten zou doen opklaren. De rede
zou de mens in staat stellen de natuur te beheersen en zijn lot in eigen hand te
nemen. Maar de Verlichting heeft volgens de Frankfurters haar belofte niet
waargemaakt. Het heil is dialectisch omgeslagen in onheil, een onheil dat
momenteel de uithoeken der aarde doordringt. Dialektik der Aufklärung begint
dan ook met de geladen volzinnen: ‘Seit je hat Aufklärung im umfaßendsten
Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht
zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde
strahlt im Zeichen triumphalen Unheils’ (DA 7).
Wat is ‘dialectiek der verlichting’? (2)
Bovenstaand citaat vergt uitleg. Reeds inde jaren dertig had zich bij Horkheimer
en bij de medeleden van zijn Instituut op grond van omvangrijk sociaalempirisch onderzoek het beeld gevormd van een totaal beheerste samenleving,
via de zogenaamde publieke opinie en de massamedia gecontroleerd. Een en

2. M. Horkheimer en Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
(Amsterdam: Querido, 1947), Frankfurt am Main: Fischer, 1971, p. 40 (in het vervolg in de
tekst aangehaald als DA).
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ander werd toen reeds gezien als een wrange vrucht van het moderne
Aufklärungsrationalisme3. In de drie genoemde geschriften, ook in het boven
afgedrukte citaat, is deze eigentijdse, sociaal-empirische cultuuranalyse echter
geëxtrapoleerd tot een omvattende filosofie van de geschiedenis. Aufklärung is
niet een typisch modem fenomeen, niet de (of een) geestelijke grondslag van
de Nieuwe Tijd. Neen, gesteld wordt dat héél de menselijke beschavingsge
schiedenis in feite een geschiedenis van ‘verlichting’ is. Anders gezegd,
Horkheimer en Adomo delen de zienswijze van Kant dat het in de Aufklärung
gaat om ‘der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündig
keit’, d.w.z. om een wereldhistorisch gebeuren. Reeds Kant had immers aan
zijn specifieke, dualistische denkbeelden over de mens - enerzijds een nietig
stofje in het fysisch universum, anderzijds een persoon van oneindige waarde
in het zedelijk universum - een universeel-historische onderbouwing gegeven
door heel het mensdom te zien als onderweg uit het rijk van de natuur, het
regime van angst en dienstbaarheid, naar het rijk van redelijkheid en vrijheid
dankzij het sapere aude, ‘der Mut des Denkens’ (Hegel). Het is bekend hoe niet
alleen de Duitse idealisten maar ook Marx mutatis mutandis in de uitwerking
van een emancipatorische geschiedmetafysica bij deze transcendentale
beschouwingswijze van Kant hebben aangeknoopt.
De vraag of Aufklärung een universeel-historisch gebeuren dan wel een
typisch modem fenomeen is, zal ons nog nader bezighouden. Zoveel moet
voorshands duidelijk zijn, Horkheimer en Adomo zien in de prilste stadia van
de geschiedenis Aufklärung aan het werk, zelfs in de primitieve mythologieën
waartegen de Aufklärung zich keerde. ‘Die Mythen, die der Aufklärung zum
Opfer fallen, waren schon deren eigenes Product’ (DA 11). Reeds de mythe is
m.a.w. te zien als een poging tot ordening van de natuur en tot wereldbeheersing.
Vandaar echter ook de smartelijke ondertoon van bovenstaand citaat. Het is
niet de 20e eeuw die bij wijze van uitzondering aan een ‘dialectiek der
verlichting’ onderhevig is, neen, met dit thema zijn we een grondstramien van
heel de cultuurgeschiedenis op het spoor. In sommige tijden mag geschiedenis
wellicht een ogenblik emancipatorisch lijken - bijv. toen in de 18e eeuw in
protest tegen de bestaande orde de idealen van vrijheid, gerechtigheid en
menselijke waardigheid op het schild geheven werden - op dit moment wordt
echter zichtbaar welke krachten van destructie er in feite in de gang van de
geschiedenis schuilgaan. De mens mag dan al ooit eens uit de natuur vertrokken
zijn, thans moet worden geconstateerd dat de geschiedenis de mens uiteindelijk
wegtrekt van de vrijheid en hem in een boog terugvoert naar het rijk van de
natuur: een willoos, geautomatiseerd bestaan, een wereld van blinde volgzaam-

3. Zie de hernieuwde, 9-delige uitgave van het door het Instituut verzorgde Zeitschrift für
Sozialforschung, 1932-1940, 9 vols., München: Kösel, 1979.
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heid, rijp voor nieuwe mythologieën. De pijlsnelle opkomst en groei van het
fascisme in het Derde Rijk was geen pijnlijk incident uit het verleden. Het is
een symptoom van déze tijd; het laat zien hoezeer de mens reeds een robot
geworden is: ‘Der Fortschritt schlägt in den Rückschritt um ’ (DA 5).
Let wel: niet ondanks, maar dankzij de zo hoog geprezen Aufklärung! De
vrijheidslievende Aufklärung wordt niet door duistere krachten van buitenaf
doorkruist. ‘Dialektik der Aufklärung’ moet letterlijk genomen: in de verlichting
zelf zit vanaf oeroude tijden een innerlijke logica die tot haar tegendeel leidt.
Begonnen met de meest primitieve, mythische wereldverklaring, eindigt ze in
moderne mythen van rede en natie, van macht of economische groei. Wat is
‘dialectiek der verlichting’? Het antwoord kan door de Frankfurters in deze twee
stellingen worden samengevat: ‘Schon der Mythos ist Aufklärung’ èn
‘Aufklärung schlägt in Mythologie zurück’ (DA 5).
Expansionistische beheersingsdrang.
De instrumentalisering van de rede (3)
Horkheimer en Adorno doen talloze pogingen om deze universele aanzet èn
cruciale omslag van de verlichting te verduidelijken. Ze wijzen allereerst op de
expansionistische beheersingsdrang die eigen zou zijn aan alle kennis. Centraal
in hun boek staat de figuur van Francis Bacon en diens adagium: ‘kennis is
macht’ (DA 8, 41)4. De mens heeft vanaf prehistorische tijden tot doel gehad
de vrees voor de geheimzinnige krachten van de natuur weg te nemen door haar
in de greep van de kennis te brengen. Reeds in de prehistorie begon de mens
de huiveringwekkende wereld te onttoveren door rationele ingrepen en
technische vaardigheden. Hij ontworstelde zich aan de greep van een
overmachtige natuur door haar naar eigen hand te zetten. De mens kon zich
slechts bevrijden van het juk van de natuur door haar als beheersbaar object
tegenover zich te stellen.
Ontsprongen aan vrijheidsdrang liep kennis zo meer en meer uit op
beheersingsdrang. De beheersing van de natuur bestond en bestaat zodoende
vooral in de koele berekening van haar gedragingen, haar bewegingswetten en
exploitatiemogelijkheden. De verlichte rede is kwantificerend, calculatorisch,
technologisch. ‘Aufklärung besteht dabei vor allem im Kalkül der Wirkung und
der Technik von Herstellung und Verbreitung’ (DA 5). Of ook: ‘Technik ist das
Wesen dieses Wissens’ (DA 8). Welnu, deze technologische rede heeft geen halt
gehouden bij de fysische natuur maar ook de menselijke natuur, cultuur en

4. Zie ook M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft. Aus den Vorträgen und
Aufzeichnungen seit Kriegsende, Hg. A. Schmidt, Frankfurt am Main: Fischer, (1967) 1974,
p. 55 (in het vervolg in de tekst aangehaald als KV). Deel I, als hoofdtitel getiteld, is de
vertaling van Eclipse o f Reas on (1947).

DIALECTIEK DER VERLICHTING TER DISCUSSIE

47

samenleving aan haar baatzucht en beheersingsdrang onderworpen. ‘Naturbe
herrschung schließt Menschenbeherrschung ein’ (KV 94).
Als het gaat om het hoe en waarom van de dialectiek der verlichting, dan
moet, om te beginnen, op deze expansionistische heerszucht van de rede
gewezen worden, voorts ook op de reductie van ons rationaliteitsbesef.
Eenmaal in de houdgreep van de technologische rationaliteit genomen, hebben
mens en samenleving nauwelijks verweer tegen demagogie, uitbuiting of
fascistische dictatuur, omdat er in de laatste eeuwen geruisloos een reductie
heeft plaatsgevonden van wat ‘redelijk’ geacht moet worden. De rede maakt
zich alleen nog sterk in het berekenen van middelen om gegeven doeleinden
van de samenleving te verwezenlijken. Echter, over het waarom van deze
doeleinden, over het waarom van de samenleving als geheel, wordt niet
nagedacht. Had ‘Vernunft’ in de 18e eeuw, aldus Horkheimer (KV 7), nog iets
van doen met haar oorspronkelijke functie, het ‘vernemen’ van ideeën - ideeën
van vrijheid, gerechtigheid en humaniteit - om zo aan de samenleving in
objectieve zin leiding te geven, nadien heeft de rede haar objectief, zedelijk
gehalte prijsgegeven. Ze is ontledigd, geformaliseerd, horig geworden aan het
onbegrepen eigenbelang van de industriële maatschappij (KV 36). Ze is nog
slechts ‘subjectieve rede’.
Deze subjectieve rede is als zodanig formeel en instrumenteel. Horkheimer
deelt de opvatting van Max Weber dat de westerse cultuur gekenmerkt wordt
door een formalisering van de rede. Hij acht hieraan trouwens (niet ten
onrechte) ook Weber zelf schatplichtig (KV 17, 18). De rede is formeel en
instrumenteel betekent: ze zint slechts op middelen om wat is in stand te houden.
Ze zweert bij positieve feiten. ‘Die Feststellung, daß Gerechtigkeit und Freiheit
an sich besser sind als Ungerechtigkeit und Unterdrückung, ist wissenschaftlich
nicht verifizierbar und nutzlos’ (KV 33).
De historische uitkomst van deze subjectieve, instrumentele rationaliteit is
de (neo)positivistische wetenschapsgedachte en die is minder onschuldig dan ze,
formeel genomen, lijkt. Ze dient immers geen ander doel dan de aanpassing aan
de beheersingstendenzen van onze eeuw, de gegeven maatschappelijke orde (KV
97). ‘Vernunft’ wordt ‘Unvernunft’, een stompzinnig maar ook onredelijk
apparaat om feiten te registreren (KV 61). Het is tegen dit ‘positivistisch
halbierten Rationalismus’ (de term is van Habermas5) dat Horkheimer en Adomo
zich keren.

5. J. Habermas, ‘Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus’, in: Th.W. Adomo u.a.,
Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied/Berlin: Hermann Luchterhand,
(1969) 1971 (3e ed.), pp. 235-266.
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De neergang van het individu
‘Verdinglichung' van het bewustzijn (4)
Horkheimer en Adomo gaan in hun analyse nog een stap verder. De reductie
van de rede betekent in feite de neergang van het individu (KV 124). Binnen
het positivistisch denkklimaat van onze tijd gaan mensen elkaar geleidelijk vatten
inde algemene begrippen en termen van een instrumentele rationaliteit. Mensen
worden vernummerd. Ze weten niet beter dan dat zij waar zijn op de
arbeidsmarkt, objecten voor reclame, consumenten voor commercie, data voor
statistische bewerking.
Uiteindelijk is de enkele mens zozeer prijsgegeven aan zelfvervreemding dat
hij zijn zelfbewustzijn, zijn geestelijke identiteit, geheel en al kwijtraakt, ja,
vernietigt. Niet alleen anderen maar ook zichzelf leert hij nog slechts zien als
een calculeerbare en manipuleerbare entiteit, verwisselbare waar, verlengstuk
van een machine. Dat is wat Horkheimer de ‘Selbstauflösung der Vernunft als
geistiger Substanz’ (KV 8, cf. 14) of ‘die Liquidation des Subjekts’ (KV 94)
noemt, Adomo ‘die Auflösung des Subjekts’6.
Wat van de enkeling geldt, geldt van het geheel. Horkheimer wijst op het
verlies van ‘geestelijke wortels’ en op het ‘cynisch nihilisme’ van onze
industriële samenleving, omdat deze samenleving haar principiële uitgangspun
ten, de verlichte idealen van gerechtigheid, gelijkheid, geluk en verdraagzaam
heid alleen nog maar kent in de vorm van holle, verkoopbare frasen (KV 32,
94, 162). Kortom, de instrumentalisering van de rede leidt ook op gemeen
schapsniveau tot wat Horkheimer en Adomo bij voorkeur noemen (met een term
aan Georg Lukäcs ontleend): ‘die Verdinglichung des Bewußtseins’ (DA 40, KV
47, 93). Deze ‘Verdinglichung des Bewußtseins’ is het die de horigheid aan het
‘Prinzip der blinden Herrschaft’ (DA 41) en dus de totale integratie van de mens
in de ‘verwaltete Welt’ eerst mogelijk maakt7.
Verwant als de Frankfurter Schule zich altijd heeft gevoeld aan de
freudiaanse psychoanalyse, niet alleen in het geval van Erich Fromm en Herbert
Marcuse maar ook bij Horkheimer en Adomo, wordt deze objectivering van het
bewustzijn niet alleen in marxistische, maar ook in psychoanalytische termen
uitgewerkt. De momentane objectivering van de menselijke natuur heet in eerste
instantie samen te hangen met de structuur van de westerse warenmaatschappij
(DA 15), maar ze wordt vervolgens toch ook betrokken op dat wat er omgaat
in de persoonsvorming van het menselijk individu. Normaliter is het zo, in
freudiaanse terminologie gesproken, dat een kind zich via het ‘geboorte-trauma’

6. Th. W. Adomo, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt am Main:
Suhrkamp, (1950) 1970, p. 8 (in het vervolg in de tekst aangehaald als MM).
7. Vgl. A. Wellmer, Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Frankfurt am Main:
Suhrkamp, (1969) 1973 (4e ed.), p. 141.
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geconfronteerd ziet met de harde werkelijkheid. Het is gedwongen tussen
zichzelf en de buitenwereld onderscheid te maken, zijn eigen lustgevoelens te
weerstaan en op een of andere manier klaar te komen met de autoriteit van de
vader en van de vele vaderlijke instanties in de cultuur. Alle wrok en verzet ten
spijt leert het kind van lieverlede te buigen voor het ‘werkelijkheidsbeginsel’
en gaat het de vaderlijke geboden, de codes van de cultuur, zich toeëigenen in
de vorming van een eigen karakter en in de uitbouw van het geweten, het
zogenaamde ‘Über-Ich’.
De kritiek van Horkheimer is dat in onze ‘vaderloze maatschappij’ (om een
term van Marcuse te gebruiken8), waarin de rol van ouders en opvoeders
grotendeels door de onpersoonlijke instituten van een gecommercialiseerde
cultuur is overgenomen (KV 112), het proces van maatschappelijke aanpassing
weliswaar gestroomlijnd wordt, dat wel, maar dat hierbij het geweten of het
‘Über-Ich’ vervalt (KV 109). Er vindt in het kind van vandaag geen moeizame
worsteling meer plaats om een eigen, persoonlijke identiteit, geen karaktervolle
internalisering van idealen zoals kinderen die eertijds met de vaderfiguur
plachten te verbinden. ‘Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat keine
‘Persönlichkeit” (KV 117). Wat wel plaats vindt onder de moderne jeugd, op
grote schaal zelfs, is een cynische, gemakzuchtige conformering aan de sociale
patronen van heerszucht, die men achter de voorhang van idealen bespeurt. De
vaderloze maatschappij kenmerkt zich m.a.w. door een gestroomlijnd
assimilatie-proces, dat weliswaar een vaag gevoel van ressentiment en onbehagen
tegen de cultuur en haar zetbaas, het eigen i c h ’, achterlaat (KV 108), maar dat
voor het overige de rechtstreekse objectivatie van het bewustzijn in de hand
werkt en al met al de maatschappelijke integratie optimaal waarborgt.
Revolte der natuur en mimetische impuls (5)
Over ‘ressentiment’ gesproken, men zou zich kunnen afvragen of deze omineuze
automatisering van het menselijk bewustzijn dan maar ongehinderd doorgaat.
Is er dan - vooral op (neo)marxistisch standpunt - niet rekening te houden met
zoiets als een dialectische omkeer? Ik moet zeggen, Horkheimer en Adomo
besteden grotelijks aandacht aan deze nijpende vraag. Anders dan Lukäcs (op
hem kom ik nog terug) komen ze echter tot de sombere conclusie dat tegen het
repressief geweld van de moderne vertechnologiseerde consumptiemaatschappij
de menselijke natuur op geen enkele wijze resistent lijkt te zijn.
Op het eerste gezicht lijkt er inderdaad zoiets te zijn als een ‘revolte van de
natuur’; neoromantiek, levensfilosofie en andere vormen van irrationalisme

8. H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp, vol. 1 (1965) 1975 (12e
ed.), vol. 2 (1965) 1970 (8e ed.), vol. 2, p. 96. Zie ook J. Klapwijk, Dialektiek der verlichting,
pp. 32-33.
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haken hier vandaag de dag gretig op in. Maar gegeven het feit dat in de
tegenoverstelling van mens en wereld (als redelijk subject versus beheersbaar
object) de natuurlijke werkelijkheid gespleten is en dat natuur en mens hier beide
schade bij hebben opgelopen, de laatste zelfs tot in zijn onderbewustzijn,
gegeven dit conflict van rede en natuur, ziet Horkheimer geen enkel heil in een
simpele beweging van de mens ‘zurück zur Natur’ (KV 108). Immers, om welke
mens en om welke natuur gaat het? Verminkt is de natuur die wij kennen.
Geschonden is ook de hedendaagse mens.
Adomo en Horkheimer geven wel toe dat de mens oorspronkelijk één was
met de natuur. Als natuurwezen participeerde hij in de bewegingen van de
kosmos en in de ritmiek van de dagen en seizoenen. De eenheid met de natuur
die deze mens eertijds ervoer was echter ingegeven door schrik en angst (DA
162), die hij dan bezwoer in het luisteren naar haar stem en in de rituele
nabootsing van haar bewegingen.
Die situatie is echter voorgoed voorbij. Je kunt geen verzoening van geest
en natuur, geen ommekeer van de dialectiek der verlichting nastreven door heen
te stappen over een eeuwenlange cultuurgeschiedenis van heerszucht en lijden.
Je kunt niet ineens de archaïsche lichaamsdrang in de mens reactiveren. Daarin
schuilt zelfs groot gevaar. Horkheimer en Adomo beijveren zich om aan te
tonen hoe volksmenners en bureauknechten met al het technologisch en
psychologisch vernuft dat hun eigen is in onze tijd nog garen weten te spinnen
bij de verdrongen mimetische impulsen van de gemutileerde massamens (KV
95, 119, 122).
We raken hier wellicht de diepste kern van wat de Frankfurters verstaan
onder ‘Dialektik der Aufklärung’. Horkheimer en Adomo gaan hierbij uit van
bepaalde modem-psychologische theorieën over ‘mimèsis’ (= nabootsing)9. In
prehistorische tijden zou de mens zich zo nauw verbonden hebben gevoeld met
de hem omringende natuur dat hij haar door spontaan-lichamelijke impulsen van
‘mimèsis’ nabootste. Ook eventuele angst voor macrokosmische dreigingen zou
hij voorkomen dan wel bezworen hebben door als het ware weg te kruipen in
de kosmos, door zich met het ritme van de natuur te vereenzelvigen in
mythische beelden, in primitieve dans en magisch ritueel. Nadien werd de angst
door de rede overwonnen, het ik werd tegenover de objectieve buitenwereld
geformeerd, de dialectiek van de rede sloeg toe, maar de archaïsche mimèsis
- eens de ‘navelsnoer’ tussen mens en wereld, aldus een uitdrukking van
Günther Rohrmoser10 - is nooit geheel ongedaan gemaakt.
Mimèsis is sindsdien wel taboe verklaard, reeds bij het naäpen en de

9. Zie M. Jay, The Dialectical Imagination. A History o f the Frankfurt School and the Institute
o f Social Research 1923-1950, Boston/Toronto: Little, Brown and Company, 1973, pp. 269270.
10. G. Rohrmoser, Das Elend der kritischen Theorie. Theodor W. Adorno - Herbert Marcuse Jurgen Habermas, Freiburg: Rombach, (1970) 1973 (9e ed.), p. 26.
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bekkentrekkerij van het kleine kind. Ze wordt filogenetisch en ontogenetisch
beteugeld en bewaakt, in de cultuur en in de opvoeding van de enkeling. Ze
wordt gericht op en gerationaliseerd in de wetenschap annex techniek, die de
natuur als een mechanisme heeft blootgelegd. In het proces van de beschaving
is de mimetische impuls gesublimeerd tot de eis zich aan de omgeving aan te
passen (KV 95). De wetenschappelijke formule heeft de magische bezwering
vervangen, het rekeninstrument de rituele dans (KV 113). Organische beweging
wordt tot georganiseerde sociale aanpassing. De dreun van de fabrieksmachines
en de dril van de arbeid zijn echo’s van de dreunende trom in het oerwoud. Al
met al is de mimetische impuls een herinnering aan een vooremancipatorisch
welbevinden, waaraan eertijds de idee van vrijheid ontsprong11. En nog steeds
ligt deze impuls diep onbevredigd op de loer om als een verwoestende kracht
los te breken (KV 114). Kan hij de dialectiek der verlichting een halt toeroepen?
Ik zei het reeds, het tegendeel is het geval: de technologische rede ziet zelfs
kans de mimetische impuls als lijfelijk roersel van een revolterende natuur in
haar garen te verstrikken en als instrument van onderdrukking ten eigen bate
aan te wenden (KV 95). Vooral de nazi’s waren er op massa-vergaderingen
meester in om - bijv. in de nabootsing van ‘arische vijanden’ - de verdrongen
oerdriften van een volk te prikkelen tot dreunend hoongelach, tot uitbarstingen
van woede jegens de Joden: ‘In diesem Licht könnten wir den Faschismus als
eine satanische Synthese von Vernunft und Natur beschreiben - das genaue
Gegenteil jener Versöhnung der beide Pole, von der die Philosophie stets
geträumt hat’ (KV 118, cf. 114).
Het fascisme is slechts een diabolisch voorbeeld. Ook in andere antirationalistische theorieën als die van het darwinisme en pragmatisme wordt
volgens Horkheimer, op de keper beschouwd, de revolte van de natuur niet
gehonoreerd. Met hulp van zulke theorieën worden verdrongen driften juist
uitgeleverd aan rationele heerszucht, hebzucht en succes. Kortom, tegen de lagen
van de repressieve rede blijkt de mens niet bestand te zijn, zelfs niet de
mimetische oerdrift van zijn lijfelijk bestaan.
Het is duidelijk dat de teneur van de Dialektik der Aufklärung, Kritik der
instrumentellen Vernunft en Minima Moralia al met al zeer pessimistisch is.
Voor zover de rede nog objectief gehalte lijkt te hebben in de vorm van ideeën
en idealen, zijn deze uitgehold tot ideologische frase en franje. Voor zover de
rede gesubjectiveerd en geïnstrumentaliseerd is, geeft ze blijk van een
‘Verdinglichung’, van zelfvervreemding en verraad jegens een geknechte natuur
(KV 162). Kan het negatiever?1

11. Vgl. Th.W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main: Suhrkamp, (1966) 1970, p. 219
(in het vervolg in de tekst aangehaald als ND).

52

PARADOXALE TELEOLOGIE

De teleologie van de geschiedenis en haar paradoxaal karakter (6)
Het antwoord moet bevestigend luiden. Adomo en Horkheimer zetten nog een
laatste, beslissende stap, een stap ook waarmee ik meer moeite heb dan met al
het voorgaande. Kan men de kritische cultuurdiagnose van deze joodse mensen,
ook vanuit hun ‘expérience vécu’, begrijpen, ja, tot op grote hoogte billijken
en bijvallen (ik kom hier aan het slot op terug), de laatste stap ontstijgt m.i. toch
wel duidelijk het draagvlak van de ervaring. De neiging ontstaat namelijk eerder werd er reeds op gezinspeeld - om de dialectische tendens van de
verlichting uit te bouwen tot een objectieve universele geschiedenis-teleologie.
Er wordt een geschiedfilosofisch perspectief ontwikkeld waarbinnen de dialectiek
der verlichting a.h.w. een doolweg lijkt te zijn, een weg die vanuit het rijk der
natuur in de richting van het rijk van de vrijheid loopt maar heimelijk weer
afbuigt naar het begin en zo besloten blijft binnen de ‘Bannkreis des Bestehen
den’ (MM 334).
Ik spreek van een neiging, meer niet. Nadien, in de jaren zestig, hebben
Adomo en Horkheimer zich veel stelliger uitgesproken over de dialectiek der
verlichting als een onafwendbaar lot. Vanuit de naoorlogse situatie zeggen ze
dan: ‘die ... Entwicklung zur totalen Integration ist unterbrochen, nicht
abgebrochen’ (DA, Zur Neuausgabe 1969) of, nog duidelijker, ‘Selbstauflösung
der Vernunft als geistiger Substanz beruht auf innerer Notwendigkeit’ (KV,
Vorwort 1967), of, terugblikkend: ‘Schon zur Zeit des Nationalsozialismus war
ersichtlich, daß totalitäre Lenkung nicht bloß Zufall, sondern ein Symptom des
Ganges der Gesellschaft war’12. Doch reeds in de jaren veertig zijn hun
opmerkingen af en toe voor geen misverstand vatbaar: ‘Jeder Versuch, den
Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur um so tiefer
in den Naturzwang hinein’ (DA 15). ‘Die Dialektik der Aufklärung schlägt
objektiv in den Wahnsinn um ’ (DA 153). En daarnaast: ‘Der Übergang von der
objektiven zur subjektiven Vernunft war ein notwendiger historischer Prozeß’
(KV 128). ‘Der prozeß ist unwiderruflich’ (KV 153).
De ‘Paradox’ in de kritiek van de instrumentele rede - zoals Habermas het
ergens uitdrukt13 - is met name hierin gelegen dat een volstrekte dialectiek, d.i.
verduistering, van de rede a.h.w. de historisch-transcendentale voorwaarden
voor een kritische cultuurdiagnose aantast en daarmee óók de kritiek der rede
en de theorie van de dialectiek der verlichting onderuit haalt14. Een slang die

12. Aldus M. Horkheimer, Kritische Theorie. Eine Dokumentation, Hg. A. Schmidt, 2 vols.,
Frankfurt am Main: Fischer, 1968, vol. 1, p. XI. Zie voorts J. Klapwijk, Dialektiek der
verlichting, pp. 94-95.
13. J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, p. 512.
14. Zie J. Klapwijk, ‘Science and social responsibility in Neo-Marxist and Christian perspective’,
in: P. Blokhuis e.a., Wetenschap, Wijsheid, Filosoferen. Opstellen aangeboden aan Hendrik
van Riessen, Assen: Van Gorcum, 1981, pp. 75-98 (met name pp. 84-86, 95-97).
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in eigen staart bijt? Die in eigen staart moet bijten? Adomo’s hoofdwerk van
1966 Negative Dialektik is te zien als een aangrijpende worsteling om met deze
problematiek klaar te komen: ‘Dazu muß Dialektik, in eins Abdruck des
universalen Verblendungszusammenhangs und dessen Kritik, in einer letzten
Bewegung sich noch gegen sich selbst kehren’ (ND 395). Zo rijst de vraag hoe
onder de gegeven omstandigheden het filosofische denken nog mogelijk is.
Filosofische kritiek: de taal van het lijden, ideologiekritiek (7)
Filosofie kan nog slechts bestaan in de vorm van kritiek. Met alle kwetsbaarheid
van dien! Meestal pleegt filosofie verraad. Dan glorieert ze in instrumentele of
ideologische horigheid als ‘Organ der Herrschaft’ (DA 38): ‘Desto eifriger hängt
Philosophie, als Rechtfertigung des Bestehenden, sich an den Triumphwagen
der objektiven Tendenz’ (MM 10). Kwetsbaar wordt ze echter als kritiek omdat
ze zich dan moet keren tegen de heersende cultuurtendens. Kwetsbaar wordt ze
als kritiek vooral omdat ze zich moet keren tegen zichzelf, in een kritiek van
haar eigen heerszuchtige natuur (KV 165).
In deze visie op filosofie als zelfkritiek van het denken keren Horkheimer
en Adomo in tot het uitgangspunt van hun Dialektik der Aufklärung, dat rede
berust op verlichting en slechts kan bestaan in een ‘Entzweiung’ van de natuur,
in een distantie of vervreemding van de natuur (KV 16, 162), ja, in een ‘Bruch
von Subjekt und Objekt’ (DA 39). De beheersing van de natuur en haar verval
moeten hierbij op de koop toe worden genomen. ‘Naturverfallenheit besteht in
der Naturbeherrschung, ohne die Geist nicht existiert’ (DA 39). In de splitsing
van subject en object, in het ‘antagonisme van natuur en geest’ (KV 165) hebben
beide averij aan elkaar opgelopen; de dwangmatige trekken van de getemde
natuur keren a.h.w. terug in de dwangmatige trekken van de geoperationaliseer
de rede (DA 37). Een gemechaniseerde wereld en een mechanistische denkwijze
roepen elkaar immers op. Nogmaals, filosofie betekent zelfkritiek en zelfkritiek
betekent dat de rede in en aan zichzelf deze splijting en verminking van de
natuur herkent en zo haar heerszucht tot bedaren (‘Beschwichtigung’) brengt.
‘Durch solches Eingedenken der Natur im Subjekt ... ist Aufklärung der
Herrschaft überhaupt entgegengesetzt’ (DA 39).
Meer concreet betekent dit dat, zoals Marx eens voor een uitgebuite klasse
in de bres trad, deze neomarxisten in de bres willen treden voor een geëxploi
teerde natuur en een uitgebuite mensheid. Filosofie moet niet gering denken van
zichzelf. De wereldgeschiedenis, samengeweven uit leed en lijden, is ‘auf den
Begriff angewiesen’ (DA 39, cf. KV 122). Filosofie moet stem geven aan het
stemmeloze slachtoffer van het systeem, aan de gebrokene in een inrichting, aan
de gemartelde in een concentratiekamp (KV 152). In onze wereld zijn zulke
mensen anonymi, want in een beheerste maatschappij mag lijden uiteraard geen
naam hebben. Filosofie treedt echter voor al wat naamloos is in de bres door
de dingen bij hun ware naam te noemen (KV 101, 167).

54

ONDERGANGSSTEMMING

Dus kan Horkheimer schrijven: ‘Die Stellung der Philosophie zur Sprache
ist ... einer ihrer entscheidensten Aspekte’ (KV 167). Dit is namelijk de
eigenlijke roeping van de filosofie, tezamen met de kunst, om het lijden te
reflecteren in de taal, opdat het zo binnen de sfeer van de ervaring en de
herinnering gebracht wordt. Vaak wordt taal misbruikt als middel van
maatschappelijk geweld (MM 180). Echte taal weerspiegelt echter de dwang en
de drang, de wanhoop en de hoop van het verdrukte: ‘Sie befreit den
mimetischen Impuls’ (KV 167). Er is ook het gebrul van de kampcommandant,
- verwording van de mimèsis (DA 164). Filosofie helpt de mens zijn angsten
te bedwingen door denken en taal haar echte mimetische functie te hergeven,
namelijk uiting en uitlaatklep te zijn voor al het leed dat in de natuur is
samengeperst. Aangenomen dat waarheid ligt inde overeenstemming van naam
en ding, is dit de waarheid van de filosofie dat haar taal van protest, verlangen
en hoop correspondeert met wat er ten diepste in deze wereld omgaat (KV 168,
112). Want in een wereld waarin mensen constant door macht gemangeld
worden, kun je je in alles vergissen, maar niet in het lijden. Lijden is echt en
verplichtend. Ergens zegt Adomo: ‘Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt
lastet’ (ND 27).
In deze geest nu beleeft Horkheimer ook de 18e-eeuwse Verlichting. De grote
idealen van alle beschaving - in de 18e eeuw de ideeën van vrijheid,
gerechtigheid en humaniteit - zijn niet te zien als datgene waarvoor ze doorgaans
gehouden worden, te weten algemeen-geldende standaardideeën, die de rede uit
haar eigen natuur zou putten. In deze abstracte, natuurrechtelijke interpretatie,
losgemaakt van voorhanden maatschappelijke druk en opgehemeld als absolute
entiteiten, lenen ze zich voor ideologische leugens. Ideeën hebben echter niet
alleen een absoluut-ideologisch, ze hebben ook een negatief-kritisch aspect. Het
zijn, zo zegt Horkheimer, ‘Proteste der Natur gegen ihre Zwangslage, die
einzigen formulierten Zeugnisse, die wir besitzen’ (KV 169). Filosofie moet
zulke ideeën meten aan haar maatschappelijke achtergrond en het schril contrast
van beide blootleggen. Filosofie is kritisch en negatief, omdat ze neen zegt tegen
maatschappelijke druk èn neen zegt tegen absolute ideeën. Ze is m.a.w. - in
de geest van Marx - maatschappijkritiek en ideologiekritiek beide. Positief is
filosofie slechts in zoverre ze door neen te zeggen tegen de tegenspraak van idee
en maatschappelijke situatie een poging doet om boven deze negatie uit te komen
(KV 170, DA 201).
Kritische theorie, aangevochten geloof, ondergangsstemming (8)
We keren terug tot de vraag: Hoe verhoudt zich filosofie als kritisch èn negatief
denken tot de onderhavige thematiek, de dialectiek der verlichting? Betekent de
kritiek van Horkheimer en Adomo dat ze breken met de verlichtingstraditie, een
traditie die ideeën van vrijheid, gelijkheid en broederschap produceert èn
liquideert? Het antwoord moet tweeledig zijn en verraadt daarmee de door en
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door dubbelzinnige positie van deze denkers. Enerzijds, we weten het reeds,
wordt de Aufklärung radicaal gekritiseerd: Aufklärung bergt in eigen boezem
‘das Prinzip der blinden Herrschaft’ (DA 41). Anderzijds wordt de Aufklärung
radicaal bijgevallen: ‘Wir hegen keinen Zweifel - und darin liegt unsere petitio
principii - , daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken
unabtrennbar ist’ (DA 3, cf. 186).
Me dunkt, in deze uitgesproken verknochtheid aan de Aufklärung als petitio
principii ligt het axiomatisch uitgangspunt van deze filosofie. En omdat er een
algeheel ‘commitment’ mee verbonden is, kan men dit axioma m.i. ook duiden
als geloof5. Het is een humaan, nader, een humanistisch, nog nader een
rationalistisch geloof. Het is een geloof dat te midden van destructie terugvalt
op ‘Vertrauen in den Menschen’ (KV 174) en op het ‘richtige Gebrauch der
Autonomie des Menschen’ (KV 174). Ergens constateert Horkheimer dat het
hier gaat om een ‘humanistische Einstellung’ (KV 173), blijvend georiënteerd
op de rede. ‘Kurzum, wir sind zum Guten oder Schlechten die Erben der
Aufklärung und des technischen Fortschritts’ (KV 123). Een historische
constatering? Ja, maar ook een religieuze positiebepaling!
Tegelijk moet ik vaststellen dat het hier gaat om geloof in zware aanvechting.
Zelf spreken Adomo en Horkheimer van een ‘Aporie’ (DA 3). Men valt terug
op wat men aanvalt. Met name het eerste hoofdstuk van Dialektik der
Aufklärung is aan deze aporie gewijd. Wat beide mensen nog vaag voor ogen
lijkt te zweven is een dialectische solutie, zoiets als een ‘dialectiek van de
dialectiek der verlichting’. Men spreekt van een ‘Aufhebung’ van blinde
heerschappij als mogelijke uitkomst van de dialectiek der verlichting (DA 41).
Of men zegt dat in de tegendraadse zin van de verlichting waarheid op negatieve
wijze dusdanig manifest wordt, dat de verlichting misschien eigen grenzen
doorbreekt (DA 186). Anders gezegd, als waarheid al te erg verminkt wordt,
kunnen ogen juist opengaan. Lijden kan een catharsis uitwerken.
Aufklärung roept om Aufklärung. Licht moet er vallen op wat de verlichting
met mens en natuur heeft uitgehaald. Een simpele verzoening met de natuur is
verraad aan de slachtoffers van de heersende rede. Echte Aufklärung is dat de
geest zich in radicale zelfkennis leert zien als deelgenoot van een geschonden,
gespleten bestaan en zo haar eigen heerszucht tegengaat (DA 39). Verlichting
moet bij wijze van spreken ter elfder ure op de verlichting veroverd worden
door het echte redelijke denken te ontketenen, het denken dat zich bondgenoot
wéét van de natuur (KV 123). Een nieuwe synthese van natuur en geest moet
gerealiseerd worden, maar hoe?
De brug naar de praxis lijkt opgetrokken. Had Horkheimer in de jaren dertig,
goed marxistisch, de directe eenheid van theorie en praxis nog beklemtoond1516,

15. Zie nader J. Klapwijk, Dialektiek der verlichting, hoofdstuk 9.
16. M. Horkheimer, Kritische Theorie, vol. 2, p. 179.
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op dit moment is hij er voor bevreesd. Politiek activisme voorziet hij van
vraagtekens. Bang is hij dat de theorie wordt ingesponnen in het web van de
propaganda (KV 171). Filosofische theorie alleen kan de loop van de
geschiedenis niet keren, hooguit kan ze werkzaam zijn als een ‘Korrektiv der
Geschichte’ (KV 173).
Adomo is zo mogelijk nog pessimistischer en oppert de mogelijkheid dat de
kracht van de maatschappelijke bevrijding zich momenteel enigermate in de sfeer
van het individuele heeft samengetrokken (MM 11). En die sfeer van het
individuele lijkt soms verdacht veel op de kring van de Frankfurter Schule zelf.
Want daarbuiten is noch de mens, noch de onmachtige enkeling meer
aanspreekbaar. Een van de somberste passages van Dialektik der Aufklärung
luidt: ‘Freilich: suspekt ist nicht die Darstellung der Wirklichkeit als Hölle,
sondern die routinierte Aufforderung, aus ihr auszubrechen. Wenn die Rede sich
heute an einen sich wenden kann, so sind es weder die sogenannten Massen,
noch der Einzelne, der ohnmächtig ist, sondern eher ein eingebildeter Zeuge,
dem wir es hinterlassen, damit es doch nicht ganz mit uns untergeht’ (DA 228).
De revisie van M arx’ meerwaarde-theorie
Georg Lukacs en de ‘Verdinglichung des Bewußtseins ’ (9)
Teneinde tot enkele afrondende conclusies te komen, is het nodig de thematiek
van de dialectiek der verlichting historisch reliëf te geven. We willen haar
vooral betrekken op de leer van Marx. Ik denk hier met name aan M arx’
economische theorieën, aan diens leer van onder- en bovenbouw en aan diens
revolutie-theorie. Op deze manier kan zich onze kijk op het onderwerp
verdiepen. Langs deze weg kan ook het verwijt weerlegd worden als zou het
thema van de dialectiek van de verlichte rede ten diepste een idealistisch thema
zijn, meer verwant met Hegel dan met Marx.
Geconfronteerd met de vraag hoe maatschappelijke onderdrukking ontstaat,
hebben Horkheimer en Adomo reeds in de jaren dertig moeite gehad met M arx’
economische theorieën, inzonderheid met diens leer van de meerwaarde als
verklaringssleutel voor uitbuiting en onderdrukking. Reeds de praktijk bleek niet
te stroken met de inzichten van Marx. Wat de 20e eeuw in de westerse wereld
liet zien was niet de ineenstorting van het kapitalisme, wel de teloorgang van
de vrije markt en het vrije ondernemerschap, interventies van een gebureaucra
tiseerde staat in het bedrijfsleven, monopolie- en kartelvorming, als ook een
gewichtstoename van de wetenschap als productiefactor èn als instrument van
controle. Nog algemener kan men stellen dat Horkheimer, Pollock e.a. in alle
moderne industriestaten, in Oost en West, een tendens tot bureaucratisering van
de samenleving constateerden, in de Sovjet-Unie, in nazi-Duitsland, maar ook
in het Amerika van de ‘New Deal’. Nergens echter constateerden ze een crisis
van het kapitalisme.
Tegen de achtergrond van vele vormen van laat-kapitalisme, gebaseerd op
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bureaucratie, staatsmonopolie of staatsalmacht, werd de facto duidelijk dat de
theorie van economische ruil en geproduceerde meerwaarde achterhaald was.
Ze was in elk geval niet in staat om het om zich heen grijpend fenomeen van
economische uitbuiting en maatschappelijke druk toereikend te verklaren. Er
moesten ook andere dan economische factoren in het spel zijn.
Horkheimer en de zijnen hebben zich ter zake ten dele georiënteerd aan de
dieptepsychologie van Freud. In de visie van Freud zou iedere menselijke
samenleving als zodanig met onderdrukking gepaard gaan, omdat en voor zover
de rationaliteit van het zogenaamde ‘werkelijkheidsbeginsel’ nu eenmaal het
toegeven aan primaire verlangens en behoeften verbiedt. Het werkelijkheidsbe
ginsel zou zich tegenover het zogenaamde ‘lustbeginsel’ stellen en daarmee
binnen een economie van schaarste de sociaal-psychologische onderdrukking van
het menselijk driftleven verklaren en rechtvaardigen17. Horkheimer, Fromm,
Adorno en andere leden van het Instituut te Frankfurt hebben weliswaar van
meet af bedenkingen gehad tegen de sciëntistisch-positivistische inslag van deze
freudiaanse theorie. Toch gaf deze hun reden om voor het fenomeen van
maatschappelijke druk en bewustzijnsonderdrukking ten dele psychoanalytische
factoren in rekening te nemen, al achtten zij die factoren in een maatschappij
met rechtstreekse bewustzijnsmanipulatie wel enigermate achterhaald.
Voor een ander deel werd het Instituut in Frankfurt ter zake beïnvloed door
de Hongaarse partij theoreticus Georg Lukäcs18. Lukäcs had in de jaren twintig
in zijn Geschichte und Klassenbewußtsein een min of meer hegeliaansidealistische interpretatie van het marxisme gegeven. Het overwicht van de
economische factor gaf hij hierbij goeddeels prijs: ‘Nicht die Vorherrschaft der
ökonomischen Motive in der Geschichtserklärung unterscheidet entscheidend den
Marxismus von der bürgerlichen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der
Totalität’19. Binnen deze totaliteitsvisie stelde Lukäcs vervolgens de ‘Verdingli
chung des Bewußtseins’ centraal. Had Marx er reeds op gewezen dat in de
kapitalistische warenmaatschappij alle maatschappelijke betrekkingen, door
ruilrationaliteit beheerst, tot een ding werden van ‘gespenstiger Gegenständlich
keit’, Lukäcs was van mening dat binnen het kapitalisme deze ‘Verdinglichung’
niet alleen maar de economische verhoudingen bepaalde. De warenverhouding
van het kapitalistisch systeem was z.i. een paradigma geworden (‘Urbild’, GK
170) dat alle objectieve en subjectieve betrekkingen tussen de mensen doordrong

17. S. Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Leipzig etc.: Internationaler
Psychoanalytischer Verlag, 1926, p. 322.
18. Zie m.b.t. de invloed van Lukäcs op de Frankfurters, met name op Adorno: F. Grenz, Adornos
Philosophie in Grundbegriffen. Auflösung einiger Deutungsprobleme, Frankfurt am Main:
Suhrkamp, (1974) 1975 (2e ed.), pp. 35-56.
19. G. Lukäcs, Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik,
Darmstadt/Neuwied: Hermann Luchterhand, (1968) 1976, p. 21 (in het vervolg in de tekst
aangehaald als GK).
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en zelfs het menselijk bewustzijn structureerde: ‘seine Eigenschaften und
Fähigkeiten verknüpfen sich nicht mehr zur organischen Einheit der Person,
sondern erscheinen als ‘Dinge’, die der Mensch ebenso ‘besitzt’ und ‘veräußert’,
wie die verschiedenen Gegenstände der äußeren W elt’ (GK 194).
Langs deze weg zag Lukäcs, niet los van Max Weber, de moderne
burgerlijke samenleving in de greep van een formeel, ‘calculatorisch’
rationalisme, dat mensen, instituten en functies pleegt uiteen te breken in
elementaire bestanddelen om ze vervolgens in formele wetmatigheden te
verbinden tot een wereld van berekenbare betrekkingen (GK 177). Bij dit alles
zou ‘Verdinglichung’ het grondfenomeen zijn van de gehele burgerlijkkapitalistische samenleving en cultuur (GK 192). Een ingrijpend fenomeen! Want
met de ‘Verdinglichung des Bewußtseins’ was z.i. niet alleen materiële maar
vooral ook geestelijke verdrukking in het spel: de reïfïcatie van het menselijke
zelfbewustzijn. Op deze wijze gaf Lukäcs aan M arx’ concept van menselijke
en maatschappelijke ‘Selbstentfremdung’, kenmerk van kapitalistische
productieverhoudingen, a.h.w. een psychologische diepte-dimensie (GK 23).
Men kan zeggen dat het vooral aan Lukäcs te danken is geweest dat
Horkheimer M arx’ kritiek van de politieke economie heeft vervangen door een
kritiek van de instrumentele rede. Ook bij Horkheimer - zo hebben we gezien
- is het de kwantificerende, calculatorische rede die de ‘Niedergang des
Individuums’ heeft ingeleid. Op twee punten gaat Horkheimer echter duidelijk
verder dan Lukäcs. Allereerst ziet hij ‘Verdinglichung des Bewußtseins’ niet
enkel als een euvel van het kapitalisme noch als een uitstralingseffect van de
westerse warenmaatschappij, waarvan dan het onderdrukte ‘Klassenbewußtsein’
van het proletariaat de dupe zou zijn. In de jaren veertig, in de universalistische
theorie van de dialectiek der verlichting, brengen de Frankfurters naar voren
dat de objectivatie en zelfobjectivatie van de mens niet maatschappij-gebonden
is, maar samenhangt met de onstuitbare heerszucht van de rede als zodanig, een
heerszucht die in heel de geschiedenis der mensheid operationeel is geweest en
die zich binnen de ruilverhoudingen van het kapitalisme slechts geïntensiveerd
heeft20.
Een ander verschil komt hierbij. Lukäcs was van mening dat het proletariaat
als ‘identiek subject-object’ van het maatschappelijk ontwikkelingsproces, door
bewustwording van zijn innerlijke tegenspraak, bij machte zou zijn de
‘Verdinglichung’ te overwinnen (GK 351). Ook hierin volgen Horkheimer en
Adomo hem niet. Van lieverlede hebben ze hun hoop op de arbeidende klasse
als subject van de revolutie laten varen. De moderne industriearbeider streeft
slechts lotsverbetering na binnen de gevestigde orde. Dialectiek der verlichting

20. Adomo spreekt t.a.v. Marx’ waardetheorie van een ‘Urmodell’ van rei'ficatie. Zie G. Rose,
The Melancholy Science. An Introduction to the Thought o f Theodor W. Adomo, London etc.:
Macmillan, 1978, p. 46.

DIALECTIEK DER VERLICHTING TER DISCUSSIE

59

betekent onder meer ook dit, dat het proletarisch bewustzijn totaal vervreemd
is, dat ook daar geen kern gebleven is die resistent mag heten tegen de
manipulatiemogelijkheden van het heersende maatschappelijke systeem.
De revisie van de leer van basis en bovenbouw
Ludwig Feuerbach en het neomaterialisme (10)
Uiteraard betekent deze wijziging van Marx’ kritiek van de politieke economie
in een kritiek van de instrumentele rede dat ook een ander kernstuk uit de leer
van Marx nader bekeken dient te worden, te weten de leer van de ‘basis en
bovenbouw’. Nog afgezien van de invloed van Lukacs wordt er meer dan eens
gesteld dat de ‘kritische theorie’ door het accent op de universele rol van de rede
haar materialistische basis in feite voor een hegeliaans-idealistische basis heeft
ingeruild. Ik noem dit een onjuiste voorstelling van zaken.
Toegegeven dient te worden dat een nauwgezette analyse van de laatkapitalistische samenlevingen in deze eeuw Horkheimer en Adomo in ieder
geval wel tot een andere kijk op de onderlinge verhouding van boven- en
onderbouw hebben gebracht. Beiden zijn namelijk van mening dat de illusoire
maar desondanks zwaarwegende autonomie van de culturele en ideële
bovenbouw, die in de 19e eeuw in Marx’ optiek ten doel had de feitelijke,
economische machtsverhoudingen aan de basis op indirecte wijze te rechtvaar
digen, verloren is gegaan. In een totalitaire samenleving grijpen basis en
bovenbouw meer en meer op elkaar in. Het ‘Prinzip Herrschaft’ doet zich
evenzeer gevoelen in het productiesysteem als in de structuren van het
bewustzijn. In de tegenwoordige verhoudingen hebben recht en moraal echter
ook niet meer de schijn van onafhankelijkheid van node om het kapitalistische
uitbuitingssysteem van hogerhand te legitimeren, het bewustzijnsleven wordt
rechtstreeks geïnfiltreerd en ideologisch aangepast aan de belangen van de
maatschappelijke status quo. ‘When entrepreneurial capitalism tumed into
monopoly capitalism, the base, the superstructure, and their interrelation
changed in ways that allowed society tot become its own ideology, as it were’,
aldus Lambert Zuidervaart21.
Hoezeer echter ook in de conceptie van de Frankfurters de dialectiek van de
geest centraal staat, hoezeer huns inziens vooral ook in de moderne samenleving
rede en wetenschap aan gewicht gewonnen hebben, niet alleen als productie
kracht maar ook als ideologische factor, met als tegenhanger de filosofie als
ideologiekritiek, er blijft niettemin een materialistische basis. Deze kan echter
niet naar het model van Marx in het systeem van productieve arbeid gelegen
zijn. Volgens de uitgangspunten van de kritische theorie bergt Marx’ visie op

21. L. Zuidervaart, Refractions. Truth in Adorno’s Aesthetic Theory, Toronto: University of Toronto
Press, 1981, p. 42.
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de mens als homo faber immers reeds in zich de subject/object-distantie en dus
een element van natuur-vervreemding. Niet in de productieve bewerking van,
maar in de mimetische deelname aan de levende natuur vindt de mens zijn
oorspronkelijk materieel statuut. Filosofie is materialistisch voorzover ze in rede
en taal de mimetische roerselen in de mens verwoordt en zo een uitlaatklep
vormt voor de druk waaronder de natuur gebukt gaat. Trouwens ook haar
tegenhanger, de instrumentele en speculatief-ideologische rationaliteit, dient
materialistisch verstaan te worden, omdat zelfs daarin de mimèsis zich doet
gevoelen, maar dan als een aanpassing aan een levenloze werkelijkheid. In de
ijk van de wetenschappelijke formule en in de herhalingsdrang van het technisch
apparaat is de mimetische aandrift verstard tot een procesmatige aanpassing aan
de bewegingspatronen van een mechanisch gevatte natuur. En in de metafysische
speculatie is het mimetisch verlangen eveneens vastgelegd, gestold in ideeën van
zogenaamd absolute geldigheid.
Men zou de conceptie van de Frankfurters een vorm van ‘neomaterialisme’
kunnen noemen. Het doel van de kritische theorie, uitweg voor de dialectiek der
verlichting, is neomaterialistisch in deze zin dat de geest, eenmaal afgesplitst
van de natuur, zijn vrijheid hervindt in een nieuwe verzoening met de natuur
waaruit hij voortkomt, met die natuur die onder de heerszucht, hebzucht en
maakzucht van de hedendaagse mens al te zeer geleden heeft. Wie dit
materialisme miskent, miskent het diepste ethos van de Frankfurters. In het
mededogen met de verdrukte medemens is de kritische theorie ontegenzeggelijk
verwant aan Marx. In de zinnelijke en welhaast contemplatieve maar toch
kritische aandacht voor de omringende natuur, die niet slechts materiaal is voor
menselijke praxis, is ze eer verwant aan het ‘sensualisme’ van Ludwig
Feuerbach, zoals Alfred Schmidt terecht heeft opgemerkt22. En ook dat is een
vorm van materialisme, al werd het als ‘anschauender Materialismus’ door Marx
van de hand gewezen23.
De revisie van M arx' revolutietheorie
Herbert Marcuse en de ‘Stillstellung der Dialektik’ (11)
De kritische theorie betekent niet alleen een ombuiging van de waarde- en
meerwaardetheorie van Marx en van zijn leer van basis en bovenbouw. Ze
betekent impliciet ook een wijziging van M arx’ revolutietheorie. Voor
Horkheimer en Adomo was de stelling onaanvaardbaar dat het kapitalisme als
uiterste macht over het geobjectiveerde subject een historische noodzakelijkheid
moet heten, omdat langs deze weg de materiële bronnen van de welvaart tot

22. Cf. A. Schmidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, Frankfurt am Main: Europäische
Verlagsanstalt, (1962) 1978 (3e ed.), p. 21.
23. Cf. K. Marx, Die Frühschriften, Hg. S. Landshut, Stuttgart: Alfred Kröner, 1968, p. 341.
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ontwikkeling zouden worden gebracht en daarmee de uiterlijke voorwaarden
voor vrijheid gecreëerd. Alleen wie het bewustzijn eenzijdig afhankelijk acht
van het zijn, kan alle kaarten zetten op déze dialectiek van onderdrukking en
bevrijding. Maar voor wie economische uitbuiting en maatschappelijke
onderdrukking gepaard gaan met psychologische verdringing en bewustzijnsmanipulatie, die de mens ontmenselijkt en zelfs zijn emancipatiedrang vernietigt,
liggen de kaarten anders geschud. Die kan het uiterlijk lot van de mens niet
scheiden van zijn innerlijk lot. Die ziet in de bewegingswet van het kapitalisme
de bewegingwet van de ‘Verdinglichung’ voortschrijden en, breder beschouwd,
in de historische opeenvolging van revoluties, aangedreven door de vernieuwing
van productiewijzen, niet het ‘mechanisme der emancipatie’ werkzaam maar de
dialectiek van de verlichting.
M .b.t. de hedendaagse, laat-kapitalistische samenlevingen zou men wel in
marxistische termen kunnen spreken van een accumulatie van technologische
rationaliteit en van een concentratie van macht, en daarmee ook van een
‘Verelendung’ van de mens en een crisis van de samenleving, maar niet van een
ineenstorting van het systeem, niet van een dialectisch-revolutionaire omslag.
Marcuse zegt ergens: ‘Was wir in der gegenwärtigen Periode sehen, scheint so
etwas zu sein wie eine Stillstellung der Dialektik der Negativität’24. De
gevestigde orde heeft zich geïmmuniseerd tegen revoluties, ze assimileert alle
innerlijke tegenspraak, zo wordt door Horkheimer en Adomo steeds zwaarder
benadrukt. Afgezien van een eventueel gigantisch kemwapenconflict, dat het
overblijfsel der mensheid zou terugwerpen op zijn begin, de huiver voor de
natuur, lijkt de toekomst die te zijn van een volstrekt geautomatiseerde bijenkorfcultuur, waar verveling vrijheid vervangt, waar recht in roes verkeert, aldus een
prognose van de bejaarde Horkheimer25. Marx’ objectivistische geschiedfilosofie,
die gedragen werd door het revolutionair geloof in de maakbaarheid van een
rechtvaardige samenleving, is vervangen dooreen welhaast even objectivistische
geschiedfilosofie, die eerder door een geresigneerde dan door een revolutionaire
toekomstvisie gedragen wordt.
Kritische overwegingen bij de thematiek van de dialectiek der verlichting (12)
Het is ondoenlijk in kort bestek een afgerond oordeel te geven over de èn
theoretisch èn praktisch zo diep ingrijpende thematiek van de dialectiek der
verlichting. Toch ben ik de lezer op zijn minst enige notities verschuldigd om
te laten zien in welke richting m.i. een kritiek van de thematiek van de dialectiek

24. H. Marcuse, Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1969, p. 185.
25. M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar, Hg.
H. Gumnior, Hamburg: Furche, (1970) 1971, pp. 84, 88.
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der verlichting geformuleerd zou kunnen worden.
1. Vier decennia zijn verlopen sedert de tijd waarin Horkheimer en Adomo
hun theorie over de dialectiek der verlichting ontwikkeld hebben. Deze theorie
heeft in ieder geval zoveel waarheidsgehalte dat de voorspelde opmars van een
technocratische samenleving meer dan ooit manifest geworden is en alom als
een van de grootste problemen van onze tijd wordt ervaren, ook in termen van
menselijke zelfvervreemding en ervaring van zinloosheid en verveling.
2. De opmars van de technocratische samenleving heeft van doen - ook dat
moet de Frankfurters worden toegegeven - met de problematiek van de rede,
met het expansionisme van de instrumentele denkwijze, met de verwetenschap
pelijking van de samenleving. Wetenschap en techniek zijn metterdaad tot een
ideologie geworden. Mensen meten hun waarde af aan de betrokkenheid bij dit
technologisch universum. Daarbuiten is de leegte, de angst, het niets.
3. Historisch gezien gaat deze ontwikkeling inderdaad terug op de
Aufklärung. De gehechtheid aan het technologisch universum met al zijn
demonische uitwassen kan men niet los zien van het ethos van de Verlichtingstijd, dat de mens eerst een waarlijk mondig mens is door het autonoom gebruik
van de rede, óók ter beheersing van de natuur. Daarmee wil ik niet beweren
dat Kant c.s. voor eigentijdse uitwassen aansprakelijk kan worden gesteld.
4. Eerder liet ik reeds doorschemeren dat de Aufklärung naar mijn opvatting
een typisch fenomeen van de Nieuwe Tijd is. Ten onrechte is Aufklärung door
Horkheimer c.s. geïnterpreteerd als en geëxtrapoleerd tot een wereldhistorisch
gebeuren, waarvan de 18e-eeuwse Verlichting slechts een exponent zou zijn
geweest. De duiding van de primitieve mythe als een begin van Aufklärung riekt
naar intellectualisme, om niet te zeggen naar positivisme. Ook in het oude
Griekenland werd ‘theoria’ niet gevat in termen van autonomie en mondigheid.
De antieke denker zag de mens als gevoegd in een kosmisch geheel. Ook het
menselijke denken werd, al of niet als substantiële vorm, ingevoegd in een
hiërarchische zijnsorde of eeuwige levensstroom.
5. Iets soortgelijks dient gesteld te worden ten aanzien van de joodschristelijke traditie. In de joods-christelijke traditie is de mens geschetst als
onderweg, met de Thora als aanwijzing ten leven, met het Evangelie als grond
van hoop. Heel de mens, zijn verstand incluis, is hier geïnvolveerd in een
messiaanse vernieuwingsbeweging in de richting van het rijk van God.
6. In de middeleeuwse scholastiek, althans na Augustinus, werd - ietwat
schematisch gesproken - deze verwachting van het Rijk vermengd met de antiekhiërarchische zijnsfilosofie in de onderscheiding van een natuurlijke en
bovennatuurlijke zijnsorde. Maar ook zo werd het menselijk denken, de
naturalis ratio, niet geheel verzelfstandigd. De redelijke ziel heette een
substantia incompleta, het denken bevatte een potentia oboedientialis ten
opzichte van het bovennatuurlijk geopenbaarde.
7. Eerst in de Nieuwe Tijd volgt een radicale wending naar de subjectiviteit.
Descartes beschrijft de redelijke denkziel van de mens, tevens centrum van de
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vrije wil, als volledige substantie. Het menselijk bewustzijn komt als autonoom
en zelfgenoegzaam subject te staan tegenover de objectieve, mechanisch gevatte
werkelijkheid, die dan ook voorwerp wordt van kennis, beheersing, onderwer
ping.
8. Zo is het historisch gesitueerde uitgangspunt van de Aufklärung m.i.
metterdaad de door Horkheimer en Adomo telkens weer naar voren geschoven
problematiek van de ‘Subjekt-Objekt Spaltung’. Een kentheoretisch probleem
vanwege de vraag hoe de kloof van bewustzijn en werkelijkheid in de
kennisvorming overbrugd kan worden. Daarnaast ook een praktisch, cultuurfilo
sofisch probleem wegens de vraag hoe binnen een redelijk beheersbare
werkelijkheid nog ruimte geclaimd kan worden voor het vrij handelende subject,
dat die beheersing uitlokt èn afwijst.
9. In de thematiek van de dialectiek der verlichting is met name dit praktisch,
cultuurfilosofisch probleem ineen acuut stadium gekomen, toen Horkheimer en
Adomo de mogelijkheid onder ogen meenden te moeten zien van een volstrekte
‘Verdinglichung’ van het bewustzijn, het gevaar dat het subject, mens en
mensheid, geheel ten offer zou vallen aan het ‘Prinzip Herrschaft’. Een kritiek
op deze heerszucht van de ‘subjectieve’, ‘instrumentele’ rede betekent niet per
definitie dat het subjectiviteitsstandpunt is losgelaten.
10. De thematiek van de dialectiek der verlichting is niet uit de lucht
gegrepen. Ook al moet men de Aufklärung met al haar vooronderstellingen een
historisch gesitueerde en m.i. historisch achterhaalde ‘Weltanschauung’ achten,
ze is tegelijk veel meer dan dat. In de moderne geschiedenis is ze zelfs
uitgegroeid tot een cultuurmacht, ja, een cultuurmacht van de eerste orde. In
positieve, maar ook in negatieve zin! Met dit laatste doel ik op de dialectiek van
vrijheid en beheersing, die metterdaad van meet af aan haar inherent is geweest
in de spanning tussen subjectieve autonomie versus ongelimiteerde beheersingsdrang. Het is deze dialectiek die de menselijke beschaving momenteel langs de
randen van de afgrond voert.
11. Horkheimers kritiek van de instrumentele rede blijft aan de beperkingen
van de ‘Subjektsphilosophie’ gebonden, zo heeft Jürgen Habermas recentelijk
gesteld26. Ik moet hem hierin bijvallen. We hebben moeten constateren dat het
denken van Horkheimer en Adomo, binnen de uitgangspunten van de Verlichting
gebleven, is uitgelopen op een ‘aporie’. De vraag die hier slechts gesteld, helaas
niet meer beantwoord kan worden is deze, of de wending die men bij Habermas,
Karl-Otto Apel c.s. kan noteren in de richting van de intersubjectiviteit en de
taalgemeenschap, radicaal genoeg is om de problematiek van het reïficeerde
bewustzijn en van de dialectiek der verlichting, soms geduid als een inbreuk van
het instrumentele handelen inde intersubjectiviteit van de ‘Lebenswelt’, te boven
te komen.

26. J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, p. 522.
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12.
Tot slot. In onze tijd zijn ettelijke pogingen ondernomen om, niet los va
de eerder genoemde Griekse en joods-christelijke traditie, boven de cartesiaanse
wending naar het autonome subject en het gereleveerde subject-object schema
uit te komen. In Duitsland heeft Martin Heidegger, onder de indruk van de
‘Verdinglichung des Bewußtseins’, gepleit voor een ‘decentralisatie’ van het
menselijk subject. In Frankrijk is het Emmanuel Lévinas die de eigen oorsprong
(‘archè’) van het menselijk subject in twijfel trekt en die voorts gewaagt van
heteronomie en ‘anarchie’ als oercondities van het mens-zijn, ten overstaan van
de Ander. En - om niet meer te noemen - in Nederland heeft Herman
Dooyeweerd de abstracte relatie van subject en ‘Gegenstand’ kenmerkend
genoemd voorde wetenschappelijke denkhouding maar aan dit schema, evenals
Lévinas, oorspronkelijkheid ontzegd en het teruggevoerd op de integrale,
‘enstatische’ werkelijkheids- en zinbeleving van de voorwetenschappelijke
levenservaring. Met een en ander duid ik slechts aan binnen welke perspectieven
m.i. de discussie over de doem van de dialectiek der verlichting zou kunnen
worden opengebroken en hoe, zo mogelijk, een bijdrage geleverd zou kunnen
worden om haar ‘triumphales Unheil’ te keren.

4.
IN DE SCHADUW VAN HET
NIHILISME: OVER NIETZSCHE EN DE
CULTUURKRITIEK VAN HORKHEIMER
EN ADORNO*

‘Negativ, kraft des Bewußtseins der Nichtigkeit, behält die Theologie gegen die Dies
seitsgläubigen recht’ (Th.W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band VI, p. 371).
‘Einen unbedingten Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel’ (M. Horkheimer, Zur Kritik
der instrumenteilen Vernunft, p. 227).
‘Auf die Frage, ob er ein Nihilist sei, hätte ein Denkender wohl zu antworten: zu
wenig, vielleicht aus Kälte, weil sein Sympathie mit dem was leidet, zu gering ist’
(Th.W. Adorno, Gesammelte Schriften, Band VI, p. 373).

Het nihilisme zit ons, moderne mensen, in de botten. Of we nu christen zijn of
humanist. Waarom eigenlijk? Wat maakt ons zo sensitief voor de nihilistische
grondgedachte: alles is zinloos - het leven stelt ‘niets’ voor?
Het nihilisme is ons niet aangewaaid. Het is ons ook niet zonder meer
aangepraat. Als de zinvraag niettemin telkens op ons afkomt, verontrustend en
verlammend, dan komt dat, dunkt me, door al die schokkende ervaringen die
de mens in deze eeuw heeft moeten doorstaan. Ik denk aan de Eerste Wereldoor
log, doffe dreun op ons vooruitgangsgeloof. Ik denk aan de ‘Krach’ in
Wallstreet 1929, aan de maatschappelijke crisis in de jaren dertig, aan de horden
bruinhemden en aan de besnorde dictator van het Derde Rijk. Ik denk aan
Wereldoorlog II, aan Auschwitz en Hiroshima, en dan nadien de Berlijnse muur,
symbool van Koude Oorlog. Ik denk, meer nabij, aan massacultuur en
wegwerpindustrie en aan de morele kater van Vietnam. Ik denk ten slotte aan
energieverspilling, milieubederf, kemwapenrace en wereldhonger en mijn hart
staat bijkans stil bij zoveel gruwel. Waarachtig, moet het waarom van het
nihilisme nog worden uitgelegd?
Nihilisme als levenservaring en als filosofische theorie (1)
Nihilisme is levenspraktijk, de praktische levenservaring van de hedendaagse
mens, de ontreddering van een geschokt bestaan. Tegelijk is het nihilisme meer

* Verschenen in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 84, 3 (aug. 1984), pp. 132-160.
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dan dat. Het is ook kunst, literatuur, muziek en theorie. Het is reflectie die zich
in woede of deernis, in grootspraak of kleingeloof, heen buigt over dit
geschokte, uitzichtloze bestaan en aan het schrijnende leven nu eens schrille dan
weer doffe tonen ontlokt. Nihilisme is crisis en tegelijk ook filosofie van de
crisis. Als theorie en filosofie spiegelt het niet alleen, het speelt ook in op de
ontreddering. Heel het eigentijdse denken - vitalisme, existentialisme, neopragmatisme en noem maar op - ademen een geest van crisis. De wereld is zinledig,
het bestaan zinloos en geloof in de toekomst onzinnig geworden. Eigentijds
denken is gebiologeerd door deze puzzel: hoe kan aan dit absurde bestaan nog
zin ontwrongen worden? Een rappe schrijver uit onze eeuw (Theodor Lessing)
klemde deze levensvraag in het parool: ‘Die Sinngebung des Sinnlosen’.
Wat is nihilisme als filosofische gedachte? Gebruikt in het Rusland van de
tsaren, had het woord aanvankelijk een negatieve, agressieve, om niet te zeggen,
anarchistische bijklank. Totdat Ivan Turgenev het in zijn beroemde roman
Vaders en zonen (1861) de glans gaf van een ideaal: ‘Een nihilist is een mens
die zich buigt voor geen gezag, die geen beginsel te goeder trouw of in geloof
aanvaardt’. In het Duitse taalgebied is de ontwikkeling navenant geweest. Jacobi,
de geloofsfilosoof, hanteerde het woord reeds in zijn Sendschreiben an Fichte
(1799), om af te geven op het uitgeloogde idealisme van Kant c.s. Nihilisme
was z.i. loochening van transcendente werkelijkheid. Het werd spoedig
synoniem met atheïsme, anarchisme, materialisme. Totdat Nietzsche zich de
term toeeigende, het christendom als samenballing van negatief levensinstinct
en decadent cultuurpessimisme aan de kaak stelde en tegenover dit ‘passieve
nihilisme’, niet onkundig van het woordgebruik in Rusland, zichzelf presenteerde
als ‘de eerste volkomen nihilist van Europa’. Vandaar ging Nietzsche op weg
naar de ‘Umwertung aller Werte’, het ‘actieve nihilisme’, vloedgolf van
vernietigende en scheppende kracht, esthetische autocreatie van de supermens:
‘der Übermensch ist der Sinn der Erde’1.
Het nihilisme vraagt wijsgerige doordenking. Waarom? Omdat de eerder
genoemde schokervaringen van de 20e eeuw het nihilisme voor ons begrijpelijk
maken, maar de opkomst van het nihilisme op zich nog allerminst verklaren.
Assyriërs en Azteken konden in vroeger eeuwen ook moorden en branden,
Hunnen en Vandalen vormden eertijds ook horden die de aarde schroeiden tot
troosteloze woestenij, ook toen werd cultuur gedompeld in barbaarsheid. Maar
de getroffenen van weleer plachten zulke schokken niet te vertalen in nihilisme.
Waarom doen wij het wel? Nihilisme is een nouveauté van onze tijd, onweer
dat hangt boven onze cultuur, een reactiepatroon dat past bij ons bestaan. Wat1

1. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hg. J. Ritter und K. Gründer, Basel: Schwabe &
Co, 10 Bände, 1971 etc., Band VI, s.v. ‘Nihilismus’. Voorts F. Nietzsche, Werke in drei
Bände, Hg. K. Schlechta, München: Carl Hanser, 1954-1956, Band III, pp. 557, 280 (in het
vervolg in de tekst aangehaald als W).
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is het toch dat uitgerekend ons doet neigen tot nihilisme? Wat had Nietzsche,
de ziener, op het oog toen hij het nihilisme in de eerstvolgende twee eeuwen
als een catastrofe uit de nevels van ónze tijd zag opdoemen, als een noodzake
lijke consequentie van Europees cultuurleven?
Vergt het nihilisme een religieuze o f structurele verklaring? (2)
Wijsgerig gesproken is het nihilisme veelal verklaard vanuit het atheïsme, het
verval aan godsbesef. Als God uit het gezicht verdwijnt, wordt het leven leeg
en onverschillig. ‘Als God niet bestaat, is alles geoorloofd’, zo merkt Ivan op
in Dostojewski’s De gebroeders Karamazov en Sartre heeft naderhand gezegd
dat deze woorden het vertrekpunt zijn geworden van het existentialisme2.
Atheïsme leidt tot geestelijke ontworteling en geestelijke ontworteling leidt tot
grote leegte, de confrontatie met het ‘niets’. Het brengt de mensen tot een
volledige terugval op eigen ‘nietige’ existentie, om nogmaals met Sartre te
spreken. Deze atheïstische interpretatie van het nihilisme naar het model
Dostojewski/Sartre heeft veel weerklank gevonden, niet het minst in kerkelijke
kring. Christen-theologen (Helmut Thielicke) en christen-filosofen (H. van
Riessen) hebben er hun welgemeende beschouwingen aan vastgeknoopt3. Terecht?
Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk het nihilisme in eerste instantie met
iets anders te verbinden, niet met geestelijke, maar met materiële, structurele
oorzaken. Nihilisme vloeit, zo gezien, niet voort uit een cynisch of revolterend
atheïsme, het heeft veeleer van doen met maatschappelijk conformisme, met
allerlei sociaal-psychologische assimilatieprocessen, waardoor de hedendaagse
mens zich voelt ingesponnen in het grote web van de verwetenschappelijkte,
bureaucratisch-industriële samenleving. Nihilisme zou te maken hebben met de
afgang van het individu in een doolhof van ondoorzichtige verplichtingen - men
denke aan Het proces van Franz Kafka. Er lijkt een geheimzinnige band te
bestaan tussen Nietzsches nihilistische ‘Nachlaß aus den achtziger Jahren’, een
eeuw terug, en George Orwells 1984: ‘Niets bestaat dan een eindeloos heden,
waarin de partij altijd gelijk heeft’. Nietzsches aankondiging van de ‘Umwertung
aller Werte’ krijgt bij Orwell gestalte in Big Brother, die voor iedereen denkt
en die zijn partyleuzen er driewerf inhamert: ‘Oorlog is vrede, vrijheid is slaver
nij, onwetendheid is kracht’4. De vraag rijst: Wat moeten kerk en theologie aan
met zo’n structurele interpretatie van het nihilisme naar het model Kafka/Orwell?

2. J.-P. Sartre, L ’existentialisme est un humanisme, Paris: Nagel, 1954, p. 36.
3. H. Thielicke,DerNihilismus. Entstehung, Wesen, Überwindung,Tübinge.n:J.C.B. Mohr, 1950,
passim; H. van Riessen, ‘Nietzsche: De radicale humanist’, in: Denkers van deze tijd, S.U.
Zuidema (red.), Franeker: T. Wever, deel I, pp. 63-109.
4. The Encyclopedia o f Philosophy, P. Edwards (ed.), 8 vols., New York/London: MacMillan,
1967, vol. 5, s.v. ‘Nihilism’. Zie voorts H. van Riessen, De maatschappij der toekomst,
Franeker: T. Wever, (1952) 1953 (3e ed.), pp. 70-76.
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Zoveel is zeker dat we bij Nietzsche aanknopingspunten vinden zowel voor
een atheïstische als ook voor een structurele interpretatie van het nihilisme. Bij
Nietzsche wordt het ‘ungeheure Ereignis’ van de ‘Umwertung aller W erte’ en
de komst van Zarathustra, de priester van het nihilisme, betrokken op de rauwe
roep: ‘Gott ist tot ... w irhaben ihngetötet!’ uit D iefröhliche Wissenschaft. Bij
Nietzsche vinden we echter ook flitsende suggesties over het nihilisme als
veroorzaakt door opkomst en macht van een gebureaucratiseerde, verweten
schappelijkte massacultuur: ‘die Masse herrscht’ (W II, 127,278-281,497-505;
III, 553). Ik noem een en ander uitdrukkelijk. Enerzijds, omdat het hierna te
behandelen neomarxisme voorkeur vertoont voor een structurele èn meer-danstructurele interpretatie van het nihilisme en langs deze weg met Nietzsche
affiniteit aan de dag legt. Anderzijds, omdat wij ons zullen moeten zetten aan
een evaluatie van neomarxisme en nihilisme beide in hun betekenis voor
theologie en kerk, waarbij de vraag naar een meer-dan-structurele interpretatie
van het nihilisme zich opnieuw aan ons zal opdringen.
Hiermee is het vervolg van het artikel in kaart te brengen. Centraal staat de
neomarxistische cultuur- en maatschappij-kritiek. Allereerst zullen we nagaan
hoe en waarom het neomarxisme de westerse wereld, ja, in feite de samenlevingsstructuur van alle moderne industriestaten ter wereld als negatief en
‘nihilistisch’ aan de kaak stelt. Vervolgens zullen we bekijken in hoeverre deze
cultuurkritiek in het voetspoor van Nietzsche de term ‘nihilisme’ daarnaast als
zelftypering naar zich toetrekt. In de derde plaats zullen we evaluerend moeten
bezien of deze cultuurkritiek niet zelf zozeer is prijsgegeven aan de fundamente
le desoriëntatie van deze tijd dat nihilistische trekken aan haar zichtbaar worden.
Ten slotte zullen we trachten de implicaties van een en ander voor kerk en
theologie naar voren te halen.
Marx en de Frankfurter Schule (3)
Gelet op de ruimte die ik heb voor dit artikel wil ik mij, als het gaat om
neomarxistische cultuur- en maatschappijkritiek, in hoofdzaak beperken tot
kritiek van de zogenaamde Frankfurter Schule, een kritiek die sedert de
studentenrevoltes uit de jaren zestig met name door het optreden van Herbert
Marcuse grote bekendheid heeft verkregen, een kritiek op de moderne post
industriële samenleving, die doortrokken heet te zijn van ‘nihilisme’. Met
voorbijzien aan het verbaal geweld van Mafcuse richt ik mij ter zake op de
grondleggende gedachten van Max Horkheimer en Theodor W. Adomo.
De kervende maatschappijkritiek van deze school, sedert 1924 verenigd in
het Tnstitut für Sozialforschung’ te Frankfurt am Main, kan niet verstaan
worden zonder de schokervaringen die zij zelf, voornamelijk filosofen,
sociologen, psychoanalytici van joodse bloede, met de komst van de Hitlerhorden hadden opgedaan. Met Marx overtuigd van de onderdrukkingsmechanismen
die eigen waren aan het 19e-eeuwse kapitalisme, stond één ding vrijwel van
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meet af voor hen vast. De pijlsnelle opkomst van Hitler-Duitsland had manifest
gemaakt dat het onderdrukkingsgevaar in de westerse wereld hoegenaamd niet
geweken was, hoezeer ook de uitbuitingsmogelijkheden van het westers
kapitalisme, in de zin van een ongeremd ondernemerschap, door staatsinvloed,
sociale wetgeving en administratieve bureaucratie beknot waren. Verder stelden
ze bitter vast dat noch in Duitsland noch daarbuiten iets meer te verwachten viel
van de proletarische klasse als revolutionair subject in spe. In nagenoeg alle
landen bleek de arbeidersbeweging ingepalmd te zijn door het maatschappelijk
bestel, gericht op behoud van sociale verworvenheden. In de loop van de jaren
dertig deden Horkheimer en Adomo nog een derde schokkende ervaring op. Het
stalinisme leerde hun dat de revolutie en de afschaffing van de privé-eigendom
van productiemiddelen in Rusland ook daar allerminst een garantie vormden
tegen collectieve onderdrukking. Kortom, de praktische politiek-sociale
ontwikkelingen in Duitsland, Oost-Europa en in de westerse wereld noopten hen
tot een nieuwe, grondige doordenking van de marxistische maatschappijleer.
Er waren ook intem-theoretische gronden die herbezinning noodzakelijk
maakten. M arx’ theorie van de meerwaarde als oorzaak van economische
uitbuiting en maatschappelijke onderdrukking (en indirect ook van culturele
overheering) was, om hier niet nader te noemen redenen, achterhaald. Blijk
hiervan was de economische orde in Rusland. De opheffing van klassentegenstel
lingen en de afschaffing van de vrije markt en van de door de kapitalisten
opgestreken ‘meerwaarde’ van de arbeid had immers het systeem van repressie
voor de Sovjetburger niet afgeschaft. Kortom, ook langs deze weg was zichtbaar
geworden dat met de kwade kansen van maatschappelijke macht veel meer aan
de hand moest zijn dan Marx met zijn theorie van de meerwaarde, annex
klassenstrijd, ooit bevroed had. Maar wat dan precies? Had Marx reeds laten
zien, zij het ook op gebrekkige wijze, hoe in een open marktsituatie met
‘rechtvaardige’ ruilverhoudingen en ‘vrije’ arbeidscontracten de rijken zich
konden verrijken over de ruggen van de armen en hoe macht zich op slinkse
wijze kon breedmaken binnen een simpel systeem van ogenschijnlijk eerlijke
onderhandel ingen, de vraag werd nu acuut hoe macht zich ingraaft binnen de
geavanceerde en gecompliceerde samenlevingsstructuren van de 20e eeuw,
structuren anders dan Marx zich had voorgesteld, met nu eens gemengdkapitalistische, dan weer gemonopoliseerd-kapitalistische, c.q. staatskapitalistische trekken.
Welnu, tijdens de geweldsexplosie van Wereldoorlog II, toen het Instituut
was uitgeweken naar de Verenigde Staten en zijn research voortzette in een
samenwerkingsverband met de Colombia University te New York, kwamen
Horkheimer en Adomo tot de overtuiging dat de machtsproblematiek van de
moderne samenleving toch op een ander niveau inzette dan Marx gesteld had.
Ze zou weliswaar samenhangen met de organisatie van de productie, maar ten
diepste gezien moeten worden als een problematiek van de technisch-wetenschappelijke rede, wij zouden tegenwoordig wellicht liever zeggen, van de
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‘technocratische rede’. De laatste uitdrukking is hierom geschikt, omdat eruit
blijkt dat in de rede, nader in de technisch-wetenschappelijke kennis, macht
pleegt schuil te gaan. Kortom, de gigantische balling en botsing van macht in
onze eeuw is in de optiek van de Frankfurters een uitvloeisel van wat men wel
met een woordspeling op Hegel genoemd heeft ‘de list van de repressieve rede’.
De list van de repressieve rede (4)
Een en ander kan nader worden toegelicht. De cumulatieve groei van
wetenschappelijke en met name van natuurwetenschappelijke kennis vanaf het
begin van de Nieuwe Tijd zou volgens de Frankfurters zijn ingegeven door de
menselijke drang om de natuur te beheersen en haar haar geheimen te
ontfutselen. Inzicht in de verborgen krachten van de natuur zou de mens
vrijmaken van haar schrikbewind, ja, hem greep geven op die raadselachtige
werkelijkheid die hem tot nu toe alleen maar mythisch ontzag en bijgelovige
angst had ingeboezemd. De mens wilde zijn vrijheid eigenmachtig gestalte geven
naar het parool van Francis Bacon, heraut van de Nieuwe Tijd: ‘kennis is
macht’.
Hoe heeft de Nieuwe Tijd met die formule gewoekerd! Binnen de kortste
keren sloeg de schrik voor de natuur om in een schrikbewind over de natuur.
Wetenschappelijk vernuft en technische vindingen maakten de aarde tot buit voor
menselijke machtsusurpatie en bezitsdrang. De geheimzinnige moeder-natuur,
die eens haar kinderen koesterde en ringeloorde, werd nu object ten overstaan
van het menselijk subject, overgeleverd aan de greep en grillen van de rede.
Niet de natuur, maar de redelijke mens ging het ‘Prinzip Herrschaft’ hanteren!
De problematiek van de rede, waarvan eerder sprake was, heeft zich voor
het besef van Horkheimer c.s. pas recht doen gevoelen, toen het continuïteitspostulaat van deze rede zichtbaar werd: er zijn geen grenzen aan de macht van
de rede, ook als de mens in haar vizier komt. ‘Naturbeherrschung schließt
Menschenbeherrschung ein’, zegt Horkheimer ergens5. Marx die anders dan de
neomarxisten met een ongeremde exploitatie van de natuur weinig moeite had
- hij zou de wereld tot een ‘giant workhouse’ hebben willen maken, heeft
Adomo eens kritisch opgemerkt6 - deze Marx had er wel degelijk moeite mee
dat de exploitatie van de natuur leidde tot exploitatie van de medemens, met
name ook binnen de productiehuishouding van het kapitalisme. De uitbuiting
van de medemens, zo stellen Horkheimer c.s. echter, is niet eenvoudig een

5. M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft: Aus den Vorträgen und Aufzeichnun
gen seit Kriegsende, Hg. A. Schmidt, Frankfurt am Main: Fischer, 1974, p. 94 (in het vervolg
in de tekst aangehaald als KV).
6. Zie M. Jay, The Dialectical Imagination: A History ofth e Frankfurt School and the Institute
o f Social Research 1923-1950, Boston/Toronto: Little, Brown and Company, 1973, pp. 57,
259.
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uitvloeisel van kapitalistische ruilverhoudingen en aldus gekweekte ‘meerwaar
de’. Diepste oorzaak van uitbuiting is de subject/object-schematiek waaraan de
technisch-wetenschappelijke rede de wereld onderwerpt, in theorie en in
praktijk, en die zodoende de fysische, ja, maar ook de intermenselijke
verhoudingen objectiveert. Het is de opmars van de wetenschap in alle sectoren
van de samenleving die de mens van zichzelf vervreemdt, ‘verdinglicht’,
reduceert tot een berekenbaar, beheersbaar object.
In zoverre blijft overigens Marx’ kritiek van de politieke economie actueel
volgens de Frankfurters, dat ook de kapitalistische productiehuishouding een
exponent is van dit objectiverende, berekenende rationalisme en dat het dus
metterdaad de ontmenselijking van de mens bevorderd heeft. Binnen het
burgerlijk kapitalisme werd de mens meer dan ooit gedegradeerd tot gecalculeer
de waar. Om niet te creperen restte hem immers slechts zichzelf als arbeids
kracht te verkopen binnen een systeem van menselijke zelfvervreemding.
Op weg naar de geautomatiseerde maatschappij (5)
Reeds eerder bleek dat de uitbuiting en onderdrukking in de 20e eeuw bepaald
niet zijn opgeheven, al zijn wellicht ook de ergste gevolgen van de kapitalistisch
liberale handelsgeest in het Westen door de sociale wetgeving en de zelforgani
satie van de arbeidersbeweging ongedaan gemaakt. Ja, het is volgens de
Frankfurter Schule zo dat de politieke bemoeienis met de economie als ook het
stelsel van sociale zekerheid en de democratisering van de arbeidsverhoudingen
ons eigenlijk een rad voor de ogen draaien. De verwetenschappelijking van de
samenleving en de objectivering, ja, de robotisering van de mens schrijdt immer
voort! In Oost en West, om van de trieste gevolgen voor de Derde Wereld maar
niet te spreken, is het bestaan onvrij en dus onmenselijk geworden. Alle
moderne samenlevingen plegen immers, voorzien van een gigantisch ambte
narendom, uit te groeien tot alomvattende controlesystemen, computergestuurde
beheersingsapparaten.
Hier nadert deze neomarxistische maatschappijkritiek de cultuurkritiek van
Nietzsche en de existentiefilosofen. Zij allen zien de mens van deze tijd verkom
meren als massamens, gevangen in een sociaal systeem, product van zijn om
geving, vervreemd van zichzelf. Sinister dieptepunt maar tevens een ‘eye-opener’
voor wie nog ogen heeft om te zien - zo zegt Adomo ergens - is Auschwitz,
waar de mensen als broodjes in de oven werden geschoven. Auschwitz is geen
duister raadsel, in Auschwitz viel korte tijd de sluier weg en is juist luce clarius
geworden waarheen de wereldgeschiedenis willoos onderweg is7.

7. Th.W. Adomo, Gesammelte Schriften, Band VI, Negative Dialektik, Jargon der Eigentlichkeit.
Hg. R. Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973, p. 354 (in het vervolg in de tekst
aangehaald als GS VI).
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Was de burgerlijk-kapitalistische orde in de 19e eeuw, zoals Marx
gedemonstreerd heeft, vooral een orde van sociaal-economische onderdrukking,
in de gevestigde orde van vandaag is onderdrukking totalitair geworden, omdat
de mens niet maar naar zijn arbeidsvermogen maar tot in het diepste van zijn
ziel gemanipuleerd wordt. Met een term, ontleend aan het oeuvre van de
Hongaarse partij theoreticus Georg Lukäcs, stellen Horkheimer en de zijnen dat
de objectivering van de mens heden ten dage culmineert in de ‘Verdinglichung
des Bewußtseins’8. Men zou kunnen spreken van een soort massage van het
menselijk bewustzijn.
Gaat men af op Marcuse die ter zake altijd het meest concreet is, dan
verloopt deze manipulatie langs drieërlei weg. Via reclametechniek en
massapsychologie vindt er een constante beïnvloeding plaats van gevoels- en
bewustzijnsleven (de media zijn de moderne opvoeders). Groeiende welvaart
sust en smoort vervolgens alle gevoelens van onlust, al wordt de welvaart duur
gekocht (de ‘Welfare state’ is tevens ‘Warfare state’). Repressieve tolerantie
biedt ten slotte een uitlaatklep voor overgebleven spanningen (inspraakorganen,
actiegroepen en protestbewegingen helpen onbewust mee een schijn-democratie
te vestigen). Zo houdt de gevestigde orde zichzelf in stand. Zo voltrekt zich in
een wereld die prat gaat op haar mondigheid in feite onmacht en onmondigheid9.
Horkheimer zegt zelfs met zoveel woorden dat in onze tijd het menselijk subject
geliquideerd wordt (KV 94). Wie zou hier niet denken aan Foucaults navrante
typering van de moderne mens als een gelaat, getekend in het strand, dat wordt
uitgewist door de golfslag van de zee10?
Aangedreven door het beginsel van beheersing, ‘das Prinzip Herrschaft’,
neemt de rede het menselijk subject op dit moment meer dan ooit in de
houdgreep. Onder haar systematiek zijn de belangen van de economie en de
politiek innig verstrengeld, ja, ze hebben zich verzwagerd met die van het
militair-industriële complex en van het bureaucratisch staatsapparaat tot een
opeenhoping van macht die in de wereldgeschiedenis haars gelijke niet kent.
Onze wereldsamenleving stevent met zevenmijlslaarzen af zo niet op een
nucleaire catastrofe dan toch op een cultuur van computers en robots, de
volautomatische maatschappij, gonzend van voorgeprogrammeerde bedrijvigheid
en amusement. Het zal wellicht een wereld zijn met brood en spelen voor

8. G. Lukäcs, ‘Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats’, in: Geschichte und
Klassenbewußtsein: Studien über marxistische Dialektik, Darmstadt/Neuwied: Hermann
Luchterhand, (1968) 1976, pp. 170-355. Zie nader J. Klapwijk, ‘De dialectiek der verlichting
ter discussie’, in: Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken 12
(1984), pp. 23-47. Laatstgenoemd artikel is als hoofdstuk 3 opgenomen in voorliggende bundel.
9. H. Marcuse, One Dimensional Man: Studies in the Ideology o f Advanced Industrial Society,
London: Routlegde and Kegan Paul, 1964, passim.
10. M. Foucault, Les mots et les choses: Une archéologie des Sciences humaines, Paris: Gallimard,
(1966) 1981, p. 398.
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iedereen, maar voor het overige eindeloos vervelend, aldus Horkheimer.
Vervelend omdat - zoals we nog nader zullen zien - de theologische vraag naar
het transcendente, de filosofische vraag naar de zin als onzakelijk is afgeschaft11.
Over nihilisme gesproken!
Deze gang van de geschiedenis van een wereld van dwang en dressuur
‘dank’zij de uitgekiende rede, hebben Horkheimer en Adomo tijdens de Tweede
Wereldoorlog omschreven als een dialectische omslag van de verlichting. Waren
niet de ideeën van de 18e-eeuwse Verlichting: vrijheid, gerechtigheid,
humaniteit? ‘Dialectiek der verlichting’ wil zeggen: nog voor deze ideeën
maatschappelijke praxis zijn geworden, begint de verlichting ze zelf weer uit
te roeien en wordt de bodem toebereid voor totalitaire bewegingen. Kort gezegd
is deze ‘dialectiek der verlichting’ het zelfvemietigingsproces van de verlichting.
Het licht der rede dat doende was te bevrijden uit de ban van een mythisch
bestaan, uit de uitzichtloze cirkelgang van een schrikwekkende natuur, is in onze
technocratisch-cybemetische samenleving omgeslagen in een totale ‘verblindingssamenhang’1112.
Natuurlijk laten in onze wereld specialisten, detail-deskundigen, hun licht
schijnen, daar niet van. Maar de maatschappelijke totaliteit blijft onbegrepen,
even onbegrijpelijk als weleer de natuur was voor de primitieve mens. De
maatschappelijke totaliteit is als een ‘tweede natuur’ (deze term hanteerde reeds
Marx), een natuur die wederom een bankring slaat om ons bestaan (DA 183).
De toekomst boezemt ons schrik in (‘waar gaan we met zijn allen naar toe?’).
De cultuur levert ons uit aan nieuwe mythen en ideologieën (groeigeloof,
wetenschapsgeloof). Ja, de maatschappij isinfeitegeremythologiseerd, verstard
idool, opperwezen, doel in zichzelf. ‘Das totum ist das Totem’ - bijtend woord
van Adomo (GS VI, 370). En de mens draait doelloos mee in de bankring van
dit cyclisch bestaan. Geïncorporeerd in de sociale werkelijkheid staat het
beheersingsbeginsel weer onbegrepen tegenover de verlicht geheten mens en
trekt hem mee in haar tracé. Eeuwige wederkeer der dingen. Is dat niet
Nietzsche? Is dat niet nihilisme?
Nietzsches nihilisme: de ‘Wille zur M acht’ en het ‘Prinzip Herrschaft’ (6)
Nihilisme is dus grondkenmerk van onze vertechnocratiseerde samenleving. Dit
valt uit de neomarxistische cultuurdiagnose af te leiden. Wat meer is, dit oordeel
wordt ook met zoveel woorden door Horkheimer en Adomo geveld. ‘Nihilis
tisch’ noemt Horkheimer de moderne industriële maatschappij, omdat en voor

11. M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen: Ein Interview mit Kommentar von
Helmut Gumnior, Hamburg: Furche, (1970) 1971, pp. 88, 89 (in het vervolg in de tekst
aangehaald als SA).
12. M. Horkheimer en Th.W. Adomo, Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente,
Frankfurt am Main: Fischer, 1971, pp. 40, 183 (in het vervolg in de tekst aangehaald als DA).
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zover ze de menselijke natuur ontledigt en het subject liquideert. En dit nihilisme
noemt hij ‘cynisch’ omdat wij ons allen aan vrijheidsretoriek vergapen terwijl
een ieder diep in zijn hart bevroedt hoezeer het onheil zich boven onze hoofden
samenpakt (KV 94, 162).
Een van de meest curieuze geschriften van Horkheimer en Adomo is
Dialektik der Aufklärung, vol nietzscheaanse aforismen. En een van de meest
curieuze partijen uit de hier verzamelde flitsen en fragmenten is ‘Juliette oder
Aufklärung und M oral’, een bredere uitweiding over Kant, De Sade en
Nietzsche. Bien étonné de se trouver ensemble? Niet voor de auteurs. Voor
Horkheimer en Adomo behoren deze brave moralist, deze perfide immoralist
en deze omtumer aller waarden bij elkaar, afkomstig als ze zijn uit het nest van
de Verlichting. En daarbij nemen ze uitgerekend de laatste twee in bescherming.
Want terwijl Kant nog meende uit de hoed van de rede eeuwige, metafysische
en morele waarden te voorschijn te kunnen toveren - Kants utopische betekenis
staat overigens voor Horkheimer buiten kijf - zijn markies De Sade en Nietzsche
te zien als ‘unerbittliche Vollender der Aufklärung’ (DA 5, 43). Deze mensen
hebben namelijk de ‘Identität’ van ‘Herrschaft und Vernunft’ glashard gesteld
(DA 107). Ja, en dan valt het verschil tussen morele strengheid en amoraliteit
volledig weg. De Sade en Nietzsche hebben van de daken verkondigd wat in
onze verwetenschappelijkte cultuur achter een rag van rationaliteit nog steeds
wordt weggemoffeld, namelijk dat aan de wetenschappelijke rede geen
doorslaggevend argument tegen moord ontleend kan worden (DA 107).
Tegenover de kantiaanse plichtenleer, ideologie van het burgerlijk kapitalisme,
schept dat ten minste klaarheid.
Vooral Nietzsche heeft de zogenaamde dialectiek der verlichting scherp
aangevoeld, reeds hij heeft haar radicaal ten einde gedacht13. ‘Nietzsche hat wie
wenige seit Hegel die Dialektik der Aufklärung erkennt. Er hat ihr zwiespältiges
Verhältnis zur Herrschaft formuliert’ (DA 42). Hij doorzag hoe de Aufklärung
te werk is gegaan, ontmaskerend èn onderdrukkend. Dat is het wat de
Frankfurters in Nietzsche aanspreekt: Nietzsche heeft de voosheid van de
moderne cultuur, de apathie van de moderne mens en de zinloosheid van de
moderne geschiedenis blootgelegd door het rookgordijn van christelijk-ascetische
waarden en tegenwoordig vooral van intellectueel-morele waarden weg te
rukken14. Achter de hooggeprezen christelijke en maatschappelijke deugden zag
hij iets anders schuilgaan, namelijk belang en macht: ‘die Wille zur M acht’. En
wat voor een macht, een macht die masochistisch was, vijandig aan het leven

13. Deze thematiek wordt uitvoerig belicht door H. Röttges, Nietzsche und die Dialektik der
Aufklärung, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1972, vanuit een hegeliaanse begripsleer,
niet vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, cf. p. 111.
14. ‘Die Freiheit von den versklavenden ideologischen Mächten ist die Wurzel seines Denkens’,
aldus Horkheimer reeds in ‘Bemerkungen zu Jaspers ‘Nietzsche” , in: Zeitschrift für
Sozialforschung 6, 2 (1937) (Nachdruck München 1970), (pp. 407-414) p. 414.

IN DE SCHADUW VAN HET NIHILISME

75

zelf: ‘die Wille zur Nichts’ (W II, 900). Horkheimer en Adomo zouden zeggen,
het is het ‘Prinzip Herrschaft’, dat slechts één oogmerk heeft: het behoud van
het bestaande, al is het ook de dood in de pot, ‘Selbsterhaltung als
Selbstzerstörung’ (DA 76, 79, 82).
Met Gillian Rose zou men kunnen stellen dat niet alleen Nietzsche maar ook
Adomo en Horkheimer radicaal neen zeggen tegen de gegeven maatschappelijke
orde en dus uit zijn op een ‘Umwertung aller Werte’15. Christelijke en
burgerlijk-humane deugden als van medelijden en mededogen moeten daarbij
ook volgens de laatsten wijken: ‘Wo liegen deine größten Gefahren?’ hat
Nietzsche sich einmal gefragt, ‘im Mitleiden’. Er hat in seiner Verneinung das
unbeirrbare Vertrauen auf den Menschen gerettet, das von aller tröstlichen
Versicherung Tag für Tag verraten w ird’ (DA 107). Keiharde cultuurkritiek zou
m.a. w. wel eens barmhartiger kunnen zijn dan mededogen zonder maatschappe
lijke ommekeer.
Ondertussen - Nietzsche als de redder van het vertrouwen in de mens?
Nietzsche mag zich dan gekeerd hebben tegen het abstracte rationalisme van de
moderne wetenschap, tegen het masochisme van de westerse cultuur en tegen
het verborgen ressentiment in de bourgeois-moraal, Horkheimer heeft hem
aanvankelijk ook wel bestempeld als een bourgeois-filosoof, elitair en individua
listisch, blind voor het sociale vraagstuk en ware democratie16. In toenemende
mate heeft hij echter in Nietzsche een pionier van de geest gezien, hoe weinig
dialectisch17 en hoe weinig materialistisch18 de laatste ook geweest mag zijn.
Bekend is Horkheimers opmerking in L ’Espresso van 1969: ‘Nietzsche ist
möglicherweise der größere Denker gewesen als M arx’19.

15. G. Rose, The Melancholy Science: An Introduction to the Thought o f Theodor W. Adom o,
London/Basingstoke: MacMillan, 1978, p. 19.
16. Vergelijk M. Jay, The Dialectical Imagination, pp. 50, 51. Zie nader Horkheimers
‘Bemerkungen zu Jaspers ‘Nietzsche” , in: Zeitschriftfü r Sozialforschung 6, 2 (1937), pp. 407414.
17. Over dialectiek gesproken: A. Schmidt, ‘Zur Frage der Dialektik in Nietzsches Erkenntnisthe
orie’, in: Zeugnisse: Theodor W. Adorno zum sechzigsten Geburtstag, Frankfurt am Main:
Europäische Verlagsanstalt, 1963, pp. 115-132, maakt toch wel duidelijk dat bij Nietzsche
slechts in zeer afgezwakte vorm sprake is van ‘dialectiek’, pp. 116 etc. ‘Nietzsches Denkbe
wegung wird nicht vom Gegensatz vorwärts getrieben’, aldus terecht P. Pütz in ‘Nietzsche im
Licht der kritischen Theorie’, in: Nietzsche-Studien 3 (1974), (pp. 175-191) p. 188.
18. Over materialisme gesproken: ergens noemt Nietzsche de ‘Leitfaden des Leibes’ als ‘die große
Vernunft’. Vgl. R. Maurer, ‘Nietzsche und die kritische Theorie’, in: Nietzsche-Studien 10/11
(1981/1982), (pp. 34-58) p. 66. Men bedenke echter dat Nietzsche metdeze uitdrukking eerder
doelde op instinct en intuïtie dan op stugge rationele kritiek.
19. Hier geciteerd naar R. Maurer, ibidem, p. 78. Zie ook G. Rohrmoser, Das Elend der kritischen
Theorie: Theodor W. Adorno - Herbert Marcuse - Jürgen Habermas, Freiburg: Rombach,
(1970) 1973, p. 328.
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Nietzsches radicalisering van de ideologiekritiek (7)
Maurer en Habermas hebben recentelijk aannemelijk gemaakt dat de groeiende
waardering van Horkheimer en Adomo voor Nietzsche vooral hierin gelegen
is dat hij de ideologiekritiek, inherent aan de geest van de Verlichting, meer dan
Marx geradicaliseerd heeft20. Marx ging ervan uit dat er in de ‘burgerlijke
idealen’ bij alle ideologische vertekening nog een potentieel van redelijkheid zat
opgesloten, dat ook aan de instituten in de samenleving bij alle maatschappelijke
misbruiken nog een ‘objectieve zin’ eigen was. Daarom geloofde Marx ook dat
deze latente, objectieve rationaliteit maatstaf kon zijn voor ideologiekritiek en
dat zij te zijner tijd door revolutie zou kunnen worden vrijgemaakt. Anders
gezegd, arbeid en klassenstrijd zouden die algemene kern van rationaliteit en
humaniteit inde geschiedenis moeten verwerkelijken waarop de ideologiekritiek
te anticiperen had in haar ontmaskering van de ‘heersende ideeën’. In de
voorstelling van Horkheimer en Adomo zijn echter markies De Sade en met
name Nietzsche radicaler geweest dan Marx omdat ze deze latente rationaliteit
in de cultuur zelf met wantrouwen en cynisme bejegend hebben. Ze hebben hun
ideologiekritiek, om het aldus uit te drukken, niet maar gericht op de
geestesproducten van het vrije en verlichte denken, maar toegespitst op de
producent, de vrijdenker zelf. Heeft Nietzsche niet gezegd: ‘Das Bild des
Freigeistes ist unvollendet im vorigen Jahrhundert geblieben: Sie negierten zu
wenig und behielten sich übrig’21?
Al met al zou men kunnen zeggen dat de theorie van de dialectiek van de
verlichting, waartoe men overigens reeds aanzetten vindt in Hegels Phänomeno
logie des Geistes, te zien is als een althans mede door Nietzsche geïnspireerde
kwadratering van de ideologiekritiek. Het is een kritiek die niet alleen de
uitkomst maar reeds de aanzet van het vrije, verlichte denken verdacht acht en
tracht te duiden als gemotiveerd door stompzinnig machtsstreven.
Dat deze radicalisering en totalisering van het ideologie-verwijt niet alleen
de Aufklärung de grond onder de voeten weghaalt maar daarmee in feite ook
aan ideologiekritiek een laatste maatstaf dreigt te ontnemen, ligt voor de hand.
Nietzsches greep naar de ‘Wille zur Macht’ als irrationele levenswil, zijn
subjectivering en perspectivering van alle waarheid, èn zijn omzetting van alle
ideologiekritiek in een genealogische kritiek ‘jenseits vom Guten und Bösen’
hangt hiermee samen (W II, 1165, 249, 764). Ze is, theoretisch gesproken,
minstens zo lucide als de opstelling van Horkheimer en Adomo, die coûte que

20. R. Maurer, ibidem, pp. 36-37; J. Habermas, ‘Die Verschlingung von Mythos und Aufklärung:
Bemerkungen zur Dialektik der Aufklärung - nach einer erneuten Lektüre’, in: Mythos und
Moderne: Begriff und Bild einer Rekonstruktion, Hg. K.H. Bohrer, Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1983, (pp. 405-431) pp. 416-418.
21. Aldus Nietzsche in 1876, geciteerd bij R. Maurer, ibidem, p. 36.
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coûte blijven kiezen voor rationele theorie en beredeneerde kritiek, voor een
‘Aufklärung der Aufklärung’.
Waarom blijven de laatsten stug doorgaan met een rationele analyse en kritiek
van de lagen van de repressieve rede? Ik meen, vanuit deernis met de
slachtoffers van deze rede of, zo men wil, vanuit een authentiek marxistisch
pathos. Ze weigeren om waarheid, zoals Nietzsche doet, in een veelheid van
subjectieve gezichtspunten te laten opgaan. Ze willen bij alle subjectiviteit die
mensen aankleeft één ding objectief vasthouden, namelijk dat een wereld waarin
zoveel geleden wordt, niet goed kan zijn en aangeklaagd moet worden. En dat
m.b.v. het licht van de rede, hoe zwak haar schijnsel ook mag zijn. ‘Das
Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn
Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet’ (GS VI, 29). En dus stelt de
Dialektik der Aufklärung van meet af, hoe paradoxaal dit ook moge klinken:
‘Wir hegen keine Zweifel darüber - und darin liegt unsere petitio principii daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist’
(DA 3).
Wij naderen hier de pijnlijke vraag, waarop ik naderhand zal ingaan, of deze
neomarxistische theorie zichzelf dan toch kan vrijwaren van de ideologische drog
waarin een nihilistische samenleving gevangen heet te zijn, en welke maatstaf
het ‘aufklärende Denken’ ter beschikking staat22. Voorshands wil ik erop wijzen
dat met name Adorno Nietzsche niet alleen gevolgd is in de nihilistische
interpretatie van de moderne cultuurwereld en in de totalisering van de
ideologiekritiek, maar dat hij Nietzsche tevens volgt in de toeëigening van de
nihilistische grondgedachte.
Het concrete nihilisme van Adorno (8)
Wat ik hier op het oog heb, treft men aan in de bekende paragraaf over
‘Nihilismus’ in Adomo’s Negative Dialektik (GS VI, 369-374). Adorno geeft
hier blijk van een bijzondere argwaan tegen alle al of niet christelijke
grootspraak over ‘de zin des levens’, omdat zo’n massieve, globale stelling het
concrete lijden ideologisch versluiert of goedpraat. Maar ook het ‘abstracte
nihilisme’, dat alle zin ontkent, is hem een slag inde lucht, in feite verraad aan
vrijheid en leven; het is acceptatie, resignatie, de dood. Ook het moderne clichéantwoord dat de zin des levens die zin is die betrokkenen er zelf aan geven,
vindt in Adomo’s ogen geen genade. Het is te eenzijdig subjectief, het gaat
voorbij aan dat moment van objectiviteit waarvan, zoals we zagen, het lijden

22. Zie M. Theunissen, Gesellschaft und Geschichte: Zur Kritik der kritischen Theorie, Berlin:
Walter de Gruyter, 1969, pp. 37-40. Diens solutie is: ‘Die kritische Geschichtsphilosophie
bewahrt das Erbe der christlichen Theologie, aus der sie hervorgegangen ist’ (p. 39). Wordt
deze solutie de Frankfurters niet opgedrongen?
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heel concreet getuigt en dat wellicht nergens treffender is uitgedrukt dan in dat
ene woord van Walter Benjamin, dat de Frankfurters in de ziel is gebrand: ‘Nur
um den Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben’.
Geconfronteerd met een wereld die voor miljoenen verdacht veel weg heeft
van een concentratiekamp, neemt Adomo zijn uitgangspunt niet in de beweerde
zin des levens maar in het gericht verzet tegen de paranoia van het bestaan. Dat
is het concrete nihilisme dat Adomo voor ogen staat. En aan dit concrete
nihilisme mag ook de christelijke theologie bijval verlenen, althans voor zover
ze de bestaande wereld kritiseert, niet voor zover ze een andere wereld
introduceert (zie begincitaat).
Dit concrete nihilisme heeft zeker verwantschap met het ‘actieve nihilisme’
van Nietzsche. Het zegt in beide gevallen daadwerkelijk neen tegen het verval
van de gevestigde orde, de aanslag op de humaniteit, de neergang van het
individu, de schijnheiligheid van de publieke moraal. Maar het nihilisme van
Adomo is minder heroïsch, minder teken van geestes-aristocratie, het wordt ook
niet van de daken verkondigd. Veeleer is het de ingehouden woede van een
gewond gemoed, een geluidloze schreeuw dat het alles anders moet, compassie
met het vertrapte, gnostiek geloof dat deze geschapen wereld radicaal boos is,
een hardnekkige hoop dat een radicaal neen, wie weet, de mogelijkheid van een
ander bestaan ontsluit23.
‘Umwertung aller Werte’? Inderdaad, de getotaliseerde ideologiekritiek laat
Horkheimer en Adomo geen andere weg open. Maar, als puntje bij paaltje
komt, zullen ze zich niet kunnen vinden in Nietzsches geniale esthetiek, in zijn
scheppende levenswil, in zijn meedogenloze ‘Wille zur Macht’, in zijn
‘Herrenmoral’, die ons - beestachtig vertekend, maar toch - in het Duitse
fascisme onder ogen is gekomen (DA 91). De aanzet die Nietzsche gaf tot
radicale ideologiekritiek mogen Horkheimer en Adomo dan al overgenomen
hebben, ze drijft de genoemden toch ook weer uiteen. Is ideologie onontkoom
baar, dan zoekt Nietzsche een uitweg - zo zou men kunnen zeggen - in
waarachtigheid, toegespitst op het subject. Nietzsche profileert zich in een
openlijke subjectivering en perspectivering van de waarheid, in de miterlijk
erkende koppeling van macht en moraal, in de onverbloemde bijval aan het
beginsel van heerschappij, de ‘Wille zur Macht’. De totaal geworden
ideologiekritiek brengt de Frankfurters tot een ander antwoord; ze zoeken alsnog
een uitweg in waarheid, toegespitst op het object, of liever, op de ‘Wahlverwantschaft’ van subject en object (GS VI, 55, 159), op de te verzoenen
tegenstelling tussen heersend subject en geknechte natuur, de geobjectiveerde
medemens incluis (GS VI, 371). Bekommerd om vrijheid, zoeken ze alsnog

23. GS VI, 374. Zie inzake de ‘gnostiek’ van de Frankfurters ook S.U. Zuidema, De revolutionaire
maatschappijkritiek van Herbert Marcuse, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1970, pp. 145153.
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‘Aufklärung’ over de ideologische trucs van de Aufklärung (DA 5, 39), waaraan
zelfs eigen ideologiekritiek onderhevig blijft24.
Een onhoudbare situatie? Akkoord, daarom kan ideologie- en maatschappij
kritiek tegenwoordig ook niet anders zijn dan een gebroken, men zou kunnen
zeggen, een ‘fragmentarisch’ nihilisme: gepunte kritiek op waanideeën en
wantoestanden, zonder maatstaf en zonder blauwdruk van een betere maatschap
pij. Adomo’s concrete nihilisme moet men zien als terminologisch geënt op
Hegels ‘bestimmte Negation’, een toegespitst ‘neen’, dat hooguit een alternatief
doet bevroeden, maar waaruit je nooit (zoals bij Hegel) iets positiefs kunt
afleiden: ‘Ihr Positives wäre allein die bestimmte Negation, Kritik, kein
umspringendes Resultat, das Affirmation glücklich in Händen hielte’ (GS VI,
161)25. Kritiek brokkelt je bij de vingers af. Keert niet om die reden Nietzsches
‘fröhliche Wissenschaft’ bij Adomo terug als ‘traurige Wissenschaft’, als
‘melancholy science’26?
Horkheimer en Nietzsche: wijkende en strijdige utopie (9)
De melancholie van Adomo’s ‘traurige Wissenschaft’ wordt wellicht nog
overtroffen door het geresigneerd pessimisme in Horkheimers laatste publicaties,
met name in Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Centraal staat hier het
pendant van alle maatschappij- en ideologiekritiek, de ‘Sehnsucht’, het utopisch
verlangen naar een totaal andere realiteit, naar volkomen gerechtigheid, naar
een wereld waarin de beul niet meer triomfeert over zijn onschuldig slachtoffer
(SA 69, 62). Dat andere wordt soms ook ‘God’ dan wel ‘het theologische’
genoemd. Als correlaat van kritiek ligt in deze ‘Sehnsucht’, om niet te zeggen
in God, de laatste levenszin besloten, aldus Horkheimer. ‘Einen unbedingten
Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel’ (KV 227, SA 69).
Let wel, theologie is alleen de expressie van een verlangen, een bevroeden,
meer niet. Het is geen gelovig vertrouwen; geloof is een uitvinding van het

24. Deze kentheoretische reflectie op de waarheids- en geldigheidsstructuren van het bewustzijn
en op de samenhang van kennis en vrijheidsinteresse is ook de achtergrond van de kritiek van
Habermas op Nietzsches subjectivisme in de slotpassage van Erkenntnis und Interesse, Frankfurt
am Main: Suhrkamp, (1968) 1973, pp. 353-364. Zie ook J. Habermas, ‘Zu Nietzsches
Erkenntnistheorie’, in: Kultur und Kritik: Verstreute Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1973, pp. 239-263. In zijn theorie van het communicatieve handelen poogt Habermas de ‘aporie’
van de kritische theorie van Horkheimer en Adomo te boven te komen. Zie Theorie des
kommunikativen Handelns, 2 Bände, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, Band II, pp. 548593.
25. Zie nader ook H. Marcuse’s ‘dialectic of the determinate choice’, in: One Dimensional Man,
ch. 8.
26. Aldus de zelftypering van Adomo’s denken in diens Minima Moralia: Reflexionen aus dem
beschädigten Leben, Frankfurt am Main: Suhrkamp, (1951) 1970, in kennelijk contrast met
Nietzsche (p. 7). Vgl. de titel van het boek van G. Rose en aldaar p. 17.
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protestantisme (SA 59). Het is ook geen stellig weten; theologie als wetenschap
valt aan ideologie ten prooi (SA 61, 75). Was God in Kants kritische theorie
een regulatieve idee, slechts denkbaar niet kenbaar, Horkheimer trekt de lijn
door (SA 57, 75). In zijn kritische theorie is God eveneens onkenbaar, utopisch
idee, tegendeel van de ‘verwaltete W elt’, aanhechtingspunt van hoop. Of van
melancholie?
Ook Horkheimer neigt tot het laatste. ‘Wir können die Entstehung der
verwalteten Welt nicht verhindern’ (SA 87). Dus blust de hoop. Dus verdwijnt
de zin. ‘Man wird das Theologische abschaffen. Damit verschwindet das, was
wir ‘Sinn’ nennen aus der Welt’ (SA 88). Kan dan de religieuze ‘Sehnsucht’ dit
nihilisme niet tegengaan? Volgens Horkheimer wordt de religieuze ‘Sehnsucht’
zelf door het maatschappelijk conformisme van onze geavanceerde samenleving
aangevreten. ‘Ich bin mehr und mehr der Meinung, man sollte nicht von der
Sehnsucht sprechen, sondern von der Furcht, daß es diesen Gott nicht gebe’ (SA
76). ‘Sehnsucht’ kan tegenwoordig nog slechts zijn ‘die Trauer darüber, daß es
jene Gerechtigkeit, von der die Religion, die Theologie gesprochen hat und auch
heute noch spricht, in letzter Linie nicht gibt’27.
‘Das ganz Andere’ niet kenbaar, slechts denkbaar? Ik ben van mening dat
voor de latere Horkheimer zelfs de denkbaarheid en hiermee het utopisch gehalte
van de Aufklärung op de helling staat. En wie anders hanteert hier de
slopershamer dan Nietzsche? Eertijds was voor Horkheimer utopische kern van
de verlichtingsfilosofie ‘die Einheit von Freiheit und Gerechtigkeit’ (KV 215),
maatschappelijk vertaald als ‘die Freiheit samt dem Sozialismus’ (DA 40). Nu
ineens blijken vrijheid en gerechtigheid ‘dialectische begrippen’ en dus concur
rerende idealen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap heten ‘eine wundervolle
Parole’ maar gelijkheid gaat wel ten koste van vrijheid en vice versa (SA 86).
Al met al luidt mijn oordeel dat Nietzsche nergens zozeer aan zijn trekken
komt als in het denken van de latere Horkheimer. De ideeën van de Aufklärung
zijn zelfs als utopische ideeën niet aan te houden. Vrijheid en gelijkheid belagen
elkaar. Niet dat Horkheimer met Nietzsche voor aristocratische vrijheid kiest
en tegen de democratie (door Nietzsche afgedaan als ‘Herdentier-moral’). Neen,
maar wel dreigt zijn kritische theorie nu even waardenvrij te worden als de
gangbare wetenschap, omdat ze zelf niet duidelijk kiest, omdat ze nog slechts
kan laten zien welke prijsje moet betalen als je kiest voor het ene en tegen het
andere (SA 75)! Voor het overige gaat Horkheimer er met Nietzsche van uit dat
in de geautomatiseerde maatschappij der toekomst gelijkheid, gerechtigheid, ook
de gelijkberechtiging van de vrouw, zich zullen verwerkelijken maar dat
vrijheid, liefde en de bijzondere inbreng van ieder mens teloor zullen gaan (SA
85, 80, 84). Hij stelt (met een beroep op Nietzsche!) dat dus ook het unieke van
de vrouw verdwijnt (SA 81).

27. M. Horkheimer, Verwaltete Welt? Ein Gespräch, Zürich: Die Arche, 1970, p. 35.
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In de keurig aangeharkte tuin der toekomst zal uiteraard ook ‘die Sehnsucht
nach dem ganz Anderen’ verdwijnen. Zegt de late Horkheimer iets anders dan
wat Nietzsche bij monde van Zarathustra voorspelde? ‘Wehe. Es kommt die
Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen
hinauswirft ... Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? ... so
fragt der letzte Mensch und b linzelt... kein Hirt und eine Herde! Jeder will das
Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrhaus’ (W II,
284).
De neomarxistische knieval voor het nihilisme (10)
Waartoe dit alles te berde gebracht? Onder meer om duidelijk te maken hoe ik
oordeel over critici van de Frankfurter Schule als Günther Rohrmoser, auteur
van het veelgelezen Das Elend der kritischen Theorie. Rohrmoser zei me eens
dat de werkelijke misère (‘Elend’) van dit marxisme hierop neerkomt dat ‘het
nihilisme zelfs de (kritische) theorie is binnengedrongen’28. Ik deel deze
mening.
In mijn Dialektiek der verlichting heb ik de opmerking laten vallen dat de
kritische theorie zichzelf ‘gecompromitteerd’ heeft, ja, ‘medeplichtig’ is
geworden aan de stuurloosheid en zinledigheid van het moderne leven29. Een
zware beschuldiging, ik besef het. Toch neem ik haar niet terug. Het is immers
één ding om uit de doeken te doen hoe de westerse cultuurgeschiedenis naar
nihilisme neigt, het is een totaal ander ding te stellen dat deze gang van zaken
‘unausweichlich’ geworden is (SA 83). Het is één ding te demonstreren hoe een
totaal geconformeerde maatschappij de religieuze hoop, de zinvraag aanvreet,
het is iets totaal anders te poneren dat met de zinvraag de zin zelf uit de wereld
verdwijnt (SA 88). Het is één ding te stellen dat de Aufklärungsidealen van
vrijheid en gerechtigheid dialectisch uiteenbreken - wie denkt hier niet aan
Webers diepe woorden dat de oude góden, onttoverd tot onpersoonlijke machten,
in onze tijd weer uit het graf herrijzen en hun eeuwige onderlinge strijd
hervatten? - het is iets anders om daarmee het deficit van de westerse cultuur,
ja, van de wereldgeschiedenis te bezegelen30. Is er in die wereldgeschiedenis dan
niets anders te onderkennen dan mythe en Aufklärung, die naar neomarxistisch
concept vanaf het vertrek van Odysseus uit het brandende Troje bezig zijn elkaar
in de ban te slaan?

28. Zie J. Klapwijk en S. Griffioen, ‘Kritiek op de kritische theorie’, in: VU Magazine 3, 8 (1974,
sept.), (pp. 29-33) p. 32. Vergelijk W. Weier, Nihilismus: Geschichte, System, Kritik,
Paderborn etc.: Ferdinand Schöningh, 1980, pp. 194-198.
29. J. Klapwijk, Dialektiek der verlichting, Assen/Amsterdam: Van Gorcum, (1976) 1977 (2e ed.),
pp. 100, 112.
30. M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Hg. J. Winckelmann, Tübingen:
J.C.B. Mohr, 1968 (3e ed.), p. 605.
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Laat ik meer concreet worden. Is er in de moderne geschiedenis naast de
Aufklärungstraditie, waar en hoe ook begonnen, niet op zijn minst een
oertraditie van jodendom annex christendom werkzaam, een traditie waarbinnen
óók mythische (astrale dan wel sociale) grootheden sneuvelen: de ‘duistere
vloed’, de ‘grote lichten’, de ‘onrechtvaardige Mammon’ (Gen. 1; Luk. 16)
maar waar nieuwe góden geen kans krijgen, althans zolang er geluisterd wordt
naar het eerste woord van de Thora, het laatste woord van de apostel (Ex 20;
1 Joh. 5), d.w.z. zolang de machten hun creatuurlijke dienstbaarheid niet
verliezen aan menselijke idoolvorming? Zou het kunnen zijn - om een andere
vraag te stellen - dat het Hebreeuwse ‘sjaloom’ iets samen-houdt (gerechtigheid
en ‘sjaloom’ kussen elkaar, zegt Psalm 85) wat inde ‘aufgeklärte’ opvatting van
vrijheid en gerechtigheid maar niet wil samenkomen, heel simpel omdat de
‘aufgeklärte’ vrijheid ten diepste berust op een conceptie die uitgaat van een
primordiale tegenoverstelling van subject en object en dus op beheersing, op
‘Wille zur Macht’, begin van onrecht? Kortom, is niet dit het nihilisme van
Horkheimer en Adorno dat ze alleen maar afhaken waar Nietzsche verdergaat
in de elevatie van het subject en in de glorificatie van macht, maar dat ze hoewel van joodse komaf - het uitgezette spoor niet definitief loslaten en het
menselijk subject met al zijn machtsstreven niet weten te bergen in het met bloed
bezegelde Verbond31?
Over sociale, culturele en religieuze revolutie (11)
En nu de christelijke kerk. Wat heeft zij met zulke negatieve, nihilistische
cultuurdiagnoses van doen? Ik zou zeggen: ze heeft er alles mee van doen. De
kerk staat te midden van een wereld waarin - om de wrange woorden van
Adorno te herhalen - de vaders bommen draaien en de kinderen hongeren. De
kerk richt zich tot de mens van vandaag, die veelal balanceert op de rand van
algehele vertwijfeling: ‘une existence qui vient du néant et y retoum e’ - om
Sartre te citeren. In onze eeuw gaapt huiveringwekkende leegte. Mensen voelen
zich als opgesloten in een ruimteschip dat voortraast met onbekende bestem
ming. Driehonderdduizend mensen in Den Haag demonstreren echt niet alleen
tegen de komst van kruisraketten, die militair van weinig belang en - naar
recente publicaties uitwijzen - over tien jaar verouderd zijn. Waar ze wel tegen
demonstreren is tegen de mogelijkheid dat de wereldgeschiedenis voorgoed
wordt dichtgespijkerd. Nihilisme in de theorie, ja, maar ook nihilisme in de
praktijk.
Ik wierp voorheen de vraag op: Is dit theoretisch beleden en praktisch

31. Zie nog inzake de subject/object-relatie J .Klapwijk, ‘De dialectiek der verlichting ter discussie’,
in: Tijdschrift voorde Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken 12 (1984), pp. 23-47,
laatste paragraaf [hierboven, p. 64],
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ervaren nihilisme uitkomst van religieus verval dan wel product van maatschap
pelijk conformisme? De analyse van het Frankfurtse neomarxisme heeft ons
laten zien dat de ervaring van zinloosheid in elk geval niet enkel opkomt uit het
conformisme waartoe een verwetenschappelijkte en vertechniseerde maatschappij
verleidt. Was het maar zo eenvoudig! Dan zou het nihilisme gericht bestreden
kunnen worden met maatschappijhervorming. Maar welke maatschappelijke
formaties men tegenwoordig ook aantreft, overal wordt humaniteit belaagd en
dreigt het bestaan banaal te worden.
Wat dan? Ondanks hun marxistische achtergrond stellen Horkheimer en
Adomo m.i. terecht dat het nihilisme niet alleen maatschappelijke maar ook
culturele wortels heeft. De moderne, doorgestructureerde industriestaten in Oost
en West zijn, in hun optiek, uiteindelijk te zien als uitkomst van menselijk
machtsstreven, samengebald product van technocratisch bewustzijn. Het zit
m.a.w. niet goed met de moderne maatschappij omdat het niet goed zit met de
moderne mens. Het is de mens die zich heeft uitgeleverd aan wetenschap en
techniek, aan gigantische machtsblokken waarin zoveel technocratisch vernuft
geïncorporeerd is. Cultuurfilosofisch beschouwd is het de hooggeprezen
Aufklärung die de mens op het verkeerde been heeft gezet, die machtsinstincten
bij hem heeft losgewoeld en machtsmiddelen hem in handen heeft gespeeld die
hij, in hun geïnstitutionaliseerde vorm, bij lange na niet meer onder controle
heeft. Als er dus iets tegen het morbide nihilisme van onze tijd zou moeten (en
kunnen!) worden ingebracht, dan is het wel de positie van de mens als falende
cultuurdrager. Bij een sociale revolutie wordt macht opnieuw verdeeld, bij een
culturele revolutie moet het denken in termen van macht zélf ter discussie
worden gesteld. Dat is het wat Adomo en Horkheimer ten diepste beogen.
Toch vraag ik me af of we niet nog verder moeten terugvragen, tot achter
het niveau van de Verlichting! Zodra we ons distantiëren van de polair gerichte
dwangneurose van het dialectisch denken (bij de Frankfurters zagen we alle
cultuur geklemd tussen de polen van mythe en Verlichting) komt de weg vrij
voor de vraag of de Aufklärung de enige en echte tegenhanger is geweest van
het mythisch bewustzijn32. Velen achten tegenwoordig de tegenstelling ‘logos’
versus ‘mythos’ niet toereikend ter typering van het antieke denken; is ze echter
wèl hanteerbaar ten aanzien van de Nieuwe Tijd? We hadden het reeds eerder
over de bijzondere plaats en betekenis van de traditie van het jodendom en het
christendom. Wanneer wij een en ander toespitsen op de Nieuwe Tijd, vraagt
m.i. met name de Reformatie aandacht in haar positie naast en tegenover de
Verlichting. En dan moet gesteld worden dat in de Verlichting, hoe rationeel

32. Zie mijn kritiek op ‘dialectiek’ in: Dialektiek der verlichting, hoofdstuk 9. Daarnaast J.
Klapwijk, ‘Science and Social Responsibility in Neo-Marxist and Christian Perspective’, in:
Wetenschap, wijsheid, filosoferen: Opstellen aangeboden aan Hendrik van Riessen, P. Blokhuis
e.a. (red.), Assen: Van Gorcum, 1981, pp. 75-98.
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ook opgezet, van meet af een levensbeschouwelijke optiek werd neergelegd
welke haaks stond op de religieuze grondovertuiging van de Reformatie.
Over de relatie van Reformatie en Aufklärung is sedert Hegel en Dilthey veel
gediscussieerd. Maar de mondigheidsopvatting van Kant in termen van
eigenmachtige, redelijke zelfverwerkelijking laat zich uiteindelijk niet rijmen met
wat Luther verstond onder ‘die Freiheit eines Christenmenschen’, een vrijheid
die zich volgens de hervormer moest waarmaken als cultuurmandaat coramDeo.
Deze vrijheidsbeleving en cultuurvisie van de Hervorming is hierom ter zake,
omdat ze - congeniaal met de Verlichting - demythologisering en desacralisering
van het openbare leven voorstond maar voor het overige wars was van een
zelfstandig gewaande rede, die mondigheid beloofde maar ook weer in mythe
kon verstrikken (‘die Hure Vernunft’). Kortom, de Reformatie ontwikkelde een
alternatieve optiek. Aufklärung werd opgevat als illuminatio Spiritus sancti,
kennis werd geënt op humilitas (in plaats van op ‘Herrschaft’), macht werd
genormeerd als vocatio Dei.
Ik geef toe, deze reformatorische grondovertuiging is een levensbeschouwe
lijke of religieuze optiek naast andere, onder meer die van de Verlichting. Maar
juist zo gezien, is het curieus dat denkers als Horkheimer en Adorno, die de
geest van de Verlichting zo nauwgezet gekeurd en zo dodelijk gekritiseerd
hebben, toch alleen maar spreken over een culturele revolutie binnen de kaders
van deze Aufklärung en niet daarnaast de Reformatie als geestelijke bron van
de Nieuwe Tijd diepgaand gepeild hebben. ‘Wir sind zum Guten und zum
Schlechten die Erben der Aufklärung’, zo klinkt het bijna berustend (KV 123).
Habermas heeft meer dan eens gesproken van de ‘paradox’ die eigen zou zijn
aan de cultuurtheorie van Horkheimer en Adomo33. Schuilt echter niet hierin
de paradox van de Frankfurters, hun nihilisme, dat ze de voosheid van het
moderne bewustzijn tot in zijn wortels, de Aufklärung, hebben doorschouwd,
zonder echter in te gaan op het enige echte alternatief, d.i. haar religieuze
revoltering?
En nu terug naar de primaire vraagstelling. Heeft de opkomst van het
nihilisme van doen met maatschappelijke of met religieuze ontwikkelingen? Ik
denk dat nihilisme inderdaad betrokken kan heten op het eerste, op het
maatschappelijk conformisme dat ons wordt opgedrongen door een laatkapitalistische samenleving, vooral als deze meer en meer door computers
gestuurd gaat worden. Ik denk voorts ook dat de voedingsbodem van het
nihilisme ligt in onze westerse geestescultuur, in de Aufklärung, die ten
principale uitging van de eigenmachtigheid van een subject dat zich sterk wist
te maken in wetenschap, techniek en sociale planning. Langs die weg werd
immers de grote massa geproletariseerd, gemassaficeerd, gemanipuleerd. Maar
de diepste ondergrond van het nihilisme is m.i. religieus van aard en heeft van

33. Zie bijv. J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Band I, p. 512.
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doen met een ernstig verlies aan godsbesef. En hiermee bedoel ik niet ä la
Horkheimer het verlies van God als religieuze utopie, pendant van theoretische
kritiek, neen, ik bedoel dat de mens zijn creatuurlijk besef en statuut als
bondgenoot-met-God-onderweg heeft prijsgegeven voor het incurvatus-in-se.
Zodra het moderne bewustzijn zich kromt in zichzelf, gaan van lieverlede alle
waarden wankelen, wordt macht ongenormeerd, wordt automatisering
eigenwettelijk, wordt geestelijke resistentie ongedaan gemaakt. Zo ook vindt
dictatuur een toebereide bodem en wordt nihilisme uitgezaaid. Zou dit de kerk
onberoerd moeten laten?
Modern bewustzijn en transformationeel geloof (12)
Het is mede te danken aan neomarxisten als Horkheimer en Adomo dat de
aspiraties van de Aufklärung momenteel in wijde kring ter discussie staan en
dat de lang gekoesterde argeloosheid ten aanzien van het moderne bewustzijn
is omgeslagen in argwaan en kritiek. Alom? Soms lijkt het erop dat de pijn van
de discussie en de pointe van de kritiek aan kerk en theologie zijn voorbijge
gaan. Laat me hierover, in het gegeven kader, nog kort iets mogen opmerken.
De turbulente technologische en geestelijke ontwikkelingen van deze tijd gaan
gelukkig niet geheel en al aan de kerk voorbij. In dit verband worden er in de
theologie, met name in de huidige hermeneutische richtingen, onder de indruk
van de tijdskloof die ons scheidt van de bijbelse leefwereld, verwoede pogingen
ondernomen om de bijbelse boodschap weer te laten aansluiten bij wat telkens
weer genoemd wordt het ‘moderne bewustzijn’, het ‘eigentijdse denken’ etc. Ter
bepaling van wat er in dit moderne bewustzijn omgaat, wordt vervolgens met
een schuin oog gekeken naar de filosofie: systematische theologie in tweegesprek
met de wijsbegeerte ter oriëntatie in het eigentijdse moderne denken.
Wat verwacht men van zulk een tweegesprek? Nader, wat verwacht men van
het moderne bewustzijn? De vraag of niet het moderne bewustzijn (evenzeer als
allerlei vormen van traditioneel bewustzijn) onder de kritiek van het evangelie
valt, speel ik graag naar de theologie terug. Er zijn ook wijsgerige vragen te
stellen. Bijvoorbeeld deze vraag, of het moderne bewustzijn metterdaad
aanknopingspunten biedt om het theologische denken bij de tijd te brengen. Ik
waag er de stelling aan dat wie deze mening is toegedaan, de theologie in feite
terugvoert in het tweesporig denken van de scholastiek en dat hij bovendien te
laat komt. Zoals Voetius eertijds te onzent te laat was, toen hij de reformatori
sche theologie wilde laten aansluiten bij de Griekse metafysica die geen krediet
meer had, zo rijst ook nu de vraag of het werkelijk bij-de-tijd is om aansluiting
te zoeken bij een bewustzijnswereld die, blijkens het voorgaande, in wijde kring
haar kredietwaardigheid verspeeld heeft. Wordt er binnen de kerken wel
toereikend beseft hoe innerlijk tegenstrijdig de geest van de moderne tijd is en
hoe verwarrend en verwoestend deze geest in onze cultuurwereld heeft
huisgehouden?
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Er zijn kerkmensen die zich zozeer blind staren op de nood van een
verbrokkelde kerk, dat ze aan de nood van een nihilistische cultuur geheel
voorbijgaan, ja, vandaar zelfs baat verwachten. Het laatste wat bij dezulken
bovenkomt, is de idee dat een leeggelopen kerk ook nog wel eens met een
ontledigde cultuur zou kunnen samenhangen. Laat het een teken aan de wand
zijn dat Horkheimer op latere leeftijd zelf, bijv. op de Duitse Evangelische
Kirchentag van augustus 1965, kerk en theologie gewaarschuwd heeft tegen
aanpassing aan het moderne bewustzijn34. De lezer begrijpt uit het bovenstaande
waarom.
Vooral de ontwikkelingen binnen de gereformeerde theologie geven soms
reden tot verbazing. Zocht die theologie een eeuw geleden haar kracht in een
frontale bestrijding van het moderne denken (Kuypers ‘calvinisme’ versus
‘modernisme’), nu lijkt ze af en toe haar kracht te zoeken in een even
grootscheepse poging tot aansluiting35. En dat terwijl dit moderne denken
inmiddels verwikkeld is in een diepgaande crisis. Getuige Nietzsche en Adomo.
Trouwens, ik zou andere zegslieden van naam kunnen aanvoeren, een
Heidegger, een Lévinas, een Foucault, denkers die bij alle onderlinge verschil
toch onverdachte getuigen kunnen heten van een geblindeerd cultuurperspectief.
Moet de gereformeerde theologie, voor zover nog aanwezig, zich dan maar
opsluiten in de heilige, vrome burcht van fideïsme en openbaringspositivisme,
onberoerd van wat er in de wereld omgaat? Allerminst! Maar een mens zou
willen dat het woord ‘gereformeerd’ nog iets van een regenererende kracht in
zich zou bergen. In een tweegesprek tussen theologie en filosofie die echt de
moeite waard is, zou de vraag moeten rijzen of aan het christelijk geloof nog
een transformationele betekenis kan worden toegeschreven die reikt tot aan de
wortels van het moderne cultuur- en bewustzijnsleven. Aan zoiets komen

34. Horkheimers voordracht luidde: ‘Bedrohungen der Freiheit’. Van belang is in dit verband ook
het artikel ‘Theismus-Atheismus’. Beide verhandelingen zijn opgenomen in Kritik der
instrumentellen Vemunft.
35. A. Kuyper, Het Calvinisme: Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden,
Amsterdam/Pretoria: Höveker& Wormser, [1899], pp. 26-27, 173-184. Wat de hedendaagse
theologische en kerkelijke literatuur betreft kan men te kust en te keur gaan. Voor een goede
inleiding in hermeneutische theologieën, zie H.M. Vroom, De Schrift alleen ? Een vergelijkend
onderzoeknaar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie
van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann
en Pannenberg, Kampen: J.H. Kok, 1978. Voor diens eigen opvattingen over aansluiting bij
het moderne denken m.b.v. de filosofie, zie met name pp. 267-270. Ook H.M. Kuitert stelt
voortdurend dat het christendom de eigentijdse opvattingen en gedragspatronen heeft te ‘ijken’
(ten dele ook te kritiseren). Ik noem dat een ideologisch gevaar, hij een ‘noodzakelijke aan
gelegenheid’, Zonder geloof vaart niemand wel: Een plaatsbepaling van christendom en kerk,
Baam: Ten Have, 1974, p. 73, zie voorts pp. 34, 66. Voor kerkelijke publicaties, nadrukkelijk
geënt op het ‘moderne bewustzijn’, neem de synodale verhandeling over seksuele moraal In
liefde trouw zijn, pp. 8-15. Het resultaat is eerder modernistisch dan modem te noemen.
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traditionele bestrijders èn moderne bijvalbetuigers, vrees ik, gelijkelijk niet toe.
In de onderaardse catacomben van het Roma aetema, het imperium dat
zichzelf eeuwig leven toedacht maar de enkeling in lijkverbranding liquideerde,
plachten Christus-belijders eertijds hun dierbare doden te begraven. Nog hangt
op sommige plaatsen de geur van ontbinding. Maar terwijl de neergang van het
eeuwige rijk reeds gaande was, kerfden deze gelovigen in de doolhof van
dodengangen merktekens van ingehouden verdriet en samengeperste hoop,
figuren als van een vis, een herder, een anker, uitroepen als van ‘Gaius, leef
in God’. Ik wil maar zeggen, alleen denken en handelen vanuit een onverwoest
bare hoop kan neergang en nihilisme keren en transformeren.
Kunnen kerk en theologie, van welke kleur of komaf ook, hieraan op dit
moment nog een bijdrage leveren zonder te vervallen in ideologie: gewijde saus
over uitgedroogde kost? De bekende psychiater Victor E. Frankl, insider in wat
er omgaat in mensen van deze tijd, zei onlangs op een symposium te Wenen:
‘People do not care so much for pleasure, avoidance of pain etc. They do care
for meaning’36.
We leven in de schaduw van het nihilisme. De zinvraag houdt ons allen
bezig. Ze beklemt vooral de mondiale slachtoffers van fysiek en psychisch
geweld. Met de mogelijkheid van een bevrijdend antwoord staat of valt voor
mijn besef het bestaansrecht van het 20e-eeuwse christendom.

36. Geciteerd naar W. Aalders, ‘Christelijke filosofie als geestelijk kompas’, in: Beweging 48, 2
(1984, apr.), (pp. 29-31) p. 31.

ALTERNATIEVE VISIES OP KERK, STAAT
EN MAATSCHAPPIJ

5. CHRISTELIJKE ORGANISATIES IN
VERLEGENHEID*

Melk moet, zo wordt gezegd. Moeten christelijke organisaties ook? In Nederland
hebben vooral de gereformeerden deze gedachte als met de moedermelk
ingezogen. Professor S.U. Zuidema, groot voorvechter van christelijke
organisaties in naoorlogse tijd, zei eens tegen mij: ‘Van huis uit zijn me drie
dingen als een heilige noodzaak voorgehouden: de Bijbel, de Gereformeerde
Kerken en de Vrije Universiteit’. Maar de noodzakelijkheid van de bijbel ligt
anders dan de noodzaak van een belijdende kerk en deze ligt weer anders dan
het bestaansrecht van een christelijke universiteit. Woord - kerk - christelijke
organisaties ... Mag men ook de laatste vanuit een heilig moeten verstaan?
Christelijke organisaties zijn niet als een baksteen uit de hemel komen vallen.
Ze vormen tegenwoordig wel voor velen een zwaar monolithisch blok. Ze zijn
voor sommigen zelfs een steen des aanstoots. Moeten de christelijke organisaties
dus op de weegschaal? Mij best. Wie niet gewogen wil worden, verdient de
verdenking van zwaarlijvigheid.
Laten we echter, alvorens te wegen, eerst de balans van het verleden
opmaken. Want het staat met de samenleving en haar organisaties als met de
binnenstad van Amsterdam. De vraag is niet of groot-Mokum beantwoordt aan
de eisen van de hedendaagse planologie; dat doet het allerminst. De vraag is
slechts of de verouderde delen tegen de vlakte moeten dan wel gerenoveerd.
Breken is geen kunst, bouwen wel. Een volk kan de bulldozer halen over de
maatschappelijke instellingen en sociale structuren van een christelijk verleden,
maar hoe wordt het vacuüm gevuld?
Christelijke organisaties zijn verweven met de geschiedenis van ons volk.
Wie wil weten wat ze voorstellen, moet zich rekenschap geven van het verleden.
Waarom werden deze organisaties opgericht? Waartoe hebben ze gediend? Wat
hebben ze tot stand gebracht en wat hebben ze laten liggen? En welke
neveneffecten hebben ze op ons volksleven gehad? Bij de christelijke organisaties
van deze tijd moet de toets van de kritiek worden aangelegd, zeker. Maar de
kritiek kan slechts billijk zijn als met name de motieven in rekening worden
genomen van een volk dat hiervoor in vroeger tijd gebloed en geofferd heeft.

*

Verschenen in: Christelijke organisaties in discussie; een bijdrage, onder redactie van de
Vereniging van Christelijke Studenten te Amsterdam (V.C.S.A.), ’s-Gravenhage: Uitgeverij
Boekencentrum B.V., 1979, pp. 21-66.

92

FLITSEN UIT HET VERLEDEN

Flitsen uit het verleden (1)
De meeste grote christelijke organisaties stammen uit de 19e of begin 20e eeuw.
In protestants-christelijke kring - hiertoe moet deze studie zich voornamelijk
beperken - zijn deze organisaties met name ontstaan uit het door Da Costa en
Groen van Prinsterer geïnspireerde reveil èn het door Abraham Kuyper, Herman
Bavinck e.a. geïnspireerde neocalvinisme.
Het reveil ging voorop. In het midden van de 19e eeuw heeft het zijn stem
doen horen in een van liberalisme doordrenkte natie en in een van rationalisme
doortrokken (Nederlandse Hervormde) Kerk. Het reveil was een grootse poging
in rechtzinnig-christelijke kring om kerk en wereld opnieuw te bereiken met de
liefde van Christus. Door getuigenis en dienst. Het reveil was weinig
dogmatisch. Het drong aan op bijbels geloof en praktisch-christelijk leven. De
weg die men hoe langer hoe meer ging bewandelen, was die van de christelijke
organisatie! Het is in deze tijd (1845) dat de Hemmense predikant Otto Gerhard
Heldring zijn oproep doet uitgaan in kringen van het reveil om tot een bundeling
te komen van het christelijk werk in kerk, staat en maatschappij. Vanaf deze
tijd vinden de ontmoetingen plaats van de zogenaamde Christelijke Vrienden.
Ze zetten zich in voor verbreiding van de evangelieboodschap en voor leniging
van nood onder armen en gebrekkigen. Ze komen op voor sociaal misdeelden
en bestrijden maatschappelijke misstanden, prostitutie en slavernij.
Er ontstaan in deze tijd christelijke stichtingen van barmhartigheid, zoals de
Heldringgestichten in Zetten, het doorgangshuis te Hoenderloo en het weeshuis
Neerbosch. Er worden verenigingen opgericht in dienst van zending en
evangelisatie, zoals de Vereeniging ter Verbreiding van de Waarheid en die tot
Heil des Volks. Christelijke jeugdorganisaties komen van de grond, zoals het
Nederlandsche Jongelings Verbond, later C.J.M .V . geheten. Er verrijzen
diaconessenhuizen, te Utrecht, Amsterdam en Den Haag.
Ook in politiek en onderwijs komt er tekening in de zaak. Een opmerkelijk
feit is wel dat de Antirevolutionaire of Christelijk-historische richting, waarvan
Groen de stuwende kracht was (sedert 1848 in de Tweede Kamer), een begin
van politieke organisatie krijgt; de eerste kiesverenigingen worden opgericht.
Deze kadervorming wordt van toenemend gewicht i.v.m . de schoolstrijd, de
strijd voor christelijk onderwijs op de staatsschool en later - na de totstandko
ming van de Schoolwet van Van der Brugghen (1857) - de strijd ook voor
(gelijke rechten van) het bijzonder christelijk onderwijs. Tegenover de
neutraliteitsthese, die aan de Schoolwet van Van der Brugghen ten grondslag
lag (ondanks de frase te willen ‘opleiden tot alle christelijke en maatschappelijke
deugden’), wordt in 1860 opgericht de Vereeniging voor Christel ijk-Nationaal
Schoolonderwijs, die ook het initiatief neemt tot het befaamde volkspetitionnement van 1878. En uit de lokale comités ter voorbereiding van dit ‘Smeekschrift
aan den Koning’ ontstaat onder A.F. de Savomin Lohman de Unie ‘Een School
met den Bijbel’ (1879).
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In de loop van de jaren zeventig heeft Kuyper, zoals bekend is, de banier
van Groen (overleden 1876) overgenomen. De ‘veldheer zonder leger’ werd
opgevolgd door een veldheer met brede falanx, strateeg van formaat. Had Groen
vooral gemikt op de hogere kringen, Kuyper mobiliseerde het gewone volk, de
‘kleine luyden’ van calvinistische komaf. Hij bezielde ook de schoolstrijd.
Kuyper koesterde het ideaal om het calvinisme uit de 16e eeuw, geboortetijd
van de Nederlandse natie, hier te lande te doen herleven. In dat verband legde
hij zich toe op een stelselmatige ontwikkeling en uitbouw van christelijke
organisaties en organen. In een adembenemend tempo. In 1872 richtte hij het
dagblad De Standaard op, in 1878 de Anti-Revolutionaire Partij en in 1880 de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook andere organisaties kwamen onder invloed
van het ‘kuyperiaans reveil’ tot stand. Omstreeks de eeuwwisseling is Nederland
dan ook met een web van protestants-christelijke organisaties overdekt.
Hiermede is dit verhaal nog niet uit. Nadien zijn er nog heel wat verwante
verbanden bijgekomen, door afscheiding, fusie of verzelfstandiging. Ik noem
hier en passant de Christelijk-Historische Unie (1908), het Christelijk-Nationaal
Vakverbond (1909), de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging (1924)
als ook het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties (1937), opgezet als een
overkoepelend orgaan voor christelijke werkgeversorganisaties (Christelijke
Middenstandsbond, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers en
Christelijke Boeren- en Tuindersbond) en werknemersorganisaties (verenigd in
het C.N.V.). Aan de oprichting van naoorlogse christelijke organisaties, die
velen nog vers in het geheugen liggen, ga ik geheel voorbij.
Ondertussen gaat het me niet om deze momenten uit het christelijk
organisatiewezen, als wel om de motieven die hierbij in het geding waren. Door
welke motieven werden de voorstanders gedreven? We stuiten hier m.i. op een
warrig complex van beweegredenen, waarvan ik de voornaamste zal proberen
uit te lichten.
Het verlegenheidsmotief (2)
Wenden we ons, om te beginnen, weer tot het reveil, dan kan men moeilijk
spreken van een bewust motief voor christelijke organisatie. De mensen van het
reveil hebben de reddende liefde van Christus gestalte willen geven te midden
van het Nederlandse volk en daarbuiten. De organen die zo ontstonden waren
christelijk van aard. Maar het vraagstuk van afzonderlijke christelijke
organisatievormen, gesteld tegenover algemene organisatiepatronen, kwam bij
hen nauwelijks in zicht. En waar het als zodanig wel in zicht kwam, heeft men
voor afzonderlijke opstelling teruggehuiverd. Men is slechts node, uit
verlegenheid met de zaak, overgegaan tot de vorming van eigen organisaties.
Ik kan mij vinden in de woorden van Van der Werf, als hij schrijft: ‘In het
Nederlands Réveil (werd) de christelijke organisatie geboren. Daarbij werd geen
uitvoerige principiële verdediging van dit ontstaan gegeven, het geheel ontstond
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veeleer onder de druk van de praktische omstandigheden. Men kon niet anders.
Doordacht werd het niet en een bepaalde strategie zat er niet achter’1.
Dit gebrek aan bezinning op het probleem van de christelijke organisatie,
deze aarzeling en afwezigheid van enige strategie ter zake blijkt op bijna
ontroerende wijze uit de eerder genoemde oproep van ds. O.G. Heldring, welke
zou leiden tot de samenkomsten van de Christelijke Vrienden. Als Heldring op
15 mei 1845 zijn oproep doet uitgaan aan ‘de vrienden des Heeren’, dan eindigt
hij met deze woorden: ‘Mannen broeders! Ai zeg mij uwe gedachten; wat
moeten wij doen, allen van elkander verwijderd wandelen, een iegelijk naar
zijnen weg? Of is er vereeniging mogelijk? Kunt gij niet eene bijeenkomst
oproepen om te zamen raad te plegen en te bepalen wat we doen? Wat is de
zaak; moeten wij iets nieuws stichten of ons in het oude begeven? Is er ten
dezen eenige gedachte bij U? O! zet dezelve op papier . . . ,2.
Deze verlegenheid, zo kenmerkend voor de mannen van het reveil, hing
samen met hun uitgangspunt. Het reveil ging uit van de zienswijze dat
Nederland een ‘christelijk land’ is of - zoals Wormser wel zei - een ‘gedoopte
natie’. Ook Groen zag Nederland graag als corpus christianum, d.i. als een
samenlevingspatroon waarin een christelijke staat en een belijdende volkskerk
hand in hand gaan, al erkende hij tegelijkertijd het publiek recht van andere
gezindheden. Zijn uitgangspunt was echter dat in het algemene en nationale het
christelijke moest worden onderkend, vastgehouden en versterkt. Groen noemde
zijn vaderland dan ook soms een ‘uitverkoren volk’, een ‘christelijke natie’ en
kon het bij tijd en wijle vergelijken met het oude bondsvolk Israël123. Een en
ander maakte hem en de zijnen huiverig voor afzonderlijke christelijke
organisaties. Groens ideaal was een christelijke kerk in een christelijke staat.
En hij was bepaald niet de enige.
In de nationale politiek koos Groen weliswaar scherp partij tegenover het
liberalisme, omdat hij het liberalisme zag als de belichaming van de ongeloofstheorieën van de Franse Revolutie. Het kostte hem evenwel de grootste moeite
zich los te maken van de conservatieven, omdat hij in deze stroming christelijk
erfgoed aanwezig zag. Toen Groen ten slotte tot het inzicht kwam ‘in het
isolement ligt onze kracht’, benadrukte hij tezelfder tijd de wervende, niet de
werende kracht van zulk een evangelisch isolement. Dat zijn leuze zou
aansporen ‘tot afsluiting en politieke kluizenarij’, bestempelde hij als ‘onzin’4.

1. J. van der Werf, Kerk en christelijke vereniging, Amsterdam: H.J. Paris, 1960, p. 15.
2. M.E. Kluit, Het protestantse réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865, Amsterdam: H.J.
Paris, 1970, p. 444.
3. H. Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, Amsterdam: H.J. Paris, 1940, p. 147. Zie
ook zijn Wat heeft Groen ons vandaag te zeggen?, ’s-Gravenhage: P.A. Daamen, 1945, p. 102.
4. Groen zelf omschreef het woord ‘isolement’ als ‘zelfstandigheid’ en ‘beginselvastheid’. Zie
nader: J. Kamphuis, Evangelisch isolement: Over de zinspreuk ‘In ons isolement ligt onze
kracht’, Groningen: De Vuurbaak, pp. 9 sq. en 44.
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Een soortgelijke houding nam hij aan ten opzichte van het christelijk
onderwijs. Zijn ideaal was christelijk onderwijs op de gereformeerde
staatsschool, desnoods met dependances voor andersdenkenden (roomsen en
joden). In de Tweede Kamer verklaarde hij: Tk ben steeds voorstander van het
openbaar onderwijs geweest; het bijzonder schoolwezen is voor mij surrogaat’5.
Maar na de aanneming van de wet van Van der Brugghen, die de openbare
school in feite godsdienstloos maakte, koos Groen tegen heug en meug voor het
bijzonder, christelijk onderwijs. Zo wilde hij ook eerst na aarzeling ere
voorzitter worden van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonder
wijs. Afzonderlijke christelijke scholen en organisaties waren hem noodwonin
gen, praktisch onmisbaar, provisorisch bewoonbaar. Met zijn adagium ‘de
school aan de ouders’ dacht Kuyper hier duidelijk anders over. Hij eerst wilde
de bijzondere school tot de normale verheffen. Hij eerst zou van de nood een
deugd maken.
Toch mag men geen tegenstelling suggereren tussen het reveil en het
kuyperiaans calvinisme, zoals Haitjema jaren geleden gedaan heeft door te
spreken van ‘tweeërlei voedingsbodem’ voor de christelijke organisaties in de
19e eeuw6. Men zal in ieder geval hebben te bedenken dat ook Groen zich zag
als ‘issu de Calvin’ en dat de grondtrekken van het reveil bij Kuyper zouden
terugkeren: praktische geloofsbeleving binnen maar ook buiten het kerkelijk
instituut alsmede strijd tegen afval en ongeloof, ook in het politiek en
maatschappelijk bestel.
Dan is er nog iets. In het neocalvinisme7, dat bij Abraham Kuyper en zijn
geestverwanten op de voorgrond treedt, wordt de christelijke organisatie niet
in een handomdraai omgebouwd van een praktische noodwoning tot een
principiële veste. Karakteristiek is de houding van een man als Klaas Kater, de
metselaar, actief in het ‘neutrale’ Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
in het begin van de jaren zeventig. Hij ijvert voor lotsverbetering van de
werkende stand en spant zich als christen tot het uiterste in om onnodig
isolement te voorkomen. Maar als in het Algemeen Werkliedenverbond de
ideeën van klassenstrijd en revolutie de overhand krijgen en Katers ideaal inzake
de ‘samenwerking’ van patroons en werklieden weggedrongen wordt, als men
zich bovendien gaat keren tegen de ‘verderfelijke invloed van de sectescholen’,
d.i. tegen het christelijk onderwijs, scheurt het glinsterend rag van neutraliteit

5. G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, deel II, Utrecht:
Kemink en Zoon, 1857, p. 226.
6. Th. L. Haitjema, ‘Onze volkskerk en de christelijke organisaties’, in: Kerk en Theologie 6
(1955), pp. 145-161, met name p. 151. Vergelijk H.N. Ridderbos, ‘Historisch Beeld?’, in:
Gereformeerd Weekblad (Kampen: J.H. Kok) 11, 19 (1955, 4 nov.), p. 146.
7. Ik gebruik de term ‘neocalvinisme’ niet in denigrerende zin. Het woord wordt door Kuyper zelf
gehanteerd, bijv. Antirevolutionaire Staatkunde: Met nadere toelichting op Ons Program, deel
I, Kampen: J.H. Kok, 1916, pp. X sq.
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uiteen. Januari 1876 wordt, men kan gerust zeggen noodgedwongen, het
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium opgericht8.
Een afzonderlijke christelijke opstelling volgt in deze tijd ook - ik noemde
het reeds - op het terrein van de dagbladpers (De Standaard, 1872), de politiek
(Anti-Revolutionaire Partij, 1878) en het hoger onderwijs (Vrije Universiteit,
1880). De motieven hiervoor zijn zeer uiteenlopend geweest. En de argumenten
worden alsmaar principiëler. Toch moet ik opmerken dat ook Kuyper er
regelmatig op gewezen heeft dat men met de zaak verlegen was en dat
praktische omstandigheden en politieke verhoudingen hem en de zijnen er
eenvoudig toe gedwongen hadden om op te trekken ‘onder eigen banier’.
Het pro Rege-motief (3)
Principiële argumenten worden echter aan dit verlegenheidsmotief toegevoegd,
ja, krijgen spoedig de overhand. Het grote motief tot christelijke organisatie dat
in het kuyperiaanse calvinisme naar voren geschoven wordt en waarvoor men
zich ook graag op Calvijn beroept, is de idee van ‘de ere Gods’. Het gaat in de
christelijke organisaties om de verheerlijking van God, de verwachting van zijn
rijk, de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Op ieder levensterrein! Gods
koninkrijk is méér dan de kerk: het strekt zich uit over heel het wereldleven.
Christus’ koningschap is méér dan een symbool: Hij is het Hoofd van de kerk,
de Heer der wereld, de Koning der koningen. Vandaar ook Kuypers standaard
werk Pro Rege, voor Koning Jezus! Diens opperhoogheid moet erkend worden,
niet alleen op kerkelijk erf, maar ook in het ontkerstende maatschappelijke
leven. Christelijke organisaties noemt Kuyper een ‘instrument, waarvan de
Christus zich bedient, om zijn Koningschap over de Maatschappij te handha
ven’9.
Het pro Rege-motief is het bezielende vuur dat telkens weer oplaait in het
christelijk organisatieleven. In het ijveren voor een christelijke school, een
christelijke staatkunde, een christelijke wetenschap enz. heeft men niet zichzelf
gezocht, maar de dienst aan Koning Jezus en dat vaak met onvoorstelbare offers
en zelfverloochening.
Ik geef toe, er is wel eens een te rechtlijnig verband gelegd tussen het pro
Rege-motief en de christelijke organisatie. Er is wel eens de indruk gevestigd
dat algemene organisaties per definitie dwaalden en ontrouw waren aan hun
hemelse Koning. In het algemeen lag de argumentatie toch echter even anders.
Kuyper c.s. erkenden die christenen wel die voorstanders waren van een

8. Zie R. Hagoort, Patrimonium: Gedenkboek bij het gouden jubileum, Uitg. Ned. Werkliedenver
bond Patrimonium, 1927, pp. 127,143. Ten aanzien van de A.R.P. zie P.G. Knibbe, D e laatste
kans voor de Antirevolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken, Leiden, 1963, p. 140.
9. A. Kuyper, Pro Rege o f het koningschap van Christus, Kampen: J.H. Kok, 1911/1912, deel
I, Voorwoord en deel III, p. 184.
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‘ethische beïnvloeding’ van de samenleving. Ze waren echter niet tevreden met
zulk een individueel-christelijke inbreng in de ‘neutrale’ verbanden van de
maatschappij. Het pro Rege-motief reikte huns inziens verder. Men was van
mening dat ook de structuren zich moesten voegen naar Gods wil, dat God
beslag legt op heel het leven, ook naar zijn organisatorische zijde. Zo kon De
Standaard honderd jaar geleden schrijven dat Patrimonium ‘niet eene
vereeniging van Christelijke werklieden, maar eene Christelijke Vereeniging van
werklieden wil zijn’101. En dat is metterdaad iets meer.
In onze tijd worden de politiek-sociale dimensies van het evangelie door velen
herontdekt. En de verinnerlijking van het christelijk geloof wordt met recht
gehekeld. Meer en meer wordt ook ingezien dat de persoonlijke inzet van
christenen de noodzaak van een structurele aanpak niet opheft. Graag beroept
men zich tegenwoordig ook (binnen en zowaar zelfs buiten de V .U .!) op Kuyper
en de door hem bepleite ‘architectonische kritiek’ op de samenleving11.
Dit beroep lijkt echter vaak niet meer dan lippendienst te zijn. Het wordt
metterdaad lippendienst indien niet tevens de door Kuyper gewezen weg van de
christelijke organisaties in rekening genomen wordt als een tertium naast het
gekritiseerde verschijnsel van een ‘vertroste kerk’ en een ‘geprivatiseerde
theologie’ ter ene zijde en het tegenwoordig vaak aanbevolen alternatief van een
‘kritische kerk’ en een ‘politieke theologie’ ter andere zijde12. In een dergelijk
dilemma zou Kuyper zich niet herkend hebben.
Het eerste verschijnsel (kerk en godsdienst als privé-aangelegenheid) zou hij
van de hand gewezen hebben als een beknotting van Christus’ zeggenschap over
heel de maatschappij. Maar ook het kritische alternatief zou hij hebben
afgewezen en wel als een beknotting van de mondigheid en vrijheid van de
christen in diezelfde maatschappij. De tijd was z.i. voorbij dat kerk en theologie
naar middeleeuws model nog heel het leven onder hun controle zouden kunnen
nemen. In een moderne, sterk gedifferentieerde samenleving met vele
maatschappelijke ‘kringen’ naast de kerk, zullen kerken theologie een stap terug
moeten doen13. Doch niet alzo de christenen zelf! Voor hen blijft héél het leven
gods-dienst. In het pro Rege van de christelijke organisaties zal deze omspannen-

10. De Standaard, 8 april 1877.
11. In: Het sociale vraagstuk en de christelijke religie: Rede bij de opening van het sociaal congres
op 9 november 1891 gehouden, Amsterdam: J.A. Wormser, 1891.
12. Men kan de bewuste terminologie en tegenstelling recentelijk aantreffen bij G. Dekker,
Gekerkerd geloof: Vertrossing van godsdienst en kerk, Baam: Ambo, 1977. Ook bij Dekker
vindt men het beroep op Kuyper en het pro Rege-motief, ook bij hem merkwaardigerwijs de
omzeiling van de godsdienstsociologische problematiek van het tertium, pp. 58 en 46 sq.
13. In de lijn van Kuyper stelt Troost terecht dat de prediking van de kerk over héél het concrete
leven gaat en dat daarom de kerk haar boodschap niet piëtistisch mag versmallen, maar wel
kerkelijk dient te concentreren op en vanuit Christus, de Heer van de wereld, het Centrum van
ons geloof. Zie nader A. Troost, Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek, Kampen:
J.H. Kok, 1967, pp. 13 sq., 23, 27.

98

HET PATRIMONIUM-MOTIEF

de godsdienst gestalte gegeven moeten worden. Langs deze weg ook zal de
kritiek op de samenleving en de ombouw van de wereldlijke verhoudingen
bewerkstelligd moeten worden.
De vraag zal nog nader bekeken moeten worden of het pro Rege-motief en
eventuele andere motieven noodzakelijkerwijs moeten leiden tot een christelijke
organisatiestructuur. Zoveel dient echter vast te staan dat in de visie van Kuyper
het pro Rege-ideaal, de kritiek op de samenleving èn de idee van christelijke
organisaties onverbrekelijk verbonden zijn.
Het patrimonium-motief (4)
In het geding rondom de christelijke organisaties zijn ook andere motieven aan
de orde. Hieronder reken ik het patrimonium-motief. We kwamen het woord
reeds tegen in verband met Klaas Kater en de naam van het door hem opgerichte
christelijke werkliedenverbond. Ik kan dit motief het best introduceren aan de
hand van art. 1 van het Program van beginselen van de Anti-Revolutionaire
Partij, zoals dit in 1878 geformuleerd werd. Hierin werd gezegd: ‘De
antirevolutionaire of Christelijk-historische richting vertegenwoordigt, voor
zoveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, door
Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel
ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een
vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen’.
Kuyper heeft moeten toegeven dat ‘de grondtoon van ons volkskarakter’ niet
onbetwist is. Hij erkende al ras dat er ook van een Rooms nationaliteitstype en
van een liberalistische grondtoon gesproken kan worden. Toch lag voor hem
de dominant overduidelijk in wat hij doorgaans als het calvinisme aanduidt.
Volgens Kuyper heeft het calvinisme ons volk zijn nationaal stempel opgedrukt14.
Om deze typering te staven, wordt graag verwezen naar de ‘vader des
vaderlands’, die - toen hem eens in een schier uitzichtloze situatie gevraagd
werd, of hij wellicht nog bondgenoten had - antwoordde een verbond gesloten
te hebben met de Heer aller heren. Telkens wordt gewezen op de leidende rol
die het calvinisme onder leiding van het Oranjehuis gespeeld heeft in de
onafhankelijkheidsstrijd tegenover Spanje, waarbij Willem de Zwijger wel
vergeleken wordt met Mozes, de bevrijder van Israël15.
Op deze historische groei en ontwikkeling wordt nu het ideaal voor het heden
geënt. In iets voorzichtiger toon valt dit ook te lezen in art. 4 van het naderhand

14. Over ‘de grondtoon van ons volkskarakter’ zie A. Kuyper, ‘Ons Program’, Amsterdam: J.A.
Wormser, 1892 (3e ed.), pp. 22 sq. Eerst in 1961 heeft de preambule van het Beginsel- en
algemeen staatkundig program van de A.R.P. de zogenaamd in 1572 ingezette (calvinistische)
grondtoon van ons volkskarakter aangeduid als een grondtoon (onder vele).
15. Vgl. A. Kuyper, in: Geen vergeefs woord: Verzamelde deputaten-redevoeringen, Kampen: J.H.
Kok, 1951, p. 33.
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geformuleerde beginselprogram van de Christelijk-Historische Unie (1908): ‘In
overeenstemming met de historische ontwikkeling van het christendom op
Nederlandsche bodem moet Nederland bestuurd worden als een Christelijke staat
in protestantse zin’. Deze zienswijzen van de A.R.P. en de C.H.U. steunen op
de opvattingen van Groen over Nederland als ‘christelijke natie’, die we eerder
memoreerden.
Nu behoeft deze visie als zodanig niet tot gescheiden christelijke organisaties
te leiden. Integendeel, uit Groen is ons gebleken dat de bedoelde visie een
isolementspositie juist kan tegengaan. In kringen van de C.H.U. is dit ook
telkens weer gebleken. Zo niet bij Kuyper en de zijnen! Vanuit de Anti-Revolutionaire Partij gaat men hoe langer hoe meer niet in het Nederlandse volk, maar
in het calvinistische volks deel de rechtmatige erfgenamen zien van het verbond
dat de Prins van Oranje en de gereformeerde vaderen eens met God tot behoud
van het vaderland gesloten hebben. De calvinisten maken aanspraak op dit
patrimonium (vaderlijk erfdeel), dat de liberalen hen willen ontroven. Tegenover
deze roof moet het calvinisme weer, zo zegt Bavinck ergens, de driekleur laten
wapperen: God, Oranje, Nederland. Aan een diepgeworteld geloof ontsprongen
is het calvinisme immers ‘de kern der natie’. Het liberalisme daarentegen is met
zijn ongeloofs- en neutraliteitstheorieën een geïmporteerd gewas van de
Verlichting, de overgeplante vrijheidsboom van de Franse Revolutie, het
koekoeksjong in het gereformeerde nest16.
Vanuit dit perspectief willen de christelijke organisaties het verleden claimen
en consolideren. Zij verklanken immers de grondtoon van ons volkskarakter.
Zij vormen eigenlijk in klein verband de ware voortzetting van christelijk
Nederland. Als Col ij n in latere jaren zijn deputaten-rede voeringen houdt voor
het front van de Anti-Revolutionaire Partij, spreken sommige titels reeds
boekdelen: ‘Der vaderen erfdeel’ (13 april 1922), ‘Om de bewaring van het
pand’ (23 april 1925)17.
Met deze gewijzigde opstelling hebben Kuyper en de latere antirevolutionaire
leiders m.i. blijk gegeven van een stuk nuchter realiteitsbesef. Ze hebben zich
in ieder geval ten aanzien van de eigentijdse situatie losgemaakt van de
romantische zienswijze dat Nederland in zijn geheel nog steeds beschouwd kan
worden als een gedoopte natie (Wormser: ‘Leer de natie haar doop verstaan en
kerk en staat zijn gered’) als ook van de theocratische idee dat Nederland
opgevat kan worden als een christelijke staat, die de belijdenis van de
Nederlandse Hervormde Kerk publiekelijk heeft uit te voeren (Ph.J. Hoedemaker: ‘Heel de Kerk en heel het volk’).

16. Vergelijk de bekende deputaten-redevoeringen van A. Kuyper, ‘Niet de Vrijheidsboom maar
het Kruis’ (1889) en van H. Bavinck, ‘Christelijke en neutrale staatkunde’ (1905). In Geen
vergeefs woord, pp. 37 sqq. en 137 sq.
17. In: Geen vergeefs woord, pp. 240 sqq. en 262 sqq.
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Volgens Kuyper c.s. moet in de huidige omstandigheden als een feit
geaccepteerd worden, dat drieërlei hoofdstroming zich in ons volksbestaan doet
gelden: liberalisme, calvinisme, rooms-katholicisme. Volgens hem kan de
Nederlandse overheid de gereformeerde confessie niet zomaar tot uitgangspunt
nemen van haar staatkundig beleid. In het Oude Testament was Israël inderdaad
een theocratie. Het volk werd rechtstreeks door God geregeerd. In een moderne
samenleving met een verscheidenheid aan geestelijke stromingen en opvattingen
is de theocratie-gedachte echter onhaalbaar, ja, ongeoorloofd. Het zou
neerkomen op ‘geestelijke dwingelandij van staatswege’.
Dit betekent voor Kuyper overigens nog niet een neutrale staat. Om twee
redenen. Allereerst blijft de overheid ook in een grotendeels ontkerkelijkte en
ontkerstende samenleving, via het geweten van de overheidsdienaars, gebonden
aan de soevereiniteit van God. En daarnaast moet de strijd om een samenleving
die aan Gods gerechtigheid beantwoordt in het volksleven zelf gevoerd worden.
Niet met dwingende zwaardmacht van de overheid, maar met de wervende
kracht van de christelijke overtuiging. Hiertoe strekken z.i. dan de christelijke
organisaties18.
Een vraag die overblijft is of het patrimonium-motief getuigt van voldoende
nuchterheid en realiteitszin, met name ook ten aanzien van het verleden. Ik waag
dit te betwijfelen. Allereerst vormde het calvinisme in Nederland in de bittere
jaren van strijd tussen 1568 en 1572 en ook daarna een minderheid (de Prins
van Oranje ging eerst over tot de Gereformeerde Kerk in okt. 1573), zodat de
duiding van het calvinisme als ‘kern der natie’ wel enige vraagtekens oproept.
In hoeverre is men gerechtigd het liberalisme een uitheems gewas, het
calvinisme daarentegen een plant van eigen bodem te noemen?
Fundamenteler nog is de vraag in hoeverre de constellatie van het verleden
koersbepalend kan zijn voor het christelijk handelen in deze tijd. Niet alleen het
reveil, ook Kuyper is welbeschouwd nooit losgekomen van de (christelijke)
romantiek, d.i. van de neiging het heden te spiegelen in het licht van een
geïdealiseerd (christelijk) verleden. Is dat vooreen christen een zuivere spiegel?
Vandaar echter de tendens tot consolidatie en conservatie. Vandaar ook dat de
kritische Kuyper, die we tevoren tegenkwamen, soms ook een conservatieve
Kuyper kon zijn. Om van de kuyperianen maar niet te spreken.

18. Aldus A. Kuyper in: Het calvinisme: Zes Stone-lezingen in october 1898 te Princeton (N.-J.)
gehouden, Amsterdam: Höveker en Wormser, pp. 76 sq.: Geen vergeefs woord, pp. 54 sq. en
het Beginselprogram A .R .P ., art III. Overigens beoogde Hoedemaker geen geestelijke dwang
van staatswege. Hij beriep zich op het gezegde dat wel aan Groen wordt toegeschreven: ‘Voor
de individu vrijheid, voor de nationale instellingen handhaving van het christelijk-historisch
karakter der natie’. Zie G.J.J.A. Delfgaauw, De staatsleer van Hoedemaker: Een bijdrage tot
de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting, Kampen: J.H. Kok, 1963, p. 137.
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Het herkersteningsmotief (5)
Hiermee nader ik een volgend motief voorchristelijke organisatie, te weten dat
van de herkerstening van het Nederlandse volk. In zijn studie over De
emancipatie van de gereformeerden maakt ook J. Hendriks hiervan gewag en
onderscheidt dan tweeërlei, te weten het streven naar kerstening van de
samenleving èn dat naar de bekering van de medemens. De christelijke
organisaties wilden - zo stelt hij - ‘alles en allen’ veroveren pro Rege, zowel
de structuren als de personen19. Inderdaad, men wilde - zij het ook met strikte
eerbiediging van ieders levensovertuiging - het gehele volk naar zijn persoonlij
ke en zijn maatschappelijke zijde onder het beslag brengen van Gods Woord.
Evangelisatie en maatschappijvernieuwing moesten elkaar tot een hand en een
voet zijn.
Dit brede herkersteningsmotief klinkt telkens door. In de schoolstrijd ging
het de voorstanders van de bijzondere school om ‘christelijk-nationaal
onderwijs’, om zorg voor de kinderen van heel ons volk. In de politieke strijd
van de antirevolutionairen stelde men niet het eigenbelang centraal, maar het
belang der natie20. In de maatschappelijke strijd hebben het Nederlandsch
Werkliedenverbond Patrimonium en het Christel ijk-Nationaal Vakverbond (de
namen spreken reeds boekdelen) de christelijk-nationale taak van de sociale
beweging vooropgesteld: men zag het middel van de klassenstrijd als rampzalig
voor het gehele volk21.
Bij de oprichting van de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging deed
het herkersteningsmotief zich wel in zeer bijzondere mate gelden. H. Algra
verhaalt ergens hoe de voortrekker van de christelijke radio-vereniging, Pieter
Koos Domisse, gegrepen was door het grootse visioen dat ‘de boodschap wordt
gebracht aan honderdduizenden’22. Is het ook niet opmerkelijk dat in ons land

19. J. Hendriks, De emancipatie van de gereformeerden: Sociologische bijdrage tot de verklaring
van enige kenmerken van het huidige gereformeerde volksdeel, Alphen a/d Rijn: Samson, 1971,
diss., p. 98.
20. Niet ten onrechte hebben J.A. de Wilde en C. Smeenk de historie van de A.R.P. met een
beroep op Kuyper beschreven onder de titel Het volk ten baat: De geschiedenis van de A.R.partij, Groningen: Jan Haan, 1949.
21. In het woord ‘christelijk-nationaal’ klinkt overigens tweeërlei door, te weten ‘de christelijke
natie’ als pand waarvoor men pal stond (patrimonium-motief) en ‘de natie voor Christus’ als
missionaire opdracht (herkersteningsmotief) .ZelfsJ.A.H.J.S.BruinsSlot noemt nog de A . R. P.
christelijk-nationaal, omdat ze de grondtoon van ons volkskarakter zou vertegenwoordigen èn
omdat ze een missie heeft, ‘De anti-revolutionaire partij als christelijk-nationale partij’, in: Bene
Meritus: Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan doctor Johannes Schouten,
Kampen: J.H. Kok, 1958, met name pp. 9 en 10.
22. ‘De vereniging’, in: Vrij en gebonden: 50 ja a r N.C.R.V., Baam: Bosch & Keuning, 1974,
p. 23. Ben van Kaam duidt m.i. op hetzelfde in zijn bijdrage ‘Het bestel’ met de termen
‘isolementsontsluiting’ i.p.v. ‘isolementsstreven’, pp. 150 sqq.
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met zijn vele kerkelijke compartimenten en strikte kerkelijke keur de vrije vogel
Johannes de Heer de ether binnenvloog? De rasevangelist kon bij de N.C.R. V.
het hoogste lied zingen.
R. Schippers heeft de christelijke organisaties eens betiteld als tekenen van
solidariteit met de wereld. Zo’n uitspraak kan verbazing wekken, omdat
christelijke organisaties doorgaans te boek staan als tekenen van tweedracht,
oorzaak van verdeeldheid, steunberen van een verzuild bestaan, brekers van een
solidaire samenleving. Hoewel Schippers zeker zijn problemen lijkt te hebben
met de christelijke organisaties, vooral in haar praktische uitwerking, heeft hij
kennelijk haar diepere betekenis gepeild. Christenen hebben zich hier nu eens
niet teruggetrokken achter de krijtstrepen van de kerk. Ze zijn ‘de weg van de
wereld’ gegaan. Ze hebben het Nederlandse volk ineen geseculariseerde cultuur
opnieuw gezocht en in aanraking willen brengen met de verlossende werking
van het evangelie van Christus23.
In deze gedrevenheid door het evangelie en in het vertrouwen op haar
wervende kracht hebben de neocalvinisten zich, naar mijn gevoelen, in vele
gevallen van hun beste zijde laten zien. Hierin waren ze ook eens geestes met
het reveil. Hierin konden ze dan ook een eenheid aan de dag leggen van
kerkelijke klanten en vrije vogels tezamen.
Ik zou er nog dit aan willen toevoegen. Voor zover deze gedrevenheid
werkelijk voortvloeide uit de Bron, de zoekende en helpende liefde van Jezus,
was ze gericht op de toekomst en liet ze gelukkig de dubieuze patrimoniumproblematiek geheel achter zich. Men kan het alleen betreuren dat juist dit
herkersteningsideaal naderhand voor veler besef in de christelijke organisaties
zo weinig herkenbaar is gebleven. Het ontstaan van concurrerende nevenorgani
saties, bijv. naast de N.C.R.V. de Evangelische Omroep (1967), werd zodoende
uitgelokt en in de hand gewerkt.
Het antithese-motief (6)
Er is ten aanzien van het streven naar christelijke organisatievormen geen motief
te noemen dat zo overtuigend is geweest voor haar aanhangers (vooral in de
A .R .P.) en zo afstotend heeft gewerkt op haar tegenstanders (vooral in de
zogenaamde doorbraakbeweging) als het motief van de antithese, de tegenstel
ling. Een tegenstelling waartussen?
Oriënteren we ons aan Kuyper, dan lijkt het in eerste instantie te gaan om
een tegenstelling tussen tweeërlei standpunt, tweeërlei geloof, tweeërlei
levensovertuiging, die van de ‘normalisten’ en de ‘abnormalisten’. Normalisten

23. R. Schippers, De gereformeerde zede, Kampen: J.H. Kok, 1955 (2e ed.), pp. 190 sqq. Zie
echter ook ‘De weg van de christelijke organisaties’, in: Wending 16, 10 (1961, dec.), pp. 587
sqq.
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zijn volgens Kuyper zij die deze wereld normaal noemen en aangewezen op
eigen kracht, die geen weet willen hebben van haar verdorvenheid en haar
behoefte aan verlossing. Abnormalisten zijn diegenen die deze wereld kennen
als verdorven door de zonde en aangewezen op Christus. Kortom, het gaat hier
bij Kuyper in eerste instantie om twee tegengestelde geestelijke overtuigingen,
‘twee absolute uitgangspunten die geen vergelijk dulden’.
Deze tegenovergestelde uitgangspunten worden echter in tweede instantie
herleid tot het fundamentele verschil van ‘tweeërlei menschen’, wedergeborenen
en niet-wedergeborenen. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping, hij is
opnieuw geboren. Van hem is het zijn en het bewustzijn omgezet, van anderen
niet. De wedergeboorte - aldus Kuyper - ‘breekt de menschheid in tweeën, en
heft de eenheid van het menschelijk bewustzijn op. Brengt toch deze van buiten
inkomende daad ... een principiële verandering in het zijn des menschen tot
stand, en oefent deze verandering tevens invloed op zijn bewustzijn, dan bestaat
er van dat oogenblik af een klove, waarover geen brug is te leggen’.
Kuyper vervolgt: ‘We spreken dus niets te sterk, zoo we van twee soorten
menschen spreken ... Dit bestaan nu van tweeërlei menschen brengt teweeg het
bestaan van tweeërlei menschelijk leven en levens bewustzijn'. Wedergeborenen
en niet-wedergeborenen komen zodoende tot een tegengestelde zienswijze en
uiteenlopende handelwijze op ieder levensterrein, in de wetenschap, de kunst,
de politiek. Dus dienen ze zich afzonderlijk te organiseren en dus ‘betwisten ze
elkander het gansche terrein des levens’24. Vandaar ook de christelijke
organisaties als separate organisaties, ja, als strijdorganisaties25.
De kracht van Kuypers betoog schuilt m.i. hierin, dat de bijbel metterdaad
een antithese leert tussen het rijk van God en, wat genoemd wordt, het rijk der
duisternis. God heeft de aarde niet gelaten in de greep van de Boze. Onmiddel
lijk na de zondeval heeft Hij ‘vijandschap’ afgekondigd tussen Satan als belager
en Christus als verlosser van deze wereld (Gen. 3:15). De Bijbel heeft dus weet
van antithese als een strijd tussen twee geestelijke machten. De Bijbel openbaart
ook hoe heel het mensenleven en heel de wereldgeschiedenis meegetrokken
worden in deze strijd, ter ene of ter andere zijde. Het wordt een strijd tussen
twee rijken. In zoverre kan deze strijd tussen de ‘staat Gods’ en de ‘aardse staat’

24. Zie voor de citaten A. Kuyper, Het calvinisme, p. 127; Encyclopedie der Heilige Godgeleerd
heid, Kampen: J.H. Kok, 1909 (2e ed.), deel II, pp. 99, 102; Het calvinisme, p. 126.
25. De enige rem op deze militante antitheseleer is Kuypers leer van de ‘gemeene gratie’, d.i. de
terechte erkenning van Gods genadige bemoeienis met alle mensen ter instandhouding van deze
wereld. De leer van de (al)gemene gratie veroorlooft in voorkomende gevallen naast strijd ook
samenwerking. De samenhang met Kuypers antitheseleer blijft echter problematisch. Zie S.U.
Zuidema, ‘Gemene gratie en Pro Rege bij Dr. Abraham Kuyper’, in: Anti-Revolutionaire
Staatkunde24 (1954), 1-19,49-73 en J. Klapwijk, ‘Calvinand Neo-Calvinism onNon-Christian
Philosophy ’, in: The Idea ofa Christian Philosophy: Essays in Honour ofD.H.Th. Vollenhoven,
Toronto: Wedge, 1973, pp. 43-61; ook in Philosophia Reformata 38 (1973), pp. 43-61.
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(Augustinus) inderdaad ook (met Kuyper) tweeërlei uitgangspunt voor het
mensenleven genoemd worden.
De Bijbel licht echter slechts op enkele beslissende punten over het ontstaan
en de ontwikkeling van deze antithese de sluier op, met name waar hij licht laat
vallen op de zondeval, de zondvloed, het volk Israël, Christus’ kruis en
opstanding, de voleinding. Voor het overige wordt er zowel gesproken van ‘het
geheimenis van het Koninkrijk Gods’ (Mar. 4:11) als ook van het ‘geheimenis
der wetteloosheid’ (2 Tess. 2:7). We krijgen m.a.w. deze frontvorming niet in
het vizier, deze vijandschap niet in de vingers. Dus laat de antithese zich in deze
wereld ook niet organiseren. Dat bleek reeds in het Oude Testament niet
mogelijk, ook niet door de afzondering van Israël als volk van God: Israël
verviel toch weer tot afgoderij. Het bleek evenmin mogelijk door de stichting
van de christelijke kerk: de kerk werd zelf een strijdtoneel. Aan de hier
bedoelde antithese kan echter nog minder gestalte worden gegeven door de
frontvorming van christelijke organisaties. Omdat de antithese dwars door het
hart van de gelovigen, dwars door de muren van de kerk en dwars door de
fronten van alle mogelijke christelijke en minder christelijke organisaties heen
loopt26.
Hiermee wil ik de betekenis van de antithese voor christelijke organisaties
niet ontkennen, voor zover namelijk ook deze organisaties middel kunnen zijn
in de strijd om de komst van het rijk van God. Het antithese-motief valt dan
echter nagenoeg samen met wat ik eerder het pro Rege-motief genoemd heb.
Christelijke organisaties worden, zo gezien, een steun in de strijd waartoe
Christus een ieder oproept.
Vanwaar nu de ergernis die Kuypers antitheseleer gewekt heeft en wekt? Zij
kan al-te-menselijke gronden hebben, voorzover in kerkelijke ofniet-kerkelijke
kring het zicht op het Rijk dat tot een beslissing oproept, is verdampt in de
mythe van de universele broederschap van alle mensen. De ergernis kan echter
ook bijbelse gronden hebben, voor zover wordt aangevoeld of ingezien dat het
geding tussen God en Satan niet grijpbaar gemaakt mag worden in twee soorten
mensen, twee soorten organisaties. Koren en onkruid groeien immers gelijkelijk
op, zegt Jezus, en het is niet aan ons om te wieden (Mt. 13:29).
Waar evenwel de antithese georganiseerd wordt, daar wordt het bijna
ondoenlijk te onderscheiden tussen Gods zaak en onze zaak. Daar treedt uit de
aard der zaak ‘het euvel der vereenzelviging’ op27. Daar dreigen christelijke
organisaties haar instrumenteel karakter te verliezen. Ze worden, om met de
Indonesiër Sutarno te spreken, ‘van een middel tot het bereiken van de

26. G. Brillenburg Wurth, De antithese in dezen tijd, Kampen: J.H. Kok, 1940, pp. 20 sq.;
J. Klapwijk, ‘Kuyper en Dooyeweerd over ‘antithese” , in: Gereformeerd Weekblad (Kampen:
J.H. Kok) 32, 39 (1977, 11 mrt.), pp. 229-230.
27. Zie Christen-zijn in de Nederlandse samenleving. Herderlijk schrijven vanwege de generale
synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1955, § 5.
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vastgestelde doeleinden tot een doel in zichzelf28. Ze gaan uitdrukking geven
aan haar anders-zijn en zijn ook aan zichzelf verplicht anders te zijn. Het is
duidelijk dat zelfingenomenheid en groepsegoïsme nu op de loer liggen. De
parade van de mannen-broeders kan beginnen.
Het beginsel-motief (7)
Sutamo heeft terecht gewezen op de nauwe samenhang in het kuyperianisme tus
sen het motief van de antithese en het beginsel-motief. ‘Het kuyperiaanse model
van een christelijke organisatie is formeel gefundeerd op de antithese-gedachte,
materieel op de christelijke beginsel-idee’29. Wilde het anders-zijn van de
christelijke organisaties niet een loze kreet worden, dan moest het inhoudelijk
gestalte krijgen in bijzondere beginselen waardoor ze zich lieten leiden. Zo heeft
Kuyper metterdaad op allerlei levensterrein bij het licht van de Schrift eigen
‘gereformeerde beginselen’ willen ontwikkelen en bijv. op het terrein van de
staatkunde de leer van de soevereiniteit Gods en hiermee samenhangende
christelijk-politieke beginselen geplaatst tegenover de leer van de volkssoeverei
niteit.
Ook het beginsel-motief is door tegenstanders aangegrepen om de idee van
christelijke organisaties te discrediteren. Dit gaf weinig moeite. Kuypers
beginselenleer was namelijk net zo kwetsbaar als zijn antitheseleer. Zoals
Kuyper de bijbelse antithese heeft willen organiseren in christelijke partijen, zo
heeft hij Gods wetten en geboden willen objectiveren in christelijke beginselen.
In deze nader te formuleren beginselen zou het namelijk gaan om ‘eeuwige
beginselen’, ‘scheppingsordeningen’ o f‘ordinantiën Gods’. Gods verordeningen
voor zijn schepping waren, aldus Kuyper, wat het mensenleven betreft door de
zonde verduisterd. Ze zijn evenwel in Gods Woord weer geopenbaard. Ze
kunnen er althans met de nodige moeite in worden opgespoord30. Soms heet het,
nog voorzichtiger, dat ze bij het licht van Gods Woord weer door de mens
ontdekt kunnen worden. Uit de grondbeginselen van Gods Woord zouden verder
ook andere meer toegepaste beginselen afgeleid kunnen worden. Door een
beginsel-partij. In een beginsel-politiek.
Wel gevoelen de neocalvinisten de moeilijkheden van het opsporen en
afleiden van beginselen hoe langer hoe meer. Aan eeuwige beginselen blijkt
soms een kort leven beschoren te zijn. Toch zegt nog Colijn dat beginselen
die eenmaal als zodanig door de christen zijn vastgesteld, ‘een volstrekt

28. Sutamo, Het kuyperiaanse model van een christelijke organisatie: Een onderzoek naar zijn
doelmatigheid als middel om het politieke-staatkundige leven vanuit het christelijk geloof te
beïnvloeden, diss. V .U ., Amsterdam, 1970 (gestencild), p. 72.
29. Het kuyperiaanse model, p. 73.
30. Beginselprogram A.R.P., art. III met Kuypers toelichting in ‘Ons Program’, hfdst. 3.
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absoluut karakter dragen’31.
Wat de mens ontdekt, kan echter niet zomaar geïdentificeerd worden met
hetgeen God verordend heeft. Ook hier dus het gevaar van vereenzelviging.
Historisch bepaalde richtlijnen worden gecanoniseerd tot eeuwige beginselen32.
Een canonisering die in Kuypers beschouwingen nog versterkt wordt door de
romantisch-idealistische (organologische) grondgedachte dat geestelijke
beginselen of ideeën zich min of meer organisch plegen te ontplooien in de
geschiedenis: een al te gerede aanleiding om het binnen de gereformeerde
traditie gegroeide als geestelijk uitgangspunt te ijken.
Dat naderhand zoveel ‘wortelbeginselen’ en ‘afgeleide beginselen’ weer
ingeslikt moesten worden als zijnde historisch achterhaald, was uiteraard koren
op de molen van tegenstanders van een christelijke beginselenleer of organisatiegedachte. Het heeft ook intern in de christelijke organisaties desoriëntatie en
desillusie tot gevolg gehad.
Alvorens de idee van christelijke beginselen geheel van de tafel te vegen,
zullen we ons hebben af te vragen wat er bij algehele terzijdestelling nog
overblijft van de maatschappelijke relevantie van Gods Woord. Geeft dit Woord
dan werkelijk geen goddelijke richtlijnen voorpolitiek, wetenschap, economie?
Is het alleen bron van inspiratie? Kritiseert het alleen onze tijdelijke bouwsels
in het licht van het eschatologische einde? Dringt het alleen tot een andere
persoonlijke levenshouding? Wat wordt in de grote lofzang (!) op Gods
inzettingen en verordeningen (Ps. 119) bedoeld met de woorden dat Gods Woord
een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad (vs. 105)? Dooft dit licht,
zodra we staan voor de grote vragen van staat en maatschappij, cultuur en
techniek? Moet de christen met de mond vol tanden staan als hij geconfronteerd
wordt met de ideologie van de klassenstrijd of met de idee van de volkssoeve
reiniteit of met het ideaal van een technocratische samenleving?
De Bijbel onderwijst ons aangaande Gods geboden en verordeningen, zeker.
Maar we krijgen Gods geboden nimmer in de greep, zelfs niet geheel in zicht.
Een lamp is niet om erin te kijken, maar om ermee te kijken. Filosofisch
gesproken gaat het om zoiets als ‘transcendentalia’, noodzakelijke vooronderstel
lingen, die het een mens eerst mogelijk maken in alle bescheidenheid en
voorlopigheid concrete uitgangspunten (of - zo u wilt - beginselen) voor het
christelijk handelen te formuleren. Ook voor het politieke handelen enz. Als
maar duidelijk is hoe mateloos de afstand is tussen Gods wil en onze
uitgangspunten (een lange weg van vertaling, verwoording, verwerking),
behoeven we de een niet tegen de ander weg te strepen.

31. H. Colijn, Saevis tranquillus in undis: Toelichting op het antirevolutionair beginselprogram,
Amsterdam: De Standaard, 1934, p. 72.
32. Hiertegen heeft o.m. ook gewaarschuwd (bij alle beginselvastigheid) S.U. Zuidema,
Beginselpolitiek nu!, Anti-revolutionaire propagandacommissie Friesland, z.j., p. 32 sq.
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Komen de christelijke organisaties zo niet i.p. v. op vaste beginselen op ietwat
lossen schroeven te staan? Wie weet. Misschien zijn beginselen onder het beding
van voorlopigheid een sterker argument voor christelijke organisaties dan
beginselen onder de claim van absoluutheid. Het zou wel eens kunnen zijn dat
in onze tijd juist die christenen die voelen hoe moeilijk het is Gods wil te
onderkennen en Gods weg te gaan in de schier onoplosbare vragen waarvoor
wetenschap, techniek, ethiek en politiek ons stellen, zich tot christelijke
organisaties aangetrokken voelen. Wanneer onze beginselen niet vaststaan en
menselijk feilbaar zijn, juist dan rijst de vraag in hoeverre we ons de luxe
kunnen permitteren buiten christelijke verbanden om te werken. Juist in onze
tijd wordt de vraag urgent of christenen elkaar niet meer tot een hand en een
voet zouden moeten zijn. Of is ieder voor zich reeds bij voorbaat overtuigd van
eigen gelijk? Soms verbeeld ik me de zelfverzekerden tegenwoordig meer buiten
dan binnen het kamp van de christelijke organisaties aan te treffen.
Het mondig heids motief (8)
Naar mijn besef is het ondoenlijk de waarde en de betekenis van de christelijke
organisaties in Nederland te schatten, indien ze niet geplaatst worden tegen de
achtergrond van de geweldige cultuurhistorische veranderingen die zich in de
Nieuwe Tijd al vanaf de Hervorming voltrokken hebben. Ook hier te lande. De
Katholieke kerk had zich aan het begin van de Nieuwe Tijd uit het openbare
leven teruggetrokken, de Gereformeerde staatskerk kwam in ons land aan de
macht, maar in de 18e eeuw en duidelijker nog na de Franse Revolutie zette de
secularisatie in. Niet direct in de zin van een grootscheepse ontkerstening;
ontkerstening was in de 18e en 19e eeuw nog beperkt. Maar wel in de zin van
een groeiende ontkerkelijking; allerlei sectoren van het openbare leven werden
aan de suprematie van de kerk onttrokken. Uit alles bleek, de moderne mens
wil mondig zijn, d.i. niet lopen aan de leiband van de kerk.
Naar mijn besef heeft Kuyper, meer dan enig ander theoloog en kerkleider
in de 19e eeuw, zijn tijd èn de hierin gelegen uitdaging voor de christenheid
verstaan. Hij is niet tegenstribbelend maar uit overtuiging het moderne
mondigheidsstreven tegemoetgetreden. Hij heeft het in zeker opzicht kunnen
beschouwen als overeenstemmend met de diepste intenties van de Reformatie,
met dat wat Luther eens ‘de vrijheid van een christenmens’ heeft genoemd.
Anders dan zovelen in zijn en onze tijd heeft Kuyper scherp onderscheid
gemaakt tussen het functieverlies van de kerk en de ontkerstening van de
cultuur. Het functieverlies van de kerk in de moderne samenleving heeft Kuyper
feitelijk aanvaard als samenhangend met het algemene proces van sociologische
differentiatie (staat en kerk, gezin en bedrijf etc. wijken uiteen). Hij heeft dit
functieverlies van de kerk tevens principieel gefundeerd als strokend met de door
hem ontwikkelde leer van de soevereiniteit in eigen kring (staat, economie,
gezin, school, kunst etc. zijn soevereine sferen naast de kerk). Hiermee heeft

108

HET MONDIGHEIDSMOTIEF

Kuyper een positief antwoord gegeven op de drang naar volwassenheid in een
moderne samenleving. De ontkerstening daarentegen heeft hij principieel
betreden, met name door zijn streven naar christelijke organisaties op alle
levensterrein. En hiermee heeft hij een christelijk antwoord gezocht op het
moderne mondigheidsstreven.
Kortom, Kuyper heeft een nieuw structureel concept van kerkelijk en
christelijk leven gelanceerd, toepasbaar ineen moderne, pluriforme maatschap
pij. Een concept dat haaks staat op het scholastieke model van de kerk als
toeziend voogd over heel de cultuur. Wat Kuyper betreft, dient de kerkelijke
leiding niet verkrampt haar controle op de steeds meer uiteenlopende sectoren
van de samenleving te handhaven. Ze dient de ‘leken’ wel aan te sporen om naar
de wasdom van hun geloof en de mate van hun deskundigheid in de maatschap
pij zélf volle verantwoordelijkheid tegenover God en mensen te dragen.
Kuypers concept voor kerk en samenleving heeft voor mij nog niet afgedaan.
Het is een concept waarin christenen leren beseffen dat het gemeente-vanChristus-zijn verder strekt dan de wanden van het kerkgebouw, de reikwijdte
van de rustdag, het toezicht van de ambten. Is gemeente-zijn niet ook een
zoutend zout zijn midden in deze wereld? Schippers heeft m.i. raak geschoten
toen hij schreef: ‘Als hij (de christen) de weg van de eigen christelijke
organisatie kiest, aanvaardt hij de secularisatie’33.
Dat Kuyper in dit verband de christelijke maatschappelijke organisaties
geschetst heeft als ‘de kerk als organisme’ (tegenover ‘de kerk als instituut’),
betreur ik. Hier doet zich bij Kuyper weer een romantisch-organologisch trekje
gelden. Maar wat erger is, op die manier gaan de christelijke organisaties toch
weer geuren naar wierook en verplichte partijgang. Alles wat maar zweemt naar
een bisschoppelijk mandement of een kerkelijk dirigisme in de richting van
christelijke organisaties, acht ik uit den boze. Van tweeën een: christelijke
organisaties liggen in de lijn van de vrijheid van een christenmens in deze
wereld (een vrijheid die ik overigens met H.N. Ridderbos niet individualistisch
opvat34) of het zijn kerkelijke organen. Maar men kan niet de organisaties
schoeien met het motief van mondigheid en dan nog eens tooien met kerkelijke
hoed of bisschoppelijke pluim.
Het emancipatie-motief (9)
Als laatste motief zou ik hier het emancipatie-motief willen noemen. Het is een

33. R. Schippers, De gereformeerde zede, p. 191.
34. H.N. Ridderbos, ‘Christelijke vrijheid en politieke partijkeuze’, in: Anti-Revolutionaire
Staatkunde 25, 11 (1955, nov.), pp. 331 sq. Zie inzake de kerk en de mondigheid van de
christen ook J. Lanser, Mondige mensen - samen verantwoordelijk, Kampen: J.H. Kok, 1975
en Menswaardig bestaan: Motief en doel van sociale actie. Kampen: J.H. Kok, z.j., pp. 103116.
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motief dat m.i. scherp onderscheiden dient te worden van het eerder genoemde
mondigheidsmotief. In het emancipatie-motief, zoals ik het hier opvat, ligt
besloten de wil van een bepaalde bevolkingsgroep, i.c. van het orthodoxprotestantse of gereformeerde volksdeel, om een onderkende achterstelling of
achterstand in maatschappij d.m.v. een gecoördineerde aanpak weg te werken
en voor ieder gelijke rechten te verwerven.
In allerlei sociologische studies van na de Tweede Wereldoorlog is dit motief
tot vorming van christelijke organisaties naar voren geschoven. Het is een
aantrekkelijke gedachtengang gebleken, die in één klap de inspiratie, de
frontvorming en het uithoudingsvermogen van zoveel christelijk georganiseerden
zou kunnen verklaren. Toch noem ik dit motief met enige aarzeling, omdat het
als een bewuste beweegreden voor organisatie-vorming - althans in protestantschristelijke kring - nauwelijks aan bod komt. Zeker, het gereformeerde
volksdeel heeft zijn maatschappelijke achteruitzetting in de vorige eeuw terdege
gevoeld. Kuypers appel op de ‘kleine luyden’ was als zodanig reeds een rappel
aan hun achterstand. Uit Kuypers latere redevoeringen, bijv. ‘Uit het diensthuis
uitgeleid’ (!), blijkt ook wel terdege emancipatorisch besef35.
Het is bovendien niet moeilijk sociaal-empirisch aan te tonen dat de anti’s
en de gereformeerden processen op gang wisten te brengen die metterdaad
leidden tot grotere macht en aanzien. Zo werd met wisselend succes in de kerk
gestreefd naar herleving van het presbyteriaal regeersysteem, in de politiek naar
uitbreiding van het kiesrecht, in de maatschappij naar verbetering van de sociale
wetgeving. Opmerkelijk is vooral ook geweest Kuypers ‘sturen in democratische
richting’ in de jaren negentig; ik denk hier met name aan zijn steun aan de
Kieswet-Tak van Poortvliet (1894). Het waren even zovele (en ten aanzien van
Tak zeker ook tactische) pogingen om tot verbreding van de invloed van het
gewone volk te komen, het volk waaruit Kuyper nu eenmaal zijn aanhang moest
recruteren36.
Desondanks meen ik te moeten stellen dat Kuyper en zijn kleine luyden er

35. Uit het diensthuis uitgeleid: Rede te Leeuwarden, te Groningen en te Rotterdam gehouden,
Kampen: J.H. Kok, 1912.
36. Zie Jac. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper, Assen: VanGorcum, 1967,
diss., pp. 147 sqq. Van Weringh heeft bij Kuyper terecht de spanningen laten zien tussen diens
organologische opvatting en diens democratische overtuiging. Aan de wortels ervan, te weten
de spanning tussen de filosofie van de romantiek (uitgaande van een corporatieve samenleving)
en de idealen van de Verlichting (resulterend in een atomistische staat), is de studie van Van
Weringh niet voldoende toegekomen. Dat beide bij Kuyper tezamen komen, kan echter eerst
langs deze weg begrepen worden. We ontdekken dan namelijk dat Kuyper enerzijds (en ten
onrechte) de romantiek mogelijk achtte in een gechristianiseerde vorm (denk aan Bilderdijk c.s.)
en dat hij anderzijds (en terecht) de westerse democratie-idealen uit de Verlichting beïnvloed
zag door het presbyteriaanse kerkrecht van het calvinisme (vandaar Kuypers leuze ‘van onder
op’). Men leze te dezen Kuypers Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutionele
vrijheden: Een Nederlandsche gedachte, Amsterdam: B. van der Land, 1874.
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niet op uit waren zich te koesteren in het langzaam stijgende zonnetje van
publieke erkenning en gelijkgerechtigd zijn. Emancipatie was een middel ter
verwezenlijking van hun idealen, niet een doel in zichzelf. Het emancipatiemotief had een ondergeschikte, instrumentele functie. De stichting van
organisaties als de VU werd door Kuyper en zijn volgelingen niet als een sociale
verworvenheid, maar als een ‘geloofsstuk’ beleefd. De leiders waarschuwden
dan ook nadrukkelijk om nooit de religieuze idealen in te ruilen voor politieke
ambities, maatschappelijke erkenning of persoonlijk gewin37.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben Banning e.a. de sociologische
benadering van het christelijk organisatiestreven als emancipatiestreven ingang
doen vinden. Ook in gereformeerde kring heeft Banning navolging gevonden.
De VU geeft bijv. reeds een tiental jaren een voorlichtingsbrochure uit, die
jaarlijks - zo werd me meegedeeld - verspreid wordt onder een twaalfduizend
(!) middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten, waarin over de VU van
vroeger naast een weinig zeggend citaat van Kuyper eigenlijk alleen het
onderstaande obligaat terugkeert: ‘De oprichting van de Vrije Universiteit in
1880 was een van de daden waarmee de orthodox-protestantse bevolkingsgroep
zich in de 19e eeuw verweerde tegen de achterstelling die zij toen op veel
gebieden - eigenlijk op het gehele vlak van ‘Kerk, staat en maatschappij’ ondervond’38.
In gedegen VU-dissertaties als van J. Hendriks en D.Th. Kuiper wordt een
betere start gemaakt. In eerst aanloop wordt de emancipatie slechts als
tussendoel, de herkerstening als einddoel geformuleerd. Helaas krijgt ook bij
deze auteurs het emancipatiestreven uiteindelijk alle accent, als ze gaan poneren
dat als het tussendoel werd bereikt, het einddoel ‘als min of meer onbereikbaar
(werd) opgegeven’, of nog krasser, dat het tussendoel ‘de blokkering betekende
van de weg naar het verder gelegen einddoel van de herkerstening der
samenleving’39.

37. Zie A. Kuyper, Een geloofsstuk: Rede ter inleiding van de 32ste jaarvergadering der
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, saamgekomen te Haarlem
op 4 juli 1912, Kampen: J.H. Kok, 1912 en ‘Volharden bij het ideaal’, in: Geen vergeefs
woord, met name pp. 94 sq.
38. Studie-informatie VU, uitgave 1976, p. 49. Deze sociologische solutie is tegenwoordig schering
en inslag. ‘Oorspronkelijk zijn christelijke organisatiès voertuigen van de emancipatie van
bepaalde christelijke minderheden’, aldus H.J. van Zuthem, ‘Onderschrijving blijft
noodzakelijk’, in: Anti-Revolutionaire Staatkunde 49, 1 (1979, jan.), p. 4. De historicus
J. Roelink waarschuwt ter zake voor dit sociologisch denkmodel: ‘Waar de sociologie bij de
beoordeling van historische processen overheerst, ontstaat licht een vertekening’, in: Een
blinkend spoor: Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk
onderwijs op gereformeerde grondslag 1879-1979, Kampen: J.H. Kok, 1979, p. 174.
39. J. Hendriks, De emancipatie van de Gereformeerden, pp. 154, 244 en D.Th. Kuiper, De
voormannen: Een sociaal-wetenschappelijke studie over ideologie, konflikt enkerngroepvorming
binnen de Gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930, Meppel: Boom en Kampen:
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Het is hier niet de plaats zich af te vragen in hoeverre de beweging van de
kleine luyden in kerk, staat en maatschappij tot herkerstening van de samenle
ving heeft geleid. Vergelijking met omringende landen zou overigens leerzaam
kunnen zijn. Bovendien hadden de kleine luyden geen herkersteningsdoel, maar
een herkersteningsideaal en idealen worden nu eenmaal niet aan hun bereikbaar
heid afgemeten. Maar dit terzijde.
Ik wil niet ontkennen dat het streven van het rechtzinnig protestantisme in
de 19e eeuw naar grotere invloed en gelijke rechten emancipatorische trekken
vertoont (zie boven). Maar, nogmaals, dit streven was middel, geen doel. Het
was zelfs geen tussendoel, dat eerst bereikt moest worden alvorens op hoger
ideaal te mikken. Zo blijft de algemene typering als emancipatieproces, naar
mijn oordeel, beneden de maat. Het volk achter Groen èn achter Kuyper zag
zich opgenomen in een geestelijk reveil. Men kan hier de nodige vraagtekens
bij zetten, zoals in deze studie gebeurt. Maar de betrokkenen zelf zouden de
sociologische stereotiep van emancipatie hebben ondergaan als een wezenlijke
miskenning van hun streven, ja, als een krenking van hun diepste gevoelens.
Is de emancipatie niet voltooid? (10)
In onze tijd liggen de christelijke organisaties onder een spervuur van kritische
vragen. Het zijn vragen die niet alleen van niet-christelijke zijde in stelling
worden gebracht en die bij tijd en wijle de motieven voor de vorming van
christelijke organisaties raken tot in het hart. Willen we de balans opmaken, dan
kunnen deze bedenkingen derhalve niet ongewogen blijven. De naar voren
gebrachte kritiek kan wellicht worden samengevat in de volgende drie vragen:
Is de emancipatie niet voltooid? Is'de antithese niet onhoudbaar? Is er geen
gevulde algemeenheid mogelijk?
Het heeft ongetwijfeld zin te beginnen bij de eerste vraag, bij het nu door
tegenstanders van christelijke organisatievormen opgevoerde emancipatie-motief.
Immers, in de naoorlogse discussies rondom de doorbraak, het Mandement der
Bisschoppen (1954), de ‘ontzuiling’ van het omroepbestel, het concept van de
samenwerkingsschool en de start van het Christen-Democratisch Appel (om
zomaar het een en ander te noemen) komt het emancipatie-motief telkens op de
proppen. En hoe! Het motief dat de christelijke organisaties begrijpelijk wilde
maken, lijkt ook uitermate geschikt om ze overbodig te maken. Het emancipatiemotief wordt tegenwoordig ingezet als argument nummer één tegen de
christelijke organisaties.
Bruins Slot heeft een twintig jaar terug reeds de tijdbom horen tikken onder

J.H. Kok, 1972, diss., pp 236, 491. Naderhand heeft Kuiper erkend: ‘Protestantse organisaties
waren ... meer op andere dan emancipatie-doeleinden gericht’, zie ‘Tussen de ontzuiling en de
eigen identiteit’, in: Trouw, 10 apr. 1977, p. 13.
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de emancipatie-typologie! ‘Men heeft tegenwoordig de gewoonte, de politieke
partijen vooral langs sociologische weg te benaderen ... En dan wordt de AntiRevolutionaire Partij ook een partij die voor emancipatie gestreden heeft: de
emancipatie van de orthodoxe kleine luyden uit de heerszucht van het liberale
regentendom met de openbare school. En als de emancipatie voltooid is, kan
dus de partij verdwijnen’.
Bruins Slot heeft hieraan toegevoegd: ‘Zeker, zij (de A .R .P.) heeft steeds
gestreden voor het recht der verdrukten. Maar daarin heeft zij meer gedaan dan
het strijden voor emancipatie. Daarin heeft zij meer gedaan dan het strijden voor
een volksgroep. Daarin heeft zij uitdrukking gegeven aan algemene staatkundige
beginselen, die het christelijk hart toespreken en die nationaal van allure zijn
en die daarom, hoewel weerstaan, op een volk appelleren kunnen en appelleren
moeten. Daarom blijft de Anti-Revolutionaire Partij bestaan’40.
Het vastpinnen van de christelijke organisaties op een bepaald groepsbelang
is er m.i. de oorzaak van dat velen nog enigszins welwillend staan tegenover
de christelijke organisaties in het verleden, maar afhaken voor het heden. ‘Haar
bestaansrecht is achterhaald’, zo heet het dan vanuit een afgevlakt emancipato
risch perspectief, een perspectief waarin wel rechten van mensen en bevolkings
groepen worden onderkend, maar waarin het recht van God onder de volkeren
voor kretologie wordt uitgemaakt dan wel met de te bevechten mensenrechten
zonder meer vereenzelvigd wordt.
Momenteel wordt daarom ook heel wat afgedongen op de kwaliteit van het
emancipatiestreven van de christelijke organisaties. De positie van de christelijk
georganiseerden wordt in dezen onduidelijk, om niet te zeggen halfslachtig en
huichelachtig genoemd. Ze mogen dan weleer inde 19e-eeuwse regentenmaat
schappij hardnekkig strijd geleverd hebben tegen een liberalistische bovenlaag,
thans verdedigen zij bij alle hoogdravende motieven in feite laag bij de grondse
belangen, in marxistisch jargon, de belangen van het grootkapitaal (Colijn!). Met
hun idealistische oproep tot overleg, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
en sociale harmonie versluieren ze de objectieve, maatschappelijke tegenstellin
gen van kapitaal en arbeid, van industrieel ondernemerschap en proletarische
beweging. Halfslachtig is men door de klassenstrijd te ontwijken en niet radicaal
te kiezen voor het recht van de maatschappelijk verdrukten; huichelachtig is men
door de tegenstellingen te bedekken met de mantel der liefde en aldus de

40. ‘De anti-revolutionaire partij als christelijk-nationale partij’, in: Bene Meritus, p. 10. Bruins
Slot ontkent niet een emancipatorisch moment - ‘zij (de A.R.P.) heeft steeds gestreden voor
het recht der verdrukten’ - maar dan toch binnen het kader van een nationaal appèl. Zie ook
H. Colijn, ‘Het karakter der anti-revolutionaire partij’, in: Schrift en Historie: Gedenkboek bij
het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde Antirevolutionaire Partij 1878-1928, Kampen: J.H.
Kok, 1929 (2e ed.), pp. 13 sqq.
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gevestigde machten in de kaart te spelen41.
Deze kritiek is scherp. En ten dele ook raak. Wie kan ontkennen dat de strijd
van de christelijke organisaties, alle hooggestemde idealen ten spijt, meer dan
eens een machtsstrijd is geweest ten bate van eigen (inmiddels gevestigde)
belangen? En dat onder de fraaiste ideologische volzinnen. Dus verwelkom ik
ideologiekritiek. Verwijten als van de christen-radicalen en christenen voor het
socialisme zijn bepaald geen slagen inde lucht, worden bovendien geïnspireerd
door een maatschappelijke bewogenheid en radicaliteit die op zijn minst ook van
christelijk georganiseerden gevraagd zou mogen worden42.
Toch zijn de meeste van deze kritische analyses nogal werkelijkheidsvreemd,
omdat ze niet ingaan op de eigenlijke motieven van de christelijke organisaties
en de laatste meten met de maat van eigen emancipatie-idealen43. En, hoe men
de zaak ook wendt of keert, emancipatie als een verzelfstandigd doel genomen,
is niet de ware inzet van haar strijd geweest. Laat de idee van emancipatie zich
eigenlijk wel zo maar verzelfstandigen? Bergt ze niet juist dan allerlei
ideologische smokkelwaar?
De toekomst van de christelijke organisaties lijkt me kritiek Nu ze weinig
aanleiding meer hebben zich over achterstelling te beklagen, kunnen ze vanuit
gevestigde posities zich metterdaad verstikken in behoudzucht en binnenvetterij.
Sommige aanhangers lijken in de christelijke organisaties zelf ‘het ons
toevertrouwde pand’ te willen verdedigen, laatste restant van een roemrucht
christelijk verleden.
Christelijke organisaties kunnen zich niet alleen verstikken in de banden van
het verleden. Ze kunnen zich ook verstikken in de banden van het heden, in
allerlei vormen van fusie of federatie. Deskundigheid vraagt nu eenmaal om
grootschaligheid, zo wordt in het maatschappelijk werk en in de gezondheidszorg

41. In marxistisch geïnspireerde maatschappijanalyses blijvende christelijke organisaties desondanks
een onverteerbaar brok, een ‘objectief merkwaardig verschijnsel’ (D. Boer). Vanuit de
antithetische schematiek van de klassenstrijd zit men ermee dat bewegingen als de A.R.P. en
Patrimonium zich van oudsher opstelden als ‘anti-liberaal (tegen de kapitalistische bourgeoisie)
en anti-socialistisch (tegen de opkomende arbeidersbeweging)’. Men kan de christelijke
organisaties van voorheen slechts zinnig duiden als emancipatorische bewegingen van beperkte
strekking, ‘het emancipatiekader van de kleinburgerij’. Nu de emancipatie voltooid is, rest
slechts de onverbloemde onthulling van het (kapitalistisch) ‘klassekarakter van de christen
democratische ideologie en politiek’. Aldus de Christenen voor het Socialisme, ‘Christendemo
cratie in Nederland’, in: Opstand 1976, 5/6, samengevat in: Wending 32, 2 (1977, apr.), pp.
68, 72 en D. Boer, ‘We hebben langs elkaar heen gepraat en daarvan acte’, ibidem, p. 97 etc.
42. Men leze het reeds geciteerde Wending-nummer 32, 2 (1977, apr.) met artikelen van de C .v.S.,
van Ria en Karei Beckers en Dick Boer; de laatste eveneens in Voorlopig 9, 2 (1977, febr.).
43. Vanuit een dogmatisch-marxistische optiek worden deze motieven door de C.v.S. bij voorbaat
van de tafel geveegd als een christen-democratisch ‘zelfverstaan’ waar je doorheen moet leren
kijken of als ‘ideologisch bedrog’, D. Boer, ‘Wij hebben langs elkaar heen gepraat en daarvan
acte’, in: Wending 32, 2 (1977, apr.), p. 101 en R. Zuurmond, ‘De geblokkeerde dialoog’,
ibidem, p. 154.
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gezegd. Ze kunnen ook zonder meer ‘gedeconfessionaliseerd’ worden44. Binding
aan een confessionele grondslag of christelijke doelstelling belemmert nu
eenmaal een democratische bestuursvorm, zo wordt aan bijzondere universiteiten
beweerd45.
Maar er is nog een andere mogelijkheid. Er is ook de mogelijkheid dat
christelijke organisaties die geen maatschappelijke achterstand meer hebben en
geen bijzondere belangen behoeven te bevechten, juist ook op basis van deze
gelijkstelling haar blik naar de toekomst wenden in het besef dat ‘het recht der
verdrukten’ niet maar een groepsbelang is, ook niet enkel uitdrukking van
christelijk staatkundige beginselen die appelleren op heel de natie (Bruins Slot),
doch uitdrukking van een universeel rechtsbeginsel, waarmee gehamerd zal
moeten worden op het wereldgeweten, omdat het recht der verdrukten de Heer
der wereld ter harte gaat. Men kan hier mijnentwege van emancipatie spreken,
als maar duidelijk is dat emancipatie reeds twee eeuwen lang een schip met
velerlei lading is en dat ze voor een christen altijd gedragen èn gestructureerd
wordt vanuit het evangelie, d.i. vanuit het universele koningschap van Christus
en het naderend rijk van God: het pro Rege-perspectief van Kuyper en de zijnen!
Ik concludeer: het christelijk volksdeel in Nederland mag dan al geëmanci
peerd heten, dit maakt de christelijke inzet voor vrijheid en recht ook van
anderen bepaald niet overbodig. Dus maakt het ook de christelijke organisaties
niet zonder meer overbodig.
Is de antithese niet onhoudbaar? (11)
Het eerste argument tegen de christelijke organisaties, namelijk dat ze inmiddels
haar emancipatie-doeleinden bereikt zouden hebben, acht ik, zo is nu wel
gebleken, misleidend. Het werkt weliswaar doeltreffend, en toch gaat het voorbij
aan de zaak waarvoor de christelijke, althans de protestants-christelijke
organisaties in ons land steeds gestaan hebben.
Meer steekhoudend zijn m.i. de argumenten die worden en zijn aangevoerd
tegen de kuyperiaanse antitheseleer. Ik heb reeds laten uitkomen dat in deze
antitheseleer, die bij consequente toepassing het Nederlandse volk uiteindelijk
in twee kampen zou verdelen, het geheim van het menselijk leven geschonden
is. Alleen God kan harten proeven. Aan Hem het oordeel over elk leven, ook
over elk sociaal verband, christelijk of niet-christelijk geheten. Daarom kan de

44. Het woord ‘deconfessionalisering’ is misplaatst. Binding aan confessies, d.i. kerkelijke
belijdenisgeschriften, heeft noch het reveil noch Kuyper ten aanzien van de christelijke
organisaties nagestreefd. Anders ligt dit bij (kerkelijk gebonden) organisaties als van de
Vrijgemaakt Gereformeerden, bijv. het Gereformeerd Politiek Verbond, afgesplitst van de
A.R.P. in 1948.
45. Zie hiertegenover, kort en cru, A.P. Bos, ‘Haalt de Vrije Universiteit 1980?’, in: Beweging
77, 41, 1 (1977, febr.), pp. 6-9.
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antitheseleer, in bijbelse zin verstaan, niet zonder meer het draagvlak vormen
van christelijke verbanden. De antithese, het grote geding tussen God en Satan,
kan dwars door de intiemste verbanden heengaan. Jezus zegt ergens: ‘Ik ben
gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een
dochter en haar moeder’ (Mt. 10:35).
De antithese is van dien aard dat geen christelijk verband zich met menselijke
middelen tegen de opstand en afval van God beveiligen kan. En omgekeerd kan
er in niet-christelijke kring toch zoiets als wijsheid en goedheid, kunnen er ook
‘christelijke waarden’ en ‘evangelische noties’ gevonden worden. Hoe zou dan
de antithese georganiseerd moeten worden?
Men zal de idee van de te organiseren antithese voor rekening van Kuyper
moeten laten. Wel dient men te erkennen dat Kuyper de voze schijn van
neutraliteit in de algemene organisaties van zijn tijd doorzien heeft: ‘Neutraliteit
is een manke juffrouw, die overhelt naar links’. Men dient voorts ook te
erkennen dat Kuyper terecht deze neutraliteitspretentie vanuit het evangelie
bestreden heeft: ‘Geen duimbreed is er op heel ’t erf van ons menschelijk leven,
waarvan de Christus, die aller Souverein is, niet roept: „M ijn” !’46. En dus dient
men ten slotte ook toe te geven dat deze algemene organisaties met haar
verleugende neutraliteitsideologie mede debet moeten heten aan de genoemde
organisatorische antithese.
Vergeten we niet, Kuypers antitheseleer hééft een bijbelse kern. Die kern
blijft gelden: Gods koninkrijk contra alle aardse ongerechtigheid. Op die kern
is heel de christenheid betrokken, overal waar de goede strijd van het geloof
pro Rege gevoerd wordt. In het individuele, maar ook in het collectieve vlak.
Op die kern moeten dus ook de christelijke organisaties betrokken worden, in
vreze en beven. Want het zout is spoedig smakeloos. En God kan er zonder.
Ik concludeer: de bijbelse antitheseleer maakt christelijke organisaties
mogelijk, niet per se noodzakelijk.
Is er geen gevulde algemeenheid mogelijk? (12)
Christelijke organisaties worden tegenwoordig bestreden niet alleen met het
argument dat de emancipatie voltooid en de kuyperiaanse antitheseleer verouderd
is, maar ook met het argument dat de liberalistische idee van neutrale
algemeenheid, waartegen Kuyper zich keerde, momenteel heeft afgedaan. Men
wijst er in dit verband graag op dat de algemene organisaties van het heden
anders en opener zijn dan de zogenaamde neutrale verbanden van het verleden.
Dus spreekt men wel van ‘moderne algemeenheid’.
Nader bedoelt men dat in allerlei organen en verbanden van na de Tweede

46. Souvereiniteit in eigen kring: Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit den 20sten october
1880, Kampen: J.H. Kok, 1930 (3e ed.), p. 32.
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Wereldoorlog de gemeenschapsvorming zou berusten niet op uitsluiting, maar
op de inbreng en wisselwerking van levensovertuigingen. Van christenen wordt
dan ook verwacht dat ze juist als gelovigen zich in zo’n samenwerkingsverband
begeven. Men herinnert in dit verband graag aan de naoorlogse doorbraakbe
weging en men stelt met recht, dat bijv. in de Partij van de Arbeid en in het
Nederlands Verbond van Vakverenigingen de innige band tussen religie en
levensovertuiging enerzijds en politiek of maatschappelijk inzicht anderzijds
uitdrukkelijk is erkend en de neutraliteitsgedachte is losgelaten.
De achtergronden van de doorbraakbeweging en van de idee van een
‘gevulde’ of ‘interlevensbeschouwelijke algemeenheid’ kan ik slechts aanstippen.
Ik breng allereerst in herinnering hoe christenen en humanisten van allerlei kleur
en komaf ten tijde van de Tweede Wereldoorlog op het grondvlak zeer reële
ervaringen opdeden van gemeenschappelijke druk en van een gemeenschappelij
ke opdracht. Dus voelden velen zich na de bevrijding gedwongen de handen
ineen te slaan en te streven naar algemene organisaties, waarin voor ieders
levensovertuiging ruimte en begrip zou zijn. Ik wijs voorts op de constante en
zeer deskundige kritiek vanuit het kuyperiaans-calvinistische kamp (wijsbegeerte
der wetsidee!) op het oude neutraliteitsdogma. Ook deze kritiek kon op den duur
haar uitwerking niet missen. Ten slotte noem ik de grote invloed van nieuwere
stromingen, allereerst van de barthiaanse theologie inzake de solidariteit van
kerk en wereld, dan ook van de existentialistische filosofie op het punt van
medemenselijkheid en communicatie en voorts van het personalisme, het
religieuze socialisme en (tegenwoordig) van het neomarxisme, de politieke
theologie enz., die elk om strijd de dialoog, de intermenselijke solidariteit of
saamhorigheid beklemtonen.
Ik ben van mening dat hier zich inderdaad een enorme principiële
frontverandering heeft voltrokken. Ik denk ook dat deze frontverandering de
christelijke organisaties na een eeuw van strijd tot een ingrijpende heroriëntatie
dwingt. Deze vindt niet plaats als gesteld wordt: ‘De (moderne) ‘algemeenheid’
is in wezen even antithetisch en gesloten als ieder ander standpunt. En zij is in
feite niet anders dan een moderne variant van het humanisme’47.
Buskes heeft er zich m.i. met recht over beklaagd dat sommigen de
doorbraakorganisaties per se willen persen in het schema van de kuyperiaanse
antitheseleer, waarbij al wat niet christelijk is eo ipso afvallig en onchristelijk
moet heten. Hij heeft met de stukken aangetoond dat aan doorbraak-christenen,
die bijv. kiezen voor de Partij van de Arbeid, evenzeer het rijk van God en de
doorwerking van het evangelie ter harte gaat. Deze mensen vrezen juist dat de
doorwerking van het evangelie gestremd in plaats van gesteund wordt, als het

47. Aldus Van Riessen, in: H. van Riessenen J. Firet, Moderne algemeenheid, Kampen: J.H. Kok,
1963, p. 52.
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christelijk leven gaat ‘stollen’ in eigen organisaties48.
Die kans zit er ontegenzeggelijk in. Als maar bedacht wordt dat niet alleen
christelijke organisaties maar alles wat zich noemt met de christennaam
(kerkgemeenschappen, individuele gelovigen) de geloofwaardigheid van het
evangelie in de weg kan staan. En als tevens bedacht wordt dat wanneer het
christelijk handelen inde wereld inde anonimiteit onderduikt, de geloofwaardig
heid van het evangelie er evenmin op vooruit gaat. Ongetwijfeld komt er dan
grote druk op de kerken om deze anonimiteit te doorbreken en harerzijds in
allerlei netelige politieke zaken onbeschroomd keur en kleur te bekennen, een
trend die tegenwoordig duidelijk te bespeuren valt. En dat met mogelijkerwijs
nog grotere schade voor de evangelieverkondiging. Dan duizendmaal liever het
eigen schaderisico bij de christelijke organisaties gelegd49! De kerk is bepaald
niet apolitiek. Zij moet echter in haar optreden het brandende geweten van alle
politieke partijen vormen, niet zelf partijtje spelen.
Gevulde algemeenheid? Ik houd moeite met het begrip, vooral in de praktijk.
Waarom moest bij de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging
(1976) het C.N.V. uit de boot vallen? Vaak blijkt de nagestreefde ‘algemeen
heid’ te bestaan in een bijzondere binding aan idealen van puur humanistische,
socialistische of liberalistische komaf. Vaak is de begeerde ‘vulling’ niet meer
dan een levensbeschouwelijk fondant. Het christelijk geloof lijkt mij echter te
dynamisch om vulling of fondant te zijn.
Desalniettemin noopt de idee van een gevulde algemeenheid, wat er in de
levenspraktijk ook de kwalijke kanten van kunnen zijn (die kleven ook aan
christelijke organisaties!), tot heroriëntatie. Heroriëntatie kan eerst plaats vinden
als de ruimte gezien wordt die christenen menigmaal in algemene verbanden
gegund wordt (vanouds: het Rode Kruis) en als we aan zulke medechristenen
ook recht en ruimte geven om zich aldaar op individuele basis in te zetten.
Waarom? Het mondigheidsmotief dat hierboven in het christelijke organisatiestreven werd aangewezen, moet (wil het werkelijk naam hebben) ook aan hen
worden gegund die ruimte zien voor hun christelijke opdracht in breder verband.
In zulke omstandigheden past niet het verwijt van halfslachtigheid of humanisme.
Er is plaats, zoniet altijd voor bijval, dan toch wel voor begrip en respect.
Ik vraag echter ook begrip en respect in omgekeerde richting. Begrip en
respect van hen die vanuit hun algemene organisaties erkennen dat Gods Woord

48. Zie J.J. Buskes, ‘Het probleem van de christelijke organisatie’, in: Socialisme en democratie,
1956, pp. 138-148 en 197-209.
49. Het euvel van de ‘vereenzelviging’ bedreigt niet alleen de christelijke organisaties. Het bedreigt
ook de kerkelijke ambten en organen, ja, het voert binnen de kerkelijke gemeenschap - meer
dan in de christelijke vrijwilligheids(!)organisaties - heel gauw tot geestelijke dictatuur, tot
beknotting van het christelijk geweten. Bovendien moeten kerken zich geen compromissen laten
opdringen, die in de politieke arena bij uiteenlopende levensovertuigingen nu eenmaal
onvermijdelijk maar voor de evangelieprediking in de gemeente compromitterend zijn.

118

NAAR EEN NIEUW PLATFORM

niet enkel troost verschaft in levensvragen, maar tevens licht verspreidt over
politieke problemen op weg naar het Rijk der Gerechtigheid. Hun begrip en
respect wordt gevraagd voor geloofsgenoten die zich christelijk verenigd hebben
teneinde zich in eigen kring te kunnen bezinnen op en te kunnen werken aan
Gods opdracht voor de samenleving, hier en nu50.
Ik concludeer: de moderne idee van algemeenheid maakt algemene
organisaties in principe aanvaardbaar. Ze effent tevens de weg tot wederzijds
respect.
Naar een nieuw platform (13)
Het wederzijds gevraagd respect betekent geen patstelling in de discussie rondom
de christelijke organisaties. Het betekent veeleer het platform voor een nieuwe
discussie, waarbij niemand de ander buiten spel manoeuvreert en waarbij zonder
het apriorisch beroep op antithetische dan wel solidaristische organisatieprincipes
inhoudelijk en praktisch wordt nagegaan, welke kaders en structuren de beste
voorwaarden bieden voor het vinden van een antwoord op de geweldige
uitdagingen waarvoor onderwijs en opvoeding, politiek en economie,
natuurbeheer en milieubeleid, journalistiek en ethiek, wetenschap en techniek,
kernenergie en wapenhandel, rassenwaan en eigenbelang enz. enz. in deze tijd
ieder mens, maar inzonderheid de christen stellen.
Ik heb behoefte aan dit nieuwe platform. Want de krachtigste motieven die
ooit voor de christelijke organisaties gegolden hebben - en daaronder reken ik
(zo is uit mijn analyse wel gebleken) het pro Rege-motief, het herkersteningsmotief en het mondigheidsmotief - hebben o.a. ook de doorbraak-christenen
aangegrepen teneinde de idee van moderne algemeenheid vorm en vulling te
verlenen51. En het voor velen zo zwaar wegende solidariteitsthema, dat telkens
opklinkt in de algemene organisaties, keert, naar Schippers terecht heeft
opgemerkt, ook bij de christelijke organisaties terug. Hoe zou men zo een
gegronde keuze kunnen doen zonder inhoudelijke evaluatie?
Een inhoudelijke evaluatie zou m.i. allereerst de afgetrokken en daarom
uitzichtloze discussie over de principiële uitgangspunten als zodanig kunnen
stopzetten. Het zou voorts de verzuiling van ons volksleven kunnen tegengaan,
d.w.z. het automatisme van blokvorming en celdeling annex hokjesgeest als
logisch uitvloeisel van verschillend uitgangspunt. Het zou vooral ook de ogen

50. Buskes lijkt christelijke bezinningsorganen te aanvaarden, christelijke machtsorganisaties af te
wijzen, zie a.w. p. 205. Een onhoudbare constructie! Elke gemeenschappelijke bezinning is
een vorm van beïnvloeding en dus van machtsuitoefening. Men denke aan de macht van de
moderne wetenschap! Op het punt van theorie en praxis ben ik kennelijk meer socialist dan hij.
51. Zie E. van den Brink e.a., De P.v.d.A. is niet heilig, Baam: Anthos-boek, 1978 en J. Verkuyl,
‘Gehoorzaamheid aan de wil van God en politieke partijkeuze inde huidige samenleving (Slot)’,
in: Gereformeerd Weekblad 34, 3 (1978, 7 juli).
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kunnen openen voor de verschillende soorten van christelijk georganiseerde
verbanden om die vervolgens elk op eigen merites te kunnen toetsen.
Over de verschillende soorten van christelijke organisaties het volgende. Men
zou met voorbijzien van wat ik ‘natuurlijke gemeenschappen’ noem zoals gezin
en familie (die in wezen niet op organisatie berusten) en van een georganiseerd
verband zoals de staat (die geen christelijke organisatie toelaat, zie de eerder
genoemde bedenkingen tegen de theocratie), de volgende categorieën van
christelijke organisatie kunnen onderscheiden.
1. Kerken en kerkelijk bepaalde verbanden, zoals kloosters, conventikels,
zendingsorganen, diaconale groepen en wat dies meer zij. Het zijn verbanden
die men in zeer uiteenlopende vorm in heel de kerkgeschiedenis terug vindt.
2. Christelijke verbanden die in de samenleving in eerste instantie ten
behoeve van eigen leden of belanghebbenden hulpverlenend bezig zijn en dat
in een christelijke gezindheid en in een christelijk klimaat, zoals christelijke
scholen, ziekenhuizen, instellingen van liefdadigheid, opvangcentra. Het zijn
organisaties die in ons land en daarbuiten veelal vanuit het reveil ontstaan zijn.
3. Christelijke verbanden die in de samenleving in eerste instantie invloed
willen uitoefenen en dat vanuit een christelijke overtuiging, zoals christelijke
partijen, vakorganisaties, pers- en omroeporganisaties en allerlei (middelbare
en hogere) onderwijsinstellingen. Het zijn organisaties die, tenminste in
protestants Nederland, met name onder invloed van het kuyperiaans calvinisme
zich ontwikkeld hebben.
4. Verbanden die op een zeer beperkte, interne doelstelling gericht, beter
verbanden van christenen dan christelijke verbanden genoemd kunnen worden,
zoals christelijke sport-, toneel-, muziekverenigingen. Het zijn belangenorgani
saties die, althans voor een deel, resultaat zijn van de eerst na het reveil en
Kuyper ingetreden verzuiling.
Uiteraard is deze indeling ietwat schematisch en bepaald niet uitputtend.
Sommige christelijke verbanden liggen dan ook op de grens van genoemde
categorieën. Toch veroorloof ik me nog enkele algemene opmerkingen over
iedere categorie.
Christelijk of algemeen organiseren is een heet hangijzer, maar het levert
nauwelijks moeilijkheden op ten aanzien van de eerste categorie, die van de
kerkelijke organisaties (behalve op het punt van meer of minder oecumene, maar
dit terzijde). Kerk betekent letterlijk ‘van de Heer’. De kerk staat en valt, ook
in haar institutionele vorm, met het toebehoren aan de Heer Christus. Het recht
van de kerk en haar organen om christelijk te zijn, wordt gelukkig nog in wijde
kring erkend, zij het ook vaak niet in dictatoriaal geregeerde landen.
Ietwat precairder ligt de situatie reeds bij de tweede maatschappelijke
categorie, die van de hulpverlenende organisaties. Het bovengenoemde
algemeenheids- en solidariteitsstreven heeft tegenwoordig de wind in de zeilen.
Het profiteert van het professionalisme van onze technische maatschappij. Onder
de druk van de omstandigheden (leerlingenaantal! kwaliteitseisen!) en onder het
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gedram van de departementen (bezuiniging! interlevensbeschouwelijke
schaalvergroting!) wordt de aandrang steeds meer merkbaar om maar te
federeren of fuseren.
Ik hoop dat het verzet tegen de efficiencyverlangens van de computermaatschappij zal groeien in overtuigingskracht. Het moet toch duidelijk zijn dat
mensen die weinig weerbaar en o zo kwetsbaar zijn - ik denk hier aan
schoolgaande kinderen, aan langdurig zieken, gehandicapten en bejaarden zonder meer recht hebben op een geestelijk klimaat dat aansluit bij het
gezinsverband of het huiselijk milieu dat men altijd gewend was of gewenst had?
Op school mag men kinderen niet een eigen leerontwikkeling onthouden om hen
te spannen voor de wagen van de dialoog die ouderen wellicht zouden moeten
trekken. In een verzorgingstehuis of kliniek mag men hulpbehoevenden niet
sociaal en geestelijk ontwortelen, meer dan strikt noodzakelijk is.
De meeste problemen levert naar mijn idee de derde categorie op, de
categorie van de maatschappelijke stuurorganisaties. Het gaat hier om verbanden
die stuur en richting hebben te geven aan de samenleving door wetenschappelijke
bezinning (universiteiten en hogescholen), door politieke strijd (partijen), door
sociale actie (vakbeweging) en door opinievorming (omroep- en persorganisa
ties). In deze verbanden is het voortdurend nodig strijd te leveren, positie te
kiezen, prioriteiten te stellen. En zoiets geschiedt in meerdere of mindere mate
vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging! Het is vooral in deze categorie dat
de vraag naar christelijke organisaties wordt gehoord en tegelijk de roep om een
‘gevulde algemeenheid’. Reden om er in een laatste paragraaf op terug te
komen.
Laat ik nu nog de laatste categorie aan de orde stellen, die van de christelijke
belangenorganisaties in de enge zin des woords. Overal waar mensen zich
aaneensluiten voor een zaak van een korte duur of beperkte strekking, nadert
de noodzaak van christelijke vereniging naar mijn opinie de nullijn. De
christelijke sportclubs, reisclubs, zangclubs en wat men zoal niet bedenken kon
en kan, hebben de christenen meer en meer doen ronddraaien in eigen kring,
doen cirkelen om de as van een collectief egocentrisme.
Tenzij bijkomende redenen in het geding waren, bijv. de zondagsviering(!),
hebben de talloze belangengroepen, geschoeid op christelijke leest, noch aan ons
volksleven, noch aan de kerk, noch aan het werkelijke idealisme van de
christelijke organisaties goed gedaan. Veeleer hebben ze (de veronderstelde
christelijke geitenfokvereniging!) het christelijk organisatiestreven in diskrediet
gebracht. Ze hebben de verzuiling en dat is de verzieking van ons volksleven
bevorderd. De knusse, christelijke gemeenschap die zich gedrongen en
gedwongen voelt om zich over de gehele linie uit het volksleven terug te trekken
in een sociaal schakelsysteem van gelijkgezinde kringetjes, zet zichzelf in feite
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gevangen. Ze vormt een getto met geestelijke inteelt52. Waar blijft het
calvinistische pro religione et libertate? Waar blijft het kuyperiaanse Koninkrijksmotief en mondigheidsmotief en al wat zich daar tussenin beweegt? Waar
blijft de moed om te leven?
Verlegenheid en reveil (14)
Ik keer tot de derde categorie terug, die van de maatschappelijke stuurorganisaties. Het onderzoek naar de vele motieven die met name bij deze categorie zijn
te berde gebracht, heeft dacht ik duidelijk gemaakt dat geen enkele principiële
argumentatie als zodanig toereikend is om een christelijke partij formatie of
strijdorganisatie strikt noodzakelijk te maken. Er zijn omstandigheden of
bijkomende overwegingen denkbaar, zo zagen wij, waarbij de eerder ingebrachte
motieven voorchristelijke organisatie een christen kunnen brengen juist niet tot
een bijzondere maar tot een algemene organisatie. Wat is de conclusie? Niet een
principiële uitgangsstelling, maar een inhoudelijke evaluatie van de algehele
situatie zal de doorslag moeten geven. Eerst een inhoudelijke evaluatie zal
moeten duidelijk maken hoe en waar de genoemde motieven het beste tot hun
recht komen.
Dus zal m.i. allereerst moeten worden nagegaan of een gegeven cultuurconstellatie of maatschappelijke ontwikkeling van dien aard is dat het motief tot
christelijke organisatie overgaat in een gebiedende eis. Dat is vers één. Vers
twee zou zijn, na te gaan of bestaande organen of organisaties, zoals een Vrije
Universiteit, een Trouw, een C.D. A. ook maar enigermate tegemoet komen aan
wat evangelisch geboden en maatschappelijk vereist is. Vers drie zou kunnen
zijn of een revisie van deze instellingen dan wel een nieuw begin vereist is als
ze onverhoopt aan haar roeping en visie zouden ontvallen (zijn). Hier passen
geen generaliserende uitspraken. Ik keer terug tot vers één. Daarover moet ik
mij nog duidelijker uitspreken. Hoe hangen de nood van de cultuur en de
noodzaak van christelijke organisatie samen53?
Ik overdrijf niet als ik zeg dat vanaf de 19e eeuw, maar vooral sedert de
Tweede Wereldoorlog, er in onze westerse cultuur een omwenteling gaande is
waarbij vergeleken de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd
kinderspel is geweest. Ik overdrijf evenmin als ik stel dat in dit geweldige
gistingsproces alle waarden en zekerheden stelselmatig worden ondermijnd; dat
ook kerk en christenheid als nooit tevoren in de smeltkroes zijn terechtgekomen

52. Zie voor de geestelijke dwang in het verzuilde systeem A. Lijphart, Verzuiling, pacificatie en
kentering in de Nederlandse politiek, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1968, pp. 41 sqq.
53. ‘Een christelijke organisatie ... heeft te allen tijde en overal alleen bestaansrecht als de nood
haar is opgelegd’, aldus A. Troost, Geen aardse macht begeren wij, Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 1976, p. 65.
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en tastende hun weg gaan. Ik overdrijf ten slotte ook niet als ik benadruk dat
in déze wereld Jezus niet alleen zichzelf het licht genoemd heeft, maar zijn
volgelingen evenzo heeft aangesproken: ‘Gij zijt het licht der wereld’ (Mt.
5:14). Wij mógen niet berusten in onze onzekerheid.
Eens in de geschiedenis hebben kerk en christenheid paraat gestaan om de
mens in een zich ontbindende antieke cultuur lichtend voor te gaan op weg naar
een nieuwe, de middeleeuwse samenleving. Eens hebben kerk en christenheid,
door Gods genade vernieuwd, klaar gestaan, ja, de voorhoede gevormd op weg
naar een nieuwe era, de moderne tijd. Nu is de grote mars opnieuw begonnen.
Naar de maatschappij der toekomst, als en zolang er tenminste nog toekomst
is. Als christenen die zich hun maatschappelijke roeping bewust zijn - aan
anderen heb ik in dit verband geen boodschap - ooit redenen zouden hebben om
de handen ineen te slaan in christelijke organen van dienstbetoon, dan is het wel
nu, in deze onzekere overgangstijd, waarin niet geloof, hoop en liefde maar
wetenschap en techniek het leven doordringen. Zo gezien, kan mijn conclusie
niet anders zijn dan dat we uiterst zuinig moeten zijn op de bestaande christelijke
organisaties.
Ik zeg dit laatste niet vanuit een besef van christelijke zelfingenomenheid.
Veeleer vanuit het gevoel van machteloosheid en verlegenheid met de zaak. De
problemen waarmee een op hol geslagen techniek en een op drift geraakte
mensheid ons tegenwoordig confronteert zijn zo ernstig en houden zozeer
verband met de geestelijke crisis van onze gehele moderne beschaving, dat alle
gangbare christelijke, humanistische, personalistische, liberalistische,
socialistische enz. waarden hierop afknappen. Alleen een radicale mens-,
cultuur- en maatschappijkritiek kan nog heil bieden. En voor zo’n radicaliteit
moeten we gezamenlijk terug naar de ronde woorden van de bijbelse openbaring
omtrent de schepping, de mens, de zonde, de verlossende kracht van Christus’
dood en verrijzenis, de zin van leven, de waarde van arbeid, de gerechtigheid
van Gods koninkrijk.
De keuze voor algemene organisaties kan een christelijke keuze zijn. Ik zal
er niet op afdingen. Soms is een christelijke organisatie ook niet meer dan één
betonblok eigenbelang. Weg ermee. Maar het kan ook zijn dat we aan het vuur
van de eigenlijke motiveringen door vooroordeel zijn voorbijgegaan. Daarom
heb ik in deze studie iets proberen op te rakelen.
Om kort te gaan, de keuze voor algemene organisaties lijkt me een keuze
voor de sterke broeders. Voor die christenen die doorhebben dat in de ruimte
van de gevulde algemeenheid er de strijd der meningen blijft, die dan ook willen
strijden, die zich niet bij voorbaat laten inpakken door de moderne afgoden van
ongebonden vrijheid, technische beheersing, welvaartsgroei, progressiedrang,
en die langs deze weg hun christelijk geloof weten waar te maken. Fijn als het
zo kan. Liever één doorbraak-christen als koploper dan een dozijn christelijk
georganiseerden als meelopers.
Het moeten echter sterke benen zijn die de weelde van de gevulde
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algemeenheid kunnen dragen. Voorshands mengt zich bij mij de bewondering
met achterdocht en teleurstelling. Voorshands kies ik zelf in arren moede en met
de nodige kieskeurigheid voor christelijke politieke en maatschappelijke
verbanden. Ik kies uit overtuiging. Maar ik hoop mijn christelijke vrijheid in
en desnoods tegenover deze verbanden te bewaren.
Uit welke grond ik kies? Ik herken me, zij het ook met de nodige correcties
(zie boven), in de vele motiveringen van het verleden. Toch moet ik bij mijzelf
constateren dat - gezien de nood van onze wereld - van alle motiveringen tot
christelijke organisatie het verlegenheidsmotief van de vrienden van het reveil
in mij de overhand gekregen heeft. Wie weet, behoren ze in deze godvergeten
wereld bij elkaar: de verlegenheid van de mens, de bede om een reveil en
Heldrings oproep tot ‘christelijke vereeniging’.

6. OVER DE PUBLIEKE RECHTSORDE EN
HET RIJK VAN GOD*

Vele christenmensen voelen zich tegenwoordig intens betrokken bij de vraag
naar de onderlinge verhouding van geloof en politiek. Bewapeningswedloop en
vredesbeweging, rassenconflicten en wereldleed confronteren ons telkens weer
met de concrete vraag naar de verhouding van publieke rechtsorde en rijk van
God. Gaapt er niet een diepe kloof tussen de zogeheten rechtsverhoudingen zoals
die hier op aarde onder de volkeren hun beslag gekregen hebben en al hetgeen
God in zijn Woord ons geboden en ons in het geweten gegrift heeft? Kortom,
hoe m oetje die twee, zijn rijk en onze harde politieke werkelijkheid, met elkaar
in verband brengen? Is er eigenlijk wel verband? Of heb je niet nuchter vast te
stellen dat in onze God-vergeten wereld de historische en politieke ontwikkelin
gen zozeer een eigenmachtige loop hebben genomen, ja, óók een loopje hebben
genomen met het van God gewilde recht, dat welhaast alle raakpunten met zijn
rijk zijn verdwenen? K ijkje om je heen in de wereld van de grote en de kleine
politiek, dan ontdek je schrijnend onrecht, hongersnood op wereldformaat, de
kans op een nucleaire ramp en altijd weer in-bange kinderogen. Neem je
vervolgens de bijbel ter hand dan lijkt er een andere wereld voor je open te
gaan. Dan hoor je van een God die een kermend slavenvolk uitleidt uit Egypte
naar het Beloofde Land, een God die armen en ellendigen, weduwen en wezen
haastig recht verschaft, een God die zijn Zoon Jezus als Verlosser en Bevrijder
in de wereld heeft doen komen, een God die uitzichten biedt op een messiaans
vrederijk waarin volken hun wapensystemen ontmantelen en hun zwaarden
omsmeden tot ploegscharen (Jes. 2:4). Zijn dat niet twee gescheiden werelden?
Een dubbele werkelijkheid? (1)
Christenen lijken te staan in een dubbele werkelijkheid, Gods wereld en onze
alledaagse werkelijkheid. Overal waar Gods Geest mensen aangrijpt, daar klapt
er op een of andere manier een tegenstelling open tussen de orde van het
koninkrijk van God en dat wat onder ons moet doorgaan voor de publieke
rechtsorde. Als Gods Geest er aan te pas komt, zegt Petrus in zijn Pinksterpreek, gaan oude mensen dromen dromen, jonge mensen krijgen nieuwe

* Bewerking van een voordracht gehouden voor het grondslag-congres van het CDJA-ZuidHolland te Boskoop d.d. 27 november 1982. Verschenen in: Christen Democratische
Verkenningen 4 (1983), pp. 209-216.
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vergezichten (Hand. 12:17). Mensen worden onrustig, nemen geen genoegen
met de bestaande situatie, het volk van God gaat op weg.
Die droom van oud en jong, het Beloofde Land van de Joden, het messiaanse
rijk van Israëls profeten, heeft voor de christen zijn grond en middelpunt in de
persoon, het werk, het expansieve genade-regime van Jezus Christus. Waar de
stem van Jezus beslag legt op een mens - door simpel te zeggen: Ik ben de
gekruisigde en opgestane Heer; volg Mij - daar vestigt Hij een stukje van dit
koninkrijk. Die droom is dus niet zomaar een bevlieging. Hij is gegronde
verwachting. Eens zal de droom in deze werkelijkheid manifest worden, als de
grauwsluier van het kwaad van deze wereld zal worden weggetrokken.
Ondertussen staan christenmensen nu al onder het gebod van het koninkrijk. De
droom heeft ze te pakken. Ze dromen de droom van Martin Luther King, dat
op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slavenhouders en de
zonen van vroegere slaven eens als broeders aan één tafel zitten. Ze dromen de
droom van ds. Beyers Naudé, dat kinderen van blank, bruin en zwart eens de
handen ineen zullen slaan. Ze dromen de droom van de stervende bisschop
Oscar Roméro, dat verdrukkers en verdrukten elkaar eens zullen vinden aan de
voet van het Kruis.
Ik wil maar zeggen, ware godsdienst is - anders dan Marx beweerd heeft
- niet opium van het volk. Ware godsdienst versuft en versluiert niet, doch
scherpt je ogen. Pas in het licht van de bijbelse droom, in de buurt van de
Messias, gaan je ogen ten volle open en schrik je eerst goed van de bruutheid
van ons alledaags bestaan. In dat licht kun je de misère van de Derde
wereldlanden en de dreiging van een nucleaire catastrofe noch negeren noch
als een historisch noodlot aanvaarden. Gods wereld en onze wereld zijn niet te
scheiden. De messiaanse droom is ons toch niet geschonken als een vluchtweg
uit ons platgewalst bestaan?
Radicaal evangelisch? (2)
Voor vele christenen, vooral voor vele christen-jongeren, is hiermee de zaak
beslist: er moet een regelrechte brug geslagen worden van de alledaagse politiek
naar het Godsrijk dat wij verwachten. Gevraagd: een zo radicaal mogelijke
evangelische politiek! Immers, als er zoveel bruut en brutaal onrecht in deze
wereld te vinden is, dan moeten wij - en dat wil vooral zeggen, dan moeten de
mensen met de politieke verantwoordelijkheid onder ons - er toch uit alle macht
iets aan doen? Is het niet uitgerekend de politiek die een wig kan drijven in de
bikkelharde structuren van geweld en onderdrukking, zoals die in onze
wereldsamenleving zijn ingemetseld? De kerk mag dan de naam hebben zich
bezig te houden met de eigen religieuze behoeften van de goegemeente - terecht
of ten onrechte, daarover wordt verschillend gedacht - in de politiek kan in
ieder geval iets gedaan worden. Daar kan men zich richten op en inzetten voor
wat bijv. in het recente grondslag-rapport van het CDJA Heelmaken wat
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gebroken is met sterke nadruk en met grote regelmaat genoemd wordt ‘de
bevrijdende heilsbeweging van God’.
Ik vraag u: zijn wij hier niet op de goede weg? Moeten wij ons geloof niet
veel meer politiek beleven? Heeft een vorig geslacht het evangelie niet te veel
verinnerlijkt, vergeestelijkt en als zieletroost opgediend en ingedronken? Is ook
de kerk misschien niet meer bekommerd geweest om orthodoxie dan om
orthopraxie, meer bedacht op de rechte leer dan op de rechte daden? Ja, moeten
we niet ook de Bijbel gaan lezen met nieuwe ogen? Moeten we niet beseffen
dat reeds in bijbelse tijden het geloven veelal neerkwam op het doen van
politieke keuzen?
Om deze politieke visie op de Bijbel te staven, wordt er tegenwoordig op van
allerlei gewezen. Was niet de exodus, de uittocht van de Israëlieten uit Egypte,
een daad van geloof èn van politieke rebellie inéén? Was niet Jezus in zijn
prediking - om nogmaals met het grondslag-rapport van het CD JA (p. 12) te
spreken - een radicaal criticus van de bestaande orde? Was niet de alleroudste
kerkelijke geloofsbelijdenis die we kennen, ‘Jezus is Heer’ (Rom. 10:9, 1 Cor.
12:1, Fil. 2:11), èn een geloofsbelijdenis èn een politiek manifest tegenover de
heersersaanspraken van de vergoddelijkte keizer in Rome? Komt het er ook voor
ons niet op aan om de aloude Boodschap van de bijbel nieuw te spellen en in
politieke termen te vertalen?
Sinds de jaren zestig is in christelijke kring de lucht bezwangerd van dit soort
‘politieke theologie’. Wat hiervan te denken? Ik denk dat bovengenoemde
opvattingen op zijn minst een stuk van onze sympathie verdienen. In ieder geval
maken ze immers duidelijk dat er een bepaalde betrokkenheid is tussen geloof
en politiek, tussen de concrete staatkundige verhoudingen in deze wereld èn de
wetten van Gods koninkrijk. God zij dank, Bijbel en geloof laten de brute
machtspolitiek van vroegere en hedendaagse farao’s en Caesars niet ongeschokt.
Ik voeg echter toe dat hiermee de netelige kwestie hoe het evangelie moet
inwerken op de politieke verhoudingen nog allerminst beantwoord is. Door heel
de geschiedenis heen hebben christenen zich immers reeds het hoofd gebroken,
ja, strijd ontketend over de vraag: Wat hebben Christus en Caesar, paus en
keizer, geestelijke en wereldlijke overheid, geloof en politiek, koninkrijk van
God en staatkundig bestel nu met elkaar van doen? Tot een eensluidend of
afdoend antwoord is men niet gekomen. Het vraagstuk heeft trouwens zoveel
haken en ogen dat ook ik me aan geen afdoend antwoord wagen zal. In het
verband van mijn verhaal wil ik slechts op enkele punten de afstand opmeten
tussen wat we in deze wereld gewend zijn als rechtsorde te beschouwen èn de
gerechtigheid van het koninkrijk van God. Gemakshalve heb ik een en ander
samengevat in een tweetal hoofdstellingen met toelichting.
Het rijk van God en de legale rechtsorde (3)
Mijn eerste hoofdstelling gaat in tegen de overspannen verwachtingen van tal
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van politieke theologen en luidt: Er is een immense afstand tussen het door de
staat bewerkte rechtsbestel en het koninkrijk van God vanwege de legaliteit van
de publieke rechtsorde èn vanwege de onvermijdelijkheid van het politieke
compromis. Op beide zaken heb ik nader in te gaan, zowel op de genoemde
legaliteit van de publieke rechtsorde als ook op de aard en noodzaak van het
politieke compromis.
Eerst iets over die ‘legaliteit’. De door de staat gevestigde rechtsorde is
altijd, ook binnen een moderne democratische rechtsstaat, tot op grote hoogte
een uitwendige rechtsorde. Naar zijn aard en bestemming is de staat weliswaar
te zien als een rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen in een
inhoudelijke zin van het woord, d.w.z. als een publieke rechtsorde die bij alle
historische verscheidenheid ten diepste berust op van God gegeven rechtsbegin
selen. De burgerij is gehouden recht te doen en de statelijke overheid is van haar
kant geroepen binnen het gegeven gebied de rechtsorde te handhaven met behulp
van een gemonopoliseerde zwaardmacht.
Daarom zegt de Bijbel ook dat de overheid van Godswege het recht heeft te
bestellen, het onrecht heeft af te weren en bij dit alles het zwaard niet tevergeefs
draagt (Rom. 13:4 enz.). De onmisbaarheid van dat zwaard wijst echter reeds
op de kloof die er gaapt tussen het inhoudelijke ideaal van de rechtsgemeenschap
en de feitelijke verhoudingen in onze verzondigde wereld. In die verzondigde
wereld is burgerzin en rechtsbesef God-dank niet algeheel teloorgegaan.
Ondertussen heeft elke statelijke gemeenschap zich wel met machtsmiddelen naar
binnen en naar buiten te beschermen.
Let wel, de statelijke overheid beschikt niet over geestelijke middelen. Zij
beschikt slechts over politieke middelen, middelen gebaseerd op machtsgeweld,
om het recht tot gelding te brengen en zo nodig af te dwingen. Dat is haar
kracht, dat is tegelijk haar beperking. In een moderne, pluriforme samenleving
als de onze kan de overheid als algemene publieke instelling bij haar wetgevende
en uitvoerende arbeid tegenover de burgerij geen appel doen op het evangelie,
al dienen christen-regeerders zich persoonlijk terdege gebonden te weten aan
het Woord en de Wet van God, ook waar die zich uitlaat over het openbare
leven. De overheid heeft ook geen specifieke middelen achter de hand om
evangelische noties, zedelijke normen of rechtsbeseffen te vestigen in de
gewetens van de onderdanen. Is het niet veeleer zo, zeker in een democratische
rechtsorde, dat de overheid voor het scheppen en doorvoeren van publieke
rechtsregelingen in hoge mate afhankelijk is van rechtsopvattingen die in de
consciëntie van het volk reeds aanwezig zijn? Een overheid die zich tegenover
de burgers zou willen opwerpen als een soort volksopvoeder, zou binnen de
kortste tijd als manipulator gebrandmerkt worden. Terecht!
Het gevolg hiervan is dat de overheid, zo vaak het recht geschonden wordt,
weinig meer kan doen dan regelend en regelstellend op te treden met betrekking
tot de uitwendige gedragingen van de betreffende onderdanen. En dan alleen
nog voor zover die gedragingen duidelijk ingaan tegen de vastgestelde en
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erkende rechtsorde. Maar op de mentaliteit van een volk of op het rechtsbewust
zijn van individuele burgers heeft de overheid niet of nauwelijks invloed,
behalve dan dat goede wetgeving en goed bestuur het recht daadwerkelijk
hooghoudt en dat rechtsverkrachting door niets zozeer in de hand gewerkt wordt
als door een beleid en bestuur dat corrupt is.
In deze zin kun je dus m.i. zeggen dat aan een overheid slechts gedragsbepalende middelen ter beschikking staan. Ze mag niet indoctrineren of manipuleren.
Ze mag niet ingrijpen in de sfeer van de persoonlijke, politieke of godsdienstige
overtuigingen. Ze mag de gevoelens niet kneden of de gewetens knevelen.
Zodoende zou ze immers gevaarlijk dicht in de buurt komen van de totalitaire
staat! De overheid moge dan al hoeksteen zijn van de openbare orde, hoedster
van het publiek belang, ze kan uit dien hoofde slechts de algemene rechtsorde
handhaven en de nodige voorzieningen treffen die voor deze rechtsorde
bevorderlijk zijn. Ze kan als zodanig slechts algemene, wettelijke kaders
scheppen, daarnaast ook ruimte bieden en voorwaarden formuleren voor het
goede functioneren van allerlei niet-statelijke leefverbanden, zoals het gezin, de
school, de kerk en het bedrijfsleven. Een wetsconform gedrag kan hiermee
worden nagestreefd en, zo nodig, met machtsmiddelen en juridische sancties
worden afgedwongen. Maar verder? Van de overheid mag alles zolang het maar
legaal is...
In deze uitwendige legaliteit blijkt voor mijn besef de beperkte taak van de
statelijke overheid. De Nederlandse overheid kan bijv. alle hier woonachtigen
rechtsbescherming aanbieden, toch kan ze niet voorkomen dat desondanks
buitenlanders, vrouwen, gehandicapten en noem maar op, telkens weer bij
anderen worden achtergesteld of persoonlijk gekwetst worden. Laat ik een ander
voorbeeld noemen. In de Verenigde Staten moge sinds de dagen van Martin
Luther King de rassensegregatie, de ongelijke behandeling van negers op
scholen, bij verkiezingen etc. wettelijk zijn teniet gedaan, toch blijven ook daar
de zwarten de discriminatie en ongelijke kansen aan den lijve voelen. Martin
Luther Kings droom heeft met andere woorden geen, of misschien is het beter
te zeggen, zijn droom heeft slechts een zeer beperkte gestalte gekregen.
Welnu, dat bedoel ik met de immense afstand tussen de publieke en
burgerlijke rechtsorde enerzijds en het rijk van God anderzijds. Het rijk van God
kan naast een gemeenschap van geloof, hoop en liefde (1 Cor. 13:13) ook een
rechtsgemeenschap genoemd worden. Toch zijn de vele gepositiveerde vormen
van het recht op aarde slechts een bleke afschaduwing van bijbelse, messiaanse
gerechtigheid. Bijbelse gerechtigheid betekent dat het verkreukeld schepsel weer
op veert en niet alleen God maar ook de mens ten volle tot zijn recht komt. In
de orde van het koninkrijk van God gaat het nimmer om uitwendig of
wetsconform gedrag. Daar worden mensen van binnenuit veranderd door de
prediking van het Woord en de werking van de Geest, door de navolging van
de kruiseling die de messiaanse koning bleek te zijn. Daar wordt het kwade door
het goede overwonnen, daar is de schuld uitgeboet, daar worden tranen
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gedroogd, daar worden niet maar de symptomen maar de wortels van het kwaad
verwijderd. Gerechtigheid en vrede - zij kussen elkaar, zegt Ps. 85:11.
Het rijk van God en het politieke compromis (4)
Nu in de tweede plaats, een toelichting op de staart van mijn eerste hoofdstel
ling: het politieke compromis. De statelijke overheid is bij de uitvoering van
haar taak - ik wees er reeds op - in sterke mate gebonden aan het rechtsbewust
zijn van de burgerij. Dat betekent een nog nadere beperking van de staatstaak.
Toegegeven, de overheid heeft een eigen, oorspronkelijke, van God gegeven
verantwoordelijkheid tegenover het volk; ik kom daarop terug. In een moderne,
pluriforme samenleving als de onze dient zij echter bij al haar beleid in te spelen
op wat er leeft in de verschillende sectoren van onze samenleving. Ze mag ook
allerminst voorbijgaan aan minderheidsopvattingen in den lande (denk aan het
rituele slachten door de moslims onder ons). Ze zal voortdurend moeten nagaan,
vooral in tijden van economische recessie, hoe allerlei min of meer gerechtvaar
digde eisen of verlangens tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het concrete
overheidsoptreden moet op de een of andere manier als rechtvaardig overkomen
bij een bevolking die, zoals in Nederland, vóóral ook geestelijk zeer gemengd
is samengesteld (onze parlementaire democratie is hierop gebaseerd). Waar de
een een groot goed aanwezig ziet, daar ziet de ander soms een groot kwaad om
de hoek kijken (denk aan de discussie rondom de zogenaamde antidiscrimina
tiewet). En zelfs dat wat onder grote lagen van de bevolking als een groot euvel
wordt ervaren (ik noem slechts de prostitutie in Katendrecht en de heroïnehandel
op de Zeedijk) kan in veel gevallen slechts met de grootste moeite enigermate
worden ingeperkt.
Ik wil maar zeggen: politici moeten vuile handen maken. Hun leven hangt
van compromissen aan elkaar. Elk regeerakkoord getuigt hiervan. Ook christen
politici moeten in een pluriforme samenleving - om erger te voorkomen - vaak
meewerken aan ‘rechts’-regelingen (abortusregelingen, echtscheidingsregelingen
enz. enz.) die strijdig zijn met het gebod van de Heer, strijdig met het leven van
de christelijke gemeente, een aantasting van de messiaanse droom. Dat is in
onze gebroken, verzondigde wereld de harde, politieke realiteit.
Men kan dit alles idealistisch wegwuiven, maar ik herinner er toch maar even
aan dat zelfs onder het theocratisch bestel van het oude verbondsvolk Israël
(bepaald geen pluriforme samenleving in onze zin van het woord) Mozes, als
ik het even zo mag uitdrukken, de hand moest lichten met het verbod van
echtscheiding. Vanwege de ‘hardheid uwer harten’, zegt Jezus in Mt. 19:8. Ik
denk dat zulke permissiviteit ook heden, zo niet in de christelijke gemeente dan
toch binnen een democratisch staatsbestel, onontkoombaar is. Compromissen
zijn tot op zekere hoogte onvermijdbaar. Hoever je bij gelegenheid mag gaan
in het reguleren van wat je zelf als een grof schandaal of als een demonisch
kwaad ervaart? Ik denk dat zoiets voor het geweten van iedere overheidsdienaar

130

HET POLITIEKE COMPROMIS

persoonlijk ligt. Maar je hoeft alleen maar te denken aan het God-onterende tuig
dat wij ‘kernwapens’ noemen en dat wij als een palissade om het pretpark van
de westerse consumptiemaatschappij hebben opgesteld om te beseffen hoe weinig
benijdenswaard heden ten dage het leven van een gewetensvol politicus is. Om
kort te gaan, politiek bedrijven is het roeren in een ontzettend stugge brij,
waarin je als goedwillend christen-politicus, afgezien van je geweten en gezond
verstand met van allerlei rekening hebt te houden: met de bestaande orde, met
andersdenkenden, met gevoelige tradities, met internationale afspraken, meteen
ongewisse toekomst en - vooral niet te vergeten - met de onuitroeibaarheid van
het kwaad, ook waar het je eigen opstelling betreft. Ga er maar aan staan. Je
durft er, je kunt er, ternauwernood de naam ‘christelijke politiek’ aan hechten.
Want wat heeft die moeizame weg van het politieke handwerk, waarin je zo
vaak moet konkelen met het kwaad, zo vaak moet mikken op het nog net
haalbare, van doen met het koninkrijk van God?
Ondraaglijke spanning (5)
Kunt u zich voorstellen dat er christenen zijn - en vaak niet de minste - die
juist onder de diepe indruk van de immense afstand tussen de wetten van het
koninkrijk Gods, samengevat in de ‘bergrede’ van Jezus (Mt. 5-7), èn wat wij
in het koninkrijk der Nederlanden, in NAVO-verband enz. van onze rechts
ideeën brouwen, het ideaal van christelijke politiek of in ieder geval van een
christen-democratische partij formatie hebben opgegeven? Ze doen dit niet
omdat zij de droom hebben prijsgegeven en pure pragmatisten zijn geworden.
Dat komt natuurlijk ook voor. Aan zulke mensen heb ik echter geen bood
schap. Neen, wat mij bezighoudt is dat er mensen zijn die de praktische
politiek, zoals door christen-democraten in of buiten Nederland bedreven,
dermate in strijd achten met de kern van het evangelie dat ze - niet gecom
promitteerd door uitgekiende partijprogramma’s en uitgekookte regeringsafspraken - bij het uitbrengen van hun stem en dergelijke nog slechts naar
bevind van zaken willen handelen. Ze willen ter plekke bekijken welke al of
niet ‘confessionele’ partij in een concrete situatie het meest in de buurt komt
van de evangelische norm en van de bijbelse hoop. Ze haken af vanwege de al
te grote afstand, om niet te zeggen, vanwege de tegenspraak tussen droom en
werkelijkheid.
Laat niemand hierover zijn schouders ophalen. Want de Bijbel verzekert ons
dat er zware tijden komen, waarin iedereen op een bepaald moment uit het
openbare leven gestoten kan worden, iedereen die niet een knieval doet voor
de demonie van deze werkelijkheid, voor de machten die opkomen uit de
volkerenzee (leesOpenb. 13). In Oost-Europa kan men hierover meepraten. Wie
zal zeggen hoever wij daar in het zogenaamde vrije Westen van af staan?
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Gods rijk en het koningschap van Christus (6)
Het wordt nu ook eens tijd te kijken naar de keerzijde van de medaille, naar
mijn tweede stelling. Want de afstand tussen politiek en geloof, tussen Den Haag
vandaag en het messiaanse rijk van morgen, mag dan immens groot zijn, dat
er desondanks een band tussen beide is, een heel wezenlijke band, moet óók
gezegd worden. Ter bemoediging.
Mijn tweede hoofdstelling gaat in tegen het doemdenken van politieke
realisten en luidt: Er is een intiem verband tussen de politieke rechtsorde en het
koninkrijk van God vanwege het koningschap van Christus èn vanwege het
vicariaat van de politicus.
Heel kort iets over het eerste, het koningschap van Christus; kort, omdat het
bijbels getuigenis op dit punt zo onweersprekelijk is.
Jezus mag dan voor Pilatus lange tijd gezwegen hebben om hiermee te
kennen te geven dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is en niet strookt met
de politieke ambities van deze overheidsdienaar, twee dingen kreeg Pilatus in
ieder geval wel overduidelijk te horen, te weten dat Jezus waarlijk koning is en
voorts, dat het gezag van de politieke overheid een van God gegeven gezag is
(Joh. 18:37; 19:11).
In de staat en in de politiek zijn we met andere woorden niet op neutraal
terrein. We bevinden ons niet op een aan de machthebbers prijsgegeven of op
een door de zonde overwoekerd gebied, waar ‘Realpolitik’ de hoogste wijsheid
is. Neen, we bevinden ons nog steeds in de orde van Gods scheppingswerkelijkheid, waar God in Christus inderdaad koning is, zij het dan ook een koning
incognito.
Hoezeer Christus dit koningschap sedert zijn verrijzenis metterdaad ook
uitoefent, blijkt uit de Bijbel slag op slag. Ons geloof klampt zich hieraan vast,
bevend soms, dwars door de onbegrijpelijke verschrikkingen van Auschwitz en
Sobibor heen. Maar toch, Hij en niemand anders is de ‘overste van de koningen
der aarde’ (Openb. 1:5). Op een of andere manier worden alle machten in deze
wereld ‘overruled’ door de koningsmacht die Jezus als de verborgen Messias
reeds nu in ons midden uitoefent en die ook het politieke handwerk richting
geeft en zinvol maakt.
Gods rijk en het vicariaat van de politicus (7)
En dan nu dat politieke vicariaat. In de Bijbel heet de overheid een ‘instelling
van God’ (Rom. 13:2). Wie dus politiek bedrijft doet aan ‘Gods-dienst’ in de
letterlijke zin van het woord. Wie een overheidsambt bekleedt is net zo goed
als wie een kerkelijk ambt bekleedt een vicarius Dei, een plaatsvervanger en
stedehouder van God op een stukje van zijn aarde. Hij of zij is in dienst bij de
Hoogste Overheid. Om die reden kunnen niet alleen de koningen van Israël,
maar kan in de Bijbel zelfs de Perzische koning Cyrus op een gegeven moment
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‘messias’, d.i. een ‘Godsgezalfde’ worden genoemd (Jes. 45:1). Om die reden
noemt de psalmist de rechters van Israël af en toe zelfs ‘góden’; ze hebben als
het ware in de rechterstoel van God plaatsgenomen. Evenals Pilatus zijn ze, of
ze het leuk vinden of niet, Gods vicarissen, bekleed met een van God gegeven
ambt.
Dat daarmee het overheidsoptreden van bovenaf gelegitimeerd en dus
geëxcuseerd zou worden, is een bekende insinuatie uit humanistische kring. Het
tegendeel is waar. Wie leest over de ‘rechtergoden’ in Ps. 58 en 82 of over de
zonde van Pilatus (Joh. 19:11), ontdekt dat het optreden van zulke mensen langs
deze weg niet wordt gelegitimeerd maar gekritiseerd. Kennelijk is niet de mens,
laat staan de machthebber, laatste norm van recht en wet. Kennelijk is niet de
mens, hetzij als individu, hetzij als volk, de hoogste soeverein. Bij mensen blijkt
het recht uiteindelijk niet veilig te zijn. Over legitimatie gesproken, een
humanistische visie op de overheid zou machthebbers wel eens eerder een alibi
voor onrecht kunnen verschaffen dan een bijbelse visie. Uiteraard ontken ik niet
dat je met de laatste ook aan de haal kunt gaan.
Volgens de Bijbel heeft het recht dat de overheid bestelt iets van doen met
het heilig recht van God. Zo vaak het recht wordt kromgebogen in de straten,
zo vaak het geweten van de machthebbers is dichtgeschroeid, is er God zij dank
nog een laatste Hof van Appel, een Laatste Oordeel.
Het politieke vicariaat is en blijft betrokken op het Rijk van gerechtigheid.
God ontkoppelt de oude en de nieuwe wereld niet. Kennelijk heeft Hij aan een
mensheid die voorwerp mag zijn van zijn eeuwig welbehagen, dankzij Christus
ook in het heden een leefbare wereld gegund, een wereld die door Hem niet op
haar beloop wordt gelaten. Het is en blijft per slot van rekening zijn schepping,
waarin zijn officials werkzaam zijn.
We leven dus in een wereld waarin macht altijd verleende macht is. Anders
gezegd: wij leven in een wereld waarin gezag niet rust in de machtsgreep van
een enkeling noch in de soevereiniteit van een volk (ook al kiest dat zijn eigen
parlement) maar waar dat gezag teruggaat op de soevereine wil van God. Wij
leven in een wereld waarin het geldende gepositiveerde recht zijn grond en
toetssteen vindt in de rechtsverordeningen van de Here God. Wij leven in een
wereld waarin politiek nog een geheiligde, of liever, een te heiligen dienst aan
God mag zijn.
Ik vraag: hebben wij, zolang God het gekerm van de gefolterde hoort, het
recht om ons mandaat of vicariaat aan God terug te geven? Als christen met een
messiaanse droom moet je het uitwendige, het beperkte, het gebrokene van de
publieke en burgerlijke rechtsorde scherp onder ogen zien (om van de
tekortkomingen van het internationale recht maar niet te spreken). Maar zonder
die zo wanordelijke orde zou de wereld eerst recht in een hel veranderen en zou
er van de droom, naar ik vrees, niet meer dan een nachtmerrie overblijven.
Nogmaals, in de politiek staat een gewetensvol christen onder een enorme
spanning. Wil je er alleen maar een platform betrekken om een profetisch
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getuigenis af te leggen dan kom je er wellicht zonder kleerscheuren van af.
Maar wil je voor het politieke bedrijf daadwerkelijk verantwoordelijkheid
aanvaarden als een vorm van Gods-dienst, dan ontdek je eerst hoezeer je
opereert op het breukvlak van twee werelden. Je ervaart het gebrek maar ook
het gebod. Je weet van de rottigheid maar ook van de roeping.
Is het nog nodig een conclusie te formuleren? Zolang God deze aarde trouw
blijft en niet toestaat dat de beul over zijn slachtoffer triomfeert, zullen ook wij
de aarde trouw blijven en dat mede door het middel van de politiek. Ook al zal
de laatste op geen stukken na het rijk van God realiseren.

7. OP ZOEK NAAR HET MENSBEELD VAN
LIBERALISME, SOCIALISME EN
CHRISTEN-DEMOCRATIE*

Aan een onderwerp als bovengenoemd mogen duidelijkheidshalve wel enige
opmerkingen voorafgaan. Want de titel alleen al is in staat allerlei verkeerde
verwachtingen te wekken. Aangezien het sedert de laatste kamerverkiezingen
niet ongebruikelijk geworden is te spreken van ‘de drie hoofdstromingen in de
Nederlandse politiek’, ligt de verleiding voor de hand om christen-democratie
met het C .D .A ., liberalisme met de V.V.D. en socialisme met de P.v.d.A . te
vereenzelvigen. Een benepen standpunt! Want het is nog maar de vraag in
hoeverre christen-democratisch denken zich in het C.D.A. zal uitkristalliseren
en tot op welke hoogte men partijen als de V.V.D. en de P.v.d.A . nog
liberalistisch, c.q. socialistisch kan noemen. Maken andere partijen niet evenveel
aanspraak op dergelijke benamingen?
Voorts moet bedacht worden dat binnen een en dezelfde partij uiteenlopende
denkbeelden en dus ook mensbeelden zich kunnen doen gelden. Zo neem ik aan
dat er binnen de P.v.d.A. ook christelijk georiënteerde mensopvattingen worden
gekoesterd, dat in het C.D.A. ook liberale mensbeschouwingen worden
gehuldigd en dat je in kringen van de V.V.D. soms ook een mensvisie kunt
aantreffen die socialistisch is getint.
We mogen trouwens ook om een derde reden ons er wel voor hoeden
bepaalde mensbeschouwingen te monopoliseren binnen een gegeven partij.
Liberalisme, socialisme en christen-democratie zijn per slot van rekening geen
Nederlandse eigenaardigheden. Van huis uit zijn het Europese geestesstromin
gen, die zich momenteel een bedding gegraven hebben in héél onze westerse
cultuur.
Ik wil maar zeggen, wie het mensbeeld van christen-democratie, liberalisme
en socialisme eenvoudig denkt te kunnen vastprikken op enkele politieke
partijen, gaat flink in de fout. Daarom lukt het ook niet deze mensbeschouwin
gen regelrecht te destilleren uit bepaalde partijpolitieke beginsel- of verkiezings
programma’s. Trouwens, de meeste partijprogramma’s laten ons ook anderszins
in de steek waar het gaat om de vraag naar de mens. Hoe vreemd het ook mag
klinken, in onze verzakelijkte wereld worden mensbeelden doorgaans

* Verschenen in: 100 jaAR PArtij; bezinning en perspectief. Een anti-revolutionaire bijdrage aan
christen-democratische politiek, C. Bremmer en A. Veerman (red.), Franeker: Uitgeverij
T. Wever B.V ., 1979, pp. 67-87.
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weggemoffeld. Ze behoren tot de verzwegen filosofie van een partij. Men stelt
graag dat politieke partijen zich ondogmatisch dienen op te stellen. Partijen
moeten zich onthouden van levensbeschouwelijke uitspraken, die onder de
aanhang alleen maar verdeeldheid zouden kunnen zaaien.
Ik hoop nog aan te tonen hoe voos en onwaarachtig een dergelijke redenering
is, juist ook voor het huidig ogenblik. In elk geval, de meeste partijpolitieke
geschriften zijn ernaar. Willen we niettemin enige greep op ons onderwerp
krijgen, dan is er dus reden ons breder te oriënteren. Ik stel me voor vanuit het
perspectief van de westerse cultuurgeschiedenis enkele lijnen te schetsen om zo
te laten zien welke mensvisies binnen het liberale, socialistische en christen
democratische denken gestalte hebben gekregen. Vandaaruit kan dan nader
worden bekeken wat hiervan ten onzent is blijven hangen en hoe het is
uitgewerkt. Uiteraard kan een en ander slechts zeer summier geschieden.
Liberalisme: vrijheid èn gelijkheid (1)
Vaak wordt gesteld dat het liberalisme in zijn mensbeschouwing uitgaat van het
beginsel van de vrijheid, het socialisme daarentegen van het gelijkheidsbeginsel
(en de christen-democratie volgens sommigen van de broederschapsgedachte).
Deze zienswijze is even simpel als ongegrond. Zoiets kan reeds hieruit blijken
dat de leuze ‘vrijheid-gelijkheid-broederschap’ een leuze was van de Franse
Revolutie. En deze revolutie was in grote lijnen een bourgeois-revolutie, een
revolutie waarin zich de liberale idealen van het burgerlijk-kapitalistisch tijdvak
deden gelden in het verzet tegen het middeleeuwse feodalisme, het absolute
monarchisme, het economisch protectionisme en andere posities die structurele
ongelijkheid in stand hielden.
Het liberalisme betekende een stormloop tegen hiërarchische denkbeelden en
structuren. Het kwam op voor de vrijheid en ondememingsdrang van de
opwaarts strevende burgerij in de Westeuropese landen, maar het verdedigde
deze vrijheid met een beroep op de ‘natuurlijke orde’ in de wereld, het
‘natuurrecht’ in de samenleving, waarvan de hoofdbeginselen zouden zijn de
fundamentele vrijheid èn gelijkheid van de mensen als zodanig. Bij John Locke,
vader van het klassieke liberalisme in Engeland (eind 17e eeuw), leidde deze
opvatting tot de idee van de onvervreemdbare mensenrechten, nader, het recht
op leven, vrijheid en particuliere eigendom, door Locke soms ook gezamenlijk
eigendomsrechten genoemd.
Complement van de idee van de mensenrechten was de idee van de
rechtsstaat in de zin van een representatieve democratie. De staat werd gezien
als gericht op het publieke welzijn van een ieder. Locke onderscheidde de staat
als publiekrechtelijk verband van de maatschappij als het geheel van de niet
statelijke verbanden en private betrekkingen der burgers. Ook op dit punt zette
het liberalisme zich af tegen de middeleeuwse verhoudingen waarin staat en
maatschappij nog ongedifferentieerd ineengevlochten lagen en het gezag in de
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staat als een heerlijk recht, een privaat eigendom van de vorst beschouwd kon
worden. Voor de wetten van de liberale rechtsstaat waren alle burgers gelijk.
Het autonome individu (2)
Hoe groot ook de verdiensten van het liberalisme met zijn pleidooi van de
mensenrechten en de rechtsstaat moeten heten, de bedenkelijke zijden ervan
springen in het oog zodra men let op het achterliggende mensbeeld. De liberale
ideeën van vrijheid en gelijkheid gingen namelijk, zoals ik eerder opmerkte, uit
van een natuurlijke, voorstatelijke rechtsorde. En ‘natuurlijk’ betekende in de
eeuw van de Verlichting (ongeveer 18e eeuw) hetzelfde als ‘redelijk’, d.i. in
overeenstemming met de redelijke natuur van het menselijk individu. De orde
in de wereld moest rechtens conform de menselijke rede zijn. Zo rationeel als
een atoom zich gedraagt in het fysisch universum, zo rationeel moest een mens
zich kunnen ontplooien in het sociale universum, in de vrije burgermaatschappij.
Lockes opvattingen waren geheel in overeenstemming met het humanistisch
rationalisme van de Nieuwe Tijd, dat vanaf de dagen van Descartes zijn
uitgangspunt gekozen had in de soevereine vrijheid en zelfbeschikkingsmacht
(autonomie) van de mens, nader, inde zelfbeschikkingsmacht van de menselijke
rede. Bij Locke stond de autonome mens als redelijk individu centraal.
Vandaar zijn interpretatie van de vrijheidsrechten als soevereine rechten van
de mens. Vandaar zijn inperking van het overheidsgezag als gezag verleend bij
de voorwaardelijke toestemming van het soevereine volk. Vandaar ook die
merkwaardige constructie van de staat als een associatie, door vrije individuen
aangegaan op grond van een zogenaamd maatschappelijk verdrag en dat met het
uitsluitend doel georganiseerde bescherming te bieden aan de rechten van de
individuele burgers. Deze verdragstheorie was geen historische hypothese, maar
louter een gedachtenconstructie, die de door en door individualistische en
atomistische visie op mens en samenleving verried. Ten overstaan van autonome
individuen kon de staat, die op de een of andere manier toch onmisbaar was,
slechts gerechtvaardigd worden door hem te denken als door de mensen in
onderlinge afspraak zelf gewild en dan nog slechts ter dekking van hun
autonomie.
Tot op heden wordt er gediscussieerd over de vraag of het liberalisme uitgaat
van een optimistisch mensbeeld1. Wel, naar zijn diepste overtuiging was het
liberalisme van meet af optimistisch, boordevol vertrouwen in de redelijkheid
van de mens. Dit blijkt vooral ook in zijn toepassing op economisch terrein,
door Adam Smith e.a. geformuleerd in de richting van het laisser-fairekapitalisme. Mits de staat ook in de economie de natuurlijke orde zou
respecteren en dus het particuliere initiatief intact zou laten en zich voor het1

1. Zie bijv. J.L. Heldring in N.R.C. van 15-6-76 en 16-7-76.
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overige zou wachten voor en waken over de formele rechten van het individu
(recht op eigendom, vrije vestiging, contractsluiting e.d.), zou de mens geleid
door redelijk inzicht en welbegrepen eigenbelang ook in het vrije marktverkeer
dankzij de werking van het mededingingsmechanisme de samenleving welvaart,
vrede en geluk brengen.
De mens als prestatiemens (3)
Deze individualistische en optimistische mensbeschouwing is een geweldige
kracht geweest in onze westerse cultuur, heeft de staatkundige verhoudingen
gerevolteerd, de economische expansie aangewakkerd en met dit al een geweldig
arbeidsethos opgeroepen in de zin van een puur individualistische prestatiemoraal. Toch liep dit liberale denken, geconfronteerd met de gevolgen ervan in de
praktijk, te weten de barre ellende van de industriearbeiders en hun gezinnen,
reeds in de vorige eeuw de nodige deuken op. Het werd echter eerst in onze
eeuw onder de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, de economische
depressie van de jaren dertig en de massahysterie van het nationaal-socialisme
overduidelijk dat het liberale mensbeeld dringend toe was aan een opknapbeurt.
Sedertdien heeft het liberalisme in de meeste Westeuropese landen heel wat
afgedongen op de redelijkheid van de mens en de rechten van het autonome
individu. Het is op zoek gegaan naar ‘het juiste midden’ tussen de inzichten van
het individu en de aanspraken van de volksgemeenschap. Het heeft de idee van
de nachtwakerstaat losgelaten en de staat een welzijnsbevorderende functie
toegedacht. Het heeft ook, gelet op de maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen
van het liberaal-kapitalistische productie- en marktproces (werkeloosheid,
energie-uitputting, milieuschade enz.) ruimte gemaakt voor een gematigd
overheidsingrijpen in het economisch leven en zodoende, zij het ook op zeer
pragmatische gronden, d.i. om redenen van nut en doeltreffendheid, zijn
bijdrage geleverd aan de gemengde markteconomie.
Het valt niet te ontkennen dat hiermee een geleidelijke ontdogmatisering heeft
plaatsgevonden van de liberale visie, ook ter zake van de mens. Deze
ontdogmatisering heeft een des te gemakkelijker voedingsbodem gevonden,
omdat het liberalisme zich reeds in de 17e eeuw ten tijde van de godsdienstoor
logen had opgeworpen als kampioen van de vrije gedachte, van redelijkheid en
verdraagzaamheid met afkeer van elke vorm van dogmatische dwang. Het is
deze ondogmatische en pragmatische opstelling (te onzent nog sterker
vertegenwoordigd in D ’66 dan in de V.V.D.) die de trekken van het klassiek
liberalistische mensbeeld voor een groot gedeelte heeft doen vervagen. Maar
uitgewist?
Om te beginnen zal men zich moeten afvragen of het liberalistisch
individualisme, dat de mens opvatte als een soeverein individu met berekenende
blik, vrije wil en competitiedrang, heeft afgedaan. Ik vrees van niet. Ik denk
dat in de tegenwoordige prestatiemens het ideale beeld van de liberale mens nog
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vrijwel ongeschonden voor ons staat. Men zal zich voorts ook moeten afvragen,
of het liberalistische atomisme, dat alle gemeenschapsverbanden denatureerde
tot vrije doel-associaties, d.w.z. tot zelf-gewilde samenvoegingen van atomaire
individuen, verenigd voor een beperkt doel, niet tot op heden doorwerkt. Om
maar iets te noemen: schuilt achter de 18e-eeuwse opvatting van de staat als een
naamloze vennootschap en achter de 19e-eeuwse duiding van het huwelijk als
een echt-vereniging en achter de 20e-eeuwse motivering van het zogenaamde
samenwonen als een proefhuwelijk niet telkens dezelfde berekenende
koopmansgeest?
Ik zou nog verder kunnen gaan. Is niet de huidige welvaartsjacht het kwalijke
gevolg van de liberaal-kapitalistische visie op de mens als homo economicus:
een wezen dat zich waarmaakt door maximalisatie van gewin? En is niet ook
de vervreemding, vereenzaming en angst, zo karakteristiek voor de moderne
tijd, de nare nasleep van de liberaal-individualistische antropologie?
Ik beschuldig niet van boze opzet. Ik spreek slechts van de nasleep en
gevolgen van de liberalistische theorie, niet van haar oogmerken. Maar ook deze
oogmerken verdienen aandacht. In het algemeen kan m.i. gesteld worden dat
het liberalisme bij al zijn wisselende opstellingen in zijn visie op de mens
zichzelf ten principale trouw gebleven is. Voorop staat de vrije autonome mens,
die zich geestelijk en maatschappelijk moet kunnen ontplooien in zijn persoonlijk
streven naar materiële welvaart en individueel geluk. Samenlevingsverbanden
zijn secundair. Ze berusten niet op een samenlevingsorde, een scheppingsstructuur, maar zijn zelf aangegane verbintenissen tout court. Overheid en andere
gezagsrelaties behoren zich derhalve te legitimeren ten overstaan van het vrije
individu naar de mate waarin ze het formele kader dan wel de praktische
voorzieningen aanbieden nodig voor persoonlijke levensontplooiing. ‘Niet de
mens behoeft te kunnen bewijzen dat hij een zekere mate van vrijheid nodig
heeft, maar de hem omringende collectiviteiten en organisaties, de overheid
voorop, moeten aantonen dat, en waarom, zij het individu vrijheid ontnemen’2.
Men kan toegeven dat de nadruk op de individuele vrijheid tegenwoordig
meer praktisch-pragmatisch is bepaald dan rationeel-natuurrechtelijk. Maar ook
zo verloochent het liberalisme zijn rationalistische afkomst allerminst. Want ook
in de moderne technologische samenleving (zie vervolg) zijn de maatstaven van
efficiency enutility, sleutelbegrippen van de liberaal-kapitalistische prestatiemoraal, de rationele norm gebleven.
Socialisme: gelijkheid èn vrijheid (4)
Het mag tegenwoordig verbazing wekken dat het liberalisme aan het begin van

2. J.A.A. van Doom, ‘Liberalisme, plaatsbepaling en perspectief, in: Liberalisme in dejaren
tachtig, Den Haag: Prof. Mr. B.M. Telderstichting, 1978, p. 18.
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de 19e eeuw als ‘links’ en ‘progressief’ te boek stond. Zijn opvattingen
aangaande individuele vrijheid, (zelfverantwoordelijkheid en ieders gelijkheid
voor de wet waren echter metterdaad maatschappij-vernieuwende ideeën, ideeën
die tot een levende werkelijkheid werden in de onafhankelijkheidsverklaringen
van de Noordamerikaanse staten en tot op zekere hoogte ook in de Franse
Revolutie.
De situatie veranderde evenwel toen na 1830 de hemeltergende uitwassen van
het liberalisme en laisser-faire-kapitalisme zich op maatschappelijk vlak
begonnen af te tekenen, een ontwikkeling die Locke noch Adam Smith voorzien
hadden. Maar het feit dat in de Manchester School en elders de liberale
opvattingen inzake vrije handel en staatsonthouding bestendigd werden met een
beroep op de ‘natuurlijke orde’ (door christenen soms kwalijk genoeg tot
‘goddelijke voorzienigheid’ opgehemeld!), maakte haar meer en meer verdacht.
In de loop van de 19e eeuw kwam het liberalisme terecht in de hoek van de
conservatieven en ging het geuren naar gevestigde belangen. Ook hier in
Nederland. Voor het merendeel van de arbeiders werd het duidelijk dat niet het
liberalisme maar het socialisme oog heeft voor de mens en een belofte voor de
toekomst.
Inderdaad toonde het socialisme reeds voor er van een Marx sprake was
aandacht voor de menselijke nood in een kapitalistische maatschappij. Maar het
is eerst in de maatschappij-analyse van Karl Marx dat het blijken heeft laten zien
van inzicht in de ideologische uitgangspunten en structurele wortels van het
kapitalistisch bestel.
Volgens de ideologiekritiek van het klassiek marxistische socialisme
waarborgen de formele wetten van de liberale rechtsstaat allerminst de
gepretendeerde gelijkheid van alle mensen. En dat om de doodeenvoudige reden
dat in de kapitalistische wereld zich ter ener zijde een klasse bevindt waarvan
de economische afhankelijkheid tevens sociale kwetsbaarheid, gebrekkige
informatie en politieke weerloosheid met zich meebrengt, terwijl hiertegenover
een andere klasse staat waarvan het kapitaalbezit ook maatschappelijk aanzien,
ideologische weerbaarheid en politieke macht vertegenwoordigt. Dus is op de
basis van een kapitalistische klassenmaatschappij de liberale rechtsstaat met al
zijn democratische spelregels in feite een onderdrukkingsinstrument voor de
bezittende klasse.
De remedie is duidelijk. Niet op formeel-juridisch, maar op materieeleconomisch niveau moet gelijkheid geschapen worden. Uit dien hoofde wordt
de representatief-democratische rechtsstaat afgewezen, de revolutie voorbereid
en het ideaal van de klassenloze maatschappij opgericht, d.w.z. de idee van een
collectieve samenleving waarin door socialisatie van de productiemiddelen de
eigenlijke oorzaak van de maatschappelijke tegenstellingen en zodoende ook de
diepste bron van alle onrecht en onmenselijkheid is weggenomen.
Wat betekent een en ander in termen van mensbeeld en mensbeschouwing?
Op het eerste gezicht lijkt het socialisme de volstrekte tegenpool van het
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liberalisme, omdat hier de nadruk op vrijheid, daar de nadruk op gelijkheid zou
vallen. Toch komt men met deze schematiek ook ten aanzien van het socialisme
bedrogen uit. Bedacht moet immers worden dat het socialisme in zijn streven
naar gelijkheid en vergemeenschappelijking van de productiemiddelen, zich altijd
heeft aangediend als een emancipatorische beweging, een beweging ter
bevrijding. Dus moeten we concluderen dat ook het socialisme op zoek is naar
gelijkheid èn vrijheid voor de mens!
Mens en maatschappij (5)
Deze constatering behoeft geen verbazing te wekken. In hun diepste onderstellin
gen, in hun visie op de mens, zijn liberalisme en socialisme elkaar namelijk
nauw verwant. In de eerste plaats is het socialisme zeker even economistisch
of, zo men wil, materialistisch als het liberalisme. Het heeft vanaf de tijd van
Proudhon en Marx tot op de dag van vandaag in zijn strijd tegen economische
afhankelijkheid en uitbuiting ook van zijn kant de mens naar voren geschoven
als homo economicus, alle cultuursocialisme, al het religieus en personalistisch
socialisme ten spijt. De mens is een arbeidend wezen, een wezen dat door de
bewerking en beheersing van de natuur en vervolgens ook door strijd om het
rechtmatig eigendom van de arbeidsmiddelen zich eerst van zijn natuurgebondenheid tot waarlijk mens-zijn zal kunnen bevrijden.
In de tweede plaats is het socialisme zeker ook even rationalistisch als het
liberalisme. Het vroege, utopische socialisme verwachtte zelfbevrijding dankzij
het dagende licht van de rede. Het latere, marxistische socialisme steunde veel
meer op het ogenschijnlijk irrationele geweld van de revolutie; in zoverre is er,
vooral vanaf Lenin, een irrationalistische wending te bespeuren. Dit neemt niet
weg dat ook het latere socialisme, zelfs in de vorm van leninisme en maoïsme,
mikt op een redelijke organisatie van de samenleving als geheel. En heeft niet
ook het democratisch socialisme zijn hart aan een ‘planning for freedom’
verpand?
Ten slotte is het socialisme zeker ook even humanistisch als het liberalisme.
Ook hier geldt dat de mens, nu niet de vrije burger maar het verdrukte
proletariaat, zijn lot geheel in eigen hand moet nemen. Langs de weg van strijd,
nu niet de competitiestrijd, maar de klassenstrijd, dient het proletariaat, dat is
de mensheid in hope, zijn vrijheid zelf te veroveren en soeverein gestalte te
geven. Volkssoevereiniteit is hier zo niet het vertrekpunt dan toch het eindpunt
van alle maatschappelijke ordening.
Hiermee wordt uiteraard niet ontkend de aanwezigheid van zeer ingrijpende
antropologische verschillen met het liberalisme, zij het ook op basis van
geestelijke verwantschap. Ik zou hier op twee punten willen wijzen. Allereerst
heeft het socialisme de individualistische kijk op de mens als een private
enkeling prijsgegeven. De mens wordt veel concreter gevat als mens onder de
mensen, als gemeenschapswezen, als een stukje mensheid, als convergentiepunt
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van maatschappelijke betrekkingen: ‘Ensemble der gesellschaftlichen Verhält
nisse’ (Marx). Arbeid is gemeenschapsarbeid; de mens is een gemeenschapswerker. Vandaar de nadruk op collectiviteit, klasse, kameraadschap.
Hiernaast moet nog iets anders genoemd worden. Het socialisme heeft ook
de atomistische kijk op de maatschappij als opgebouwd uit menselijke atomen,
vrij figurerend in de harmonieuze kringloop van een redelijke wereldorde,
losgelaten en ingeruild voor een veel dynamischer visie. De mens in de zin van
de mensheid is niet gevat in een ‘natuurlijke’ maar in een historische orde. Hij
is opgenomen in de voortgang van de geschiedenis van arbeid en klassenstrijd,
onderweg naar zelfbevrijding en zelfverwerkelijking, naar vrijheid en gelijkheid.
Vandaar het besef van de boze wereld, van verschijnselen als verdrukking en
vervreemding. En daarom ook het hameren op revolutionair geweld, de
hunkering naar sociale gerechtigheid.
De mens als gemeenschapswerker (6)
Het is vooral te danken aan deze concreet historische aandacht voor de mens
in zijn maatschappelijke situatie, dat het socialisme niet zonder meer verstard
is in de stereotypie van het communisme. Er ontstond onder Eduard Bernstein
een revisionistische vleugel, die wist in te spelen op nieuwere ontwikkelingen
in de westerse wereld. Er ontstond een democratisch socialisme dat alle
revolutie-romantiek over boord zette, de weg koos van politieke beïnvloeding
en parlementaire democratie en aanstuurde op maatschappelijke hervormingen.
Ook andere marxistische doctrines sneuvelden van lieverlede. Zo verbreedden
de socialistische arbeiderspartijen zich tot partijen van de arbeid. Zo werd in
de Nederlandse P.v.d.A. een kernstuk als van de socialisatie van de productie
middelen inhoudelijk ingeperkt (tot industrie, bankwezen, transport, 1946), later
ook begripsmatig verruimd (tot collectief beheer, coöperatie, participatie,
bedrijfsdemocratie, 1959).
Een en ander had zijn weerslag op de positie van de mens in de socialistische
arbeidersbeweging. De arbeiders begonnen in de naoorlogse jaren te verburger
lijken; de klassentegenstellingen namen zienderogen af. De socialistische
gehechtheid aan de sociale grondrechten van de mens (recht op arbeid, op
sociale zekerheid e.d.) vond bredere erkenning en leidde tot verwerkelijking van
noodzakelijke basisvoorzieningen op sociaal-economisch niveau. Ja, de sociale
grondrechten werden allengs geëxtrapoleerd in de ideeën van de verzorgings
staat, die welvaart en welzijn van de gehele volksgemeenschap zou dienen te
behartigen van de wieg tot het graf, waardoor dan weer het onderscheid van
staat en maatschappij sterk begon te vervagen.
Zoveel is ondertussen wel duidelijk, dat het democratisch socialisme ook nadat
het zich heeft ontdaan van het revolutionaire pathos van de orthodoxe marxisten,
nog steeds een zodanige collectivistische visie op de mens vertoont, dat het zich
niet kan vinden in de democratische spelregels van de liberale rechtsstaatsgedach-

142

HET TECHNOLOGISCH TIJDVAK

te. Het socialistisch ideaal is veeleer de democratisch functionerende volksge
meenschap, die naderbij gebracht dient te worden door maatschappijverandering,
door herverdeling van inkomen, kennis, arbeid en macht en dus, gelet op het
laatste, vooral ook door democratisering van de sociale instituten. Men leze het
P.v.d.A.-verkiezingsprogram Voorwaarts en niet vergeten, 1977.
Met dit al moet één ding in rekening worden genomen. Ondanks het
socialistisch jargon dat in de P.v.d.A. en meer nog in de P.S.P. aanwezig is
(tegen het kapitalisme! voor de klassenloze maatschappij!), is het socialisme
grotendeels ontideologiseerd en wordt het evenals het liberalisme gekenmerkt
door een sterk pragmatische benadering van de politiek-maatschappelijke
vraagstukken. Wel blijft het collectivistisch besef van de mens als gemeenschapswerker overheersend, maar voor het overige worden levens- en
mensbeschouwelijke uitgangspunten stelselmatig naar de achtergrond geschoven.
M arx’ en M ao’s uitgesproken ideaal van ‘de nieuwe socialistische mens’ is
volledig verbleekt in het licht van het streven naar gelijke kansen en mogelijk
heden voor iedereen in de welvaartsstaat en in wereld verband.
Men kan hier een merkwaardige historische parallel trekken tussen
liberalisme en socialisme. Zoals het liberalisme zich in de 18e eeuw met recht
en reden keerde tegen de nog feodale resten van de middeleeuwse standenstaat,
maar in de tweede helft van de 19e eeuw zijn voortrekkersrol verspeelde door
veronachtzaming van de mens in de structuur, zo heeft het socialisme zich
terecht tegen de 19e-eeuwse klassenmaatschappij gekeerd, terwijl bij nader
toezien toch de vraag zich opdringt of het nog werkelijk leiding zal kunnen
geven aan de ingrijpende problemen die vanuit de technologische ontwikkelingen
in de tweede helft van de 20e eeuw op ons afkomen, problemen die wederom
cirkelen rondom de mens in de structuur. Het socialisme schiet m.i. fundamen
teel tekort, zolang het het statuut van de mens verwaarloost.
Het technologische tijdvak (7)
In wereldverband bezien blijft het historisch initiatief van het liberalisme, te
weten het opkomen voor de ‘onvervreemdbare rechten van het individu’,
uitgangspunt van het V.V.D.-program Visie in vrijheid (1977), nog steeds
actueel: Oost-Europa-problematiek, Akkoorden van Helsinki! In wereldverband
blijft ook het socialistisch initiatief, de strijd voor een ‘eerlijker, rechtvaardiger
samenleving’, uitgangspunt van het P.v.d.A.-program Voorwaarts en niet
vergeten (1977), nog steeds urgent: Derde-Wereldproblematiek, Unctadconferenties! Een en ander mag ons evenwel niet blind maken voor het feit dat
hier in het Westen, mede dankzij de genoemde inzet van liberalen en socialis
ten (!), de fronten aanmerkelijk verschoven zijn. Voorzover ik kan zien, liggen
de eigenlijke en actuele problemen van het Westen, die we trouwens druk
doende zijn op wereldwijde schaal te exporteren, op een ander vlak. Ze hebben
betrekking op de plaats van de mens in het technologische tijdvak.
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Het technologische tijdvak is niet gister of vandaag begonnen. Het is m.i.
begonnen op het moment dat wetenschap en techniek, eens door de samenleving
ingehuurd ter wille van economische groei en militaire expansie, hun dienstver
band hebben opgezegd en als zelfstandige, geïnstitutionaliseerde machten binnen
de samenleving zijn gaan opereren en nu van de weeromstuit maatschappij,
kunst, cultuur en recreatie, ja, de mens zelf aan eigen expansiedrift onderhorig
dreigen te maken. Er is zodoende, maar geleid door technologische beheersingsdrift, een innige belangenverstrengeling opgetreden van de machten in de
samenleving. Wetenschap, techniek, industrie, commercie, bureaucratie, politiek
en publiciteit zien zich op elkaar aangewezen en houden zichzelf en elkaar dan
ook op de been met een keur van technologische middelen (van wapentuig tot
rekentuig en reclame). Onbewust en onbedoeld verzwageren zich de machten
tot een anoniem gereguleerd sociaal systeem, een systeem waarin persoonlijke
verantwoordelijkheid meer en meer zoek raakt. Wordt de mens in onze tijd niet
tot kneedbare was in handen van uitgekiende reclame-psychologen en tot buit
van technologische machtsbegeerte?
Ik heb natuurlijk slechts een trend geschetst, maar een trend die van geen
ophouden weet, omdat het eigen is aan de innerlijke wetmatigheid van het
systeem om voor resterende onvolkomenheden en sluimerende onvrede nieuwe
technologische oplossingen aan de hand te doen. De uitkomst is ondertussen
huiveringwekkend: de mens vernummerd, de maatschappij ontmenselijkt, de
aarde onbewoonbaar.
In zulke omstandigheden lijkt het even onwezenlijk om met de V.V.D. te
blijven pleiten voor individuele prestaties en creativiteit als met de P.v.d.A. te
blijven hameren op de klassenloze maatschappij. Alsof een en ander onder ons
niet reeds in hoge mate door de technologische integratiedwang verwerkelijkt
is! Soms verbeeld ik me dat het slechts aan kleinere partijen vergund is om oog
te hebben voor de gevaren van de technologische eeuw, waarin ‘onze
welvaartsmachine is dolgedraaid’ (Het redelijk alternatief, D ’66, 1977) en
waarin we pal moeten staan voor ‘het recht op menselijke waardigheid’ (P.P.R.verkiezingsprogramma 1977/1981).
Of en in hoeverre christen-democratische partijen vanuit hun mensbeschou
wing de uitdaging van onze tijd zullen weten te aanvaarden, staat nog te bezien.
Zoveel hebben de christelijk georganiseerde partijen in elk geval voor, dat
levensovertuiging en mensbeschouwing hier nimmer naar de marge zijn
gemanoeuvreerd. En als er in de komende decenniën ergens om gestreden zal
moeten worden, dan niet om verdeling van welvaart en macht zonder meer,
noch om het juiste midden tussen staatsonthouding en overheidsbemoeienis, maar
om het heil, de heling van de mens. De inzet ook van de politieke strijd zal m.i.
bij voorrang moeten zijn de gaafheid van de mens, van die mens die in de eeuw
van de computers, satellieten en laserstralen door het anonieme samenspel van
krachten voortdurend kans loopt geknecht, gekneusd of gekneveld te worden.
Nogmaals, ik ontken het niet dat de crisis van onze eeuw zich eveneens uit
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in de open wonden van onze economische orde, van werkeloosheid tot
wereldhonger. Maar juist omdat het ook hier weer gaat om door de technologie
gevoede verschijnselen, waarbij de kleine mens het gelag betaalt, mag niet
volstaan worden met technische ingrepen in economie of politiek. Nodig is een
mentale revolutie die in een verzakelijkte wereld de aandacht weer samentrekt
op de mens, die niet leeft bij brood alleen. Nodig is een hervorming van de
wereldsamenleving en een reallocatie van technologie met toebehoren naar de
maat van een zin-vol mensenbestaan.
De mens in het systeem (8)
Naar mijn bescheiden mening is het een ingrijpende weeffout in liberalisme en
socialisme dat beide sinds de Industriële Revolutie de mens gemerkt hebben als
homo economicus, als een autonoom wezen dat zichzelf als mens moet
waarmaken en vrijmaken door arbeid en techniek. Arbeid adelt, akkoord. Maar
is arbeid de hoogste, de enige adeldom van de mens? Het liberalisme pousseerde
de prestatiemens, het socialisme de gemeenschapswerker, maar hun gemeen
schappelijk economisme lokte de technologische toekomst uit, maakte de wereld
tot machtsgebied, tot handelsgebouw en industrieterrein. Wat met zo’n
‘arbeiderisme’ aan te vangen in een tijd waarin robot en chip werk uit handen
en hoofd nemen, overproductie en werkeloosheid samengaan, arbeid en aarde
ontluisterd worden?
De integrerende kracht van de technologische samenleving is niet alleen
extensief, voor zover ze de cultuurmachten op alle continenten aan zich koppelt,
ze is ook intensief, voor zover ze de innerlijke tegenstellingen in de cultuur door
onderschikking overbrugt. Ook de tegenstellingen tussen liberalisme en
socialisme. Zoiets uit zich niet alleen in de politieke inzet van beide kanten voor
wat probleemloos de ‘welfare state’ heet en wat op economisch vlak even
probleemloos een ‘mixed economy’ wordt genoemd, maar met name ook in
beider visie op de mens. Leven we niet in een gecommercialiseerd systeem
waarin onder de welwillende zweepslag van donors, sponsors en totalisators een
type mens bejubeld wordt die tegelijk ongelofelijke privé-prestaties en
ongehoorde groepsdiscipline weet op te brengen? Denk aan de figuur van de
‘knechten’ bij het wielrennen!
Ter algemene typering zou ik willen zeggen dat het streven van de
Verlichting naar menselijke zelfbeschikking en zelfverwerkelijking, naar het zich
laat aanzien, slechts tijdelijk uiteengebogen is in liberalistisch individualisme en
socialistisch solidarisme. Thans wordt heel dit streven geïncorporeerd in een
technologische monocultuur, die individu en gemeenschap ondergeschikt maakt
aan de grootheidswaan van eigen zelfbeschikkingsmacht. De macht groeit. Ook
de angst groeit. Geen wonder. Hoe hoger de toren van Babel naar de hemel
reikt, hoe meer de mens door zijn val bedreigd wordt. Wat kan in deze impasse
een waarlijk christelijke inbreng zijn?
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De bijbelse visie: de mens als beeld van God (9)
Wie is de mens eigenlijk? In de christelijke bezinning op de mens wordt steeds
met recht temggegrepen op het scheppingsstatuut van de mens in Gen. 1:27,
waar geschreven staat dat God de mens geschapen heeft ‘naar zijn beeld’. De
theologie heeft deze woorden de eeuwen door met allerlei scholastische
onderscheidingen beduimeld (beeld Gods in ruimere zin en in engere zin etc.),
zodat ze vooreen christelijke optie in de politiek vaak nauwelijks relevant leken.
Toch is het geschrevene voor ons onderwerp van vitaal belang, al was het alleen
reeds hierom dat het laat zien hoezeer onze technocratische eeuw indruist tegen
de menselijkheid van de mens.
Het scheppingsverhaal prent ons ter zake van het schepsel mens de uiterste
schroom en bescheidenheid in. In feite haalt het door alle wezensbepalingen van
de mens een dikke streep. Niemand kan zeggen wie of wat de mens eigenlijk
is. De mens is niet identificeerbaar. Als mens is hij een levensgroot geheim.
Hij draagt zijn leven lang een geheim met zich mee, omdat hij doet wat ieder
beeld pleegt te doen, namelijk terugwijzen naar het origineel. Dat origineel is
God. Zolang we slechts kunnen bevroeden wie de heilige God is, kunnen we
ook slechts met vermoedens het mysterie mens benaderen. Wellicht kunnen we
er achter komen wat de mens zo aan hebbelijkheden en onhebbelijkheden heeft.
Maar nooit weten we wie hij waarlijk is. Ik weet niet wie ‘ik’ ben behalve dan
dat ik een open wezen ben, heenwijzend naar God en naar mijn medemens als
mede-beeld.
Dus is de mens geen ding, geen object. Een object kun je begrijpen,
omgrijpen, maar een mens, een spiegelbeeld, niet. Dingen, zelfs dieren en
planten, laten zich objectiveren: koren gaat als brood in de oven. Maar als we
horen, dat in onze geciviliseerde cultuur mensen als broden naar de ovens zijn
gevoerd, dan steigeren we. Dan vragen we ons verbijsterd af: was dit een
krankzinnig ogenblik? Of was het een symptoom van het technologische
tijdperk? De symptomen vermenigvuldigen zich.
Christenen kunnen evenmin als anderen het open geheim van het mens-zijn
ontraadselen. Maar ze hebben althans weet van dit geheim, het scheppingsstatuut
van de mens. En daarom dienen ze - christelijk georganiseerd of niet - ook in
politicis op de bres te gaan staan voor het onaantastbare in de mens, waarnaar
de moderne technologie haar gretige vingers uitstrekt.
Ik heb geen goed woord over voor de politieke of economische onderdruk
king van afgelopen eeuwen, van afgeschreven werelddelen. Maar hoe erg ook,
daar is of wordt het leed van de repressie ten minste nog als zodanig ervaren:
ook een traan is een protest tegen schending van mensenrechten! Maar wat te
denken van de mogelijkheden die de technologie voor ons in petto heeft? Lotto,
toto, porno verlekkeren en verlakken de mens. De opgefokte openbare mening
leert hem mores. Gesleuteld wordt er aan de mensenziel, zodat het onaantastbare
teloorgaat, het statuut van de mens vertrapt wordt. Manipulatie is maar niet een
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inbreuk op de zo hoog geprezen vrije zelfbeschikking van de mens, het is een
dichtslaan van de vensters op de eeuwigheid.
Georiënteerde verantwoordelijkheid (10)
Beeld van God te zijn is niet enkel de status maar ook de roeping van de mens.
Het betekent immers heel concreet dat de mens in de gebrokenheid van alle
aardse verhoudingen, trouwens ook in eigen leven, moet uit-beelden wie God
in zijn liefde, gerechtigheid, heiligheid, zorg en almacht voorde wereld is. Die
uitbeelding komt dus in feite neer op wat Paulus genoemd heeft ‘de navolging
van God’ en wat Thomas a Kempis kon noemen ‘de navolging van Christus’,
omdat in Christus Gods presentie transparant geworden is: ‘Wie mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt ge dan: Toon ons de Vader?’ (Joh. 14:9).
Gelet op deze roeping kan de christelijke mensbeschouwing niet uitgaan van
vrijheid als soevereine zelfbeschikking, hoezeer ook de grondslag van de
genoemde politieke filosofieën. In plaats van de zelfbeschikking stelt ze de
beschikbaarheid van de mens. In plaats van de soevereiniteit van volk of
individu leert ze de soevereiniteit van God en formuleert ze vrijheid dienover
eenkomstig in termen van roeping en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk
heid, zo heeft de joodse denker Martin Buber eens gezegd, is de ‘navelstreng’
tussen God en mens, tussen Schepper en schepsel.
Zie ik het goed, dan heeft in ons land het C.D.A. de verantwoordelijkheidsgedachte aanvaard als uitgangspunt en richtlijn voor christen-democratisch
handelen. Een gelukkige greep, voor zover hiermee de roeping van de
geschapen mens (niet alleen van de christen!) centraal wordt gesteld.
Verantwoordelijkheid immers is een woord dat appelleert op de mens als
antwoord-gever, hem maakt tot een ge-roepene. Reeds Luther beklemtoonde dat
de mens niet alleen zijn roeping moet kennen in het geestelijke ambt, maar ook
in ‘wereldlijke’ functies. Al zijn aardse werkzaamheden dienen verstaan te
worden als be-roep, als taakvervulling coram Deo, ten overstaan van God. De
mens is m.a.w. geen machthebber maar gemachtigde, geen meester maar
rentmeester. Hoe vaak mensen, christenen incluis, voorde verantwoordelijkheid
van dit rentmeesterschap ook weglopen, ze blijft op God betrokken, aan God
georiënteerd. Echte verantwoordelijkheid is, om een treffend woord uit de
C.D.A.-studie Gespreide verantwoordelijkheid (1978) aan te halen, georiënteerde
verant woordel ij kheid.
Georiënteerde verantwoordelijkheid mag dan ook niet liberalistisch of
socialistisch worden ingesnoerd tot zelfverantwoordelijkheid (mondigheid,
aansprakelijkheid) dan wel gemeenschapsverantwoordelijkheid (solidariteit,
broederschap), al tellen deze zeker mee. Ja, hoe meer onze cultuur wordt
gemassificeerd, des te meer moet de mens aan zijn mondigheid en solidariteit
worden herinnerd, des te meer moet hem zijn verantwoordelijkheid ook jegens
zijn medemens worden ingescherpt. Ik vind het ondertussen wel in hoge mate
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onbillijk dat Sartre de gehoorzaamheid aan God in dezen een ‘alibi’ genoemd
heeft. Want wie naar God hoort, hoort óók de roep: ‘Adam, waar zijt ge?’ en
‘Kaïn, waar is uw broeder Abel?’
Het behoeft geen betoog dat deze visie op de mens als georiënteerde
verantwoordelijkheid haaks staat op de vanzelfsprekendheden van een
geseculariseerde en vertechniseerde monocultuur. Deze kan als geïncorporeerde
zelfbeschikkingsdrang niet anders dan de mens subordineren aan eigen aandrift.
Ze kan niet anders dan verantwoordelijkheid ombuigen tot een gevoel van
betrokkenheid bij het wel en wee van de gegeven orde m.b.v. opvoeding,
onderwijs en meer verholen vormen van beïnvloeding. Ze manipuleert vaak
ongewild, opdat de mens maar vanaf zijn pril begin be-antwoordt aan het
verwachtingspatroon van zijn omgeving, het consumptiepatroon van de massa,
het productiepatroon van de groot-industrie, de eisen van de samenleving.
Verantwoordelijkheid verwordt tot beantwoordelijkheid!
Dat de mens een relationeel wezen is en zijn verantwoordelijkheid ten diepste
exterritoriaal, gericht op een grond buiten zichzelf, is in tegenspraak met het
gesloten karakter van het technologisch systeem. Maar zou het systeem niet juist
daarom, vooral onder jongeren, zoveel beklemming, afkeer en uitzichtloosheid
oproepen?
Genormeerde verantwoordelijkheid (11)
Georiënteerde verantwoordelijkheid is tevens genormeerd. God geeft de mens
niet alleen een grond onder de voeten maar ook een weg om te gaan. Naar het
woord van de profeet Micha: ‘Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed
is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief
te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’. De mens is geen gesloten
substantie, geen zelf-standigheid, dat is Grieks; de mens is openheid en
ontvankelijkheid, dat is christelijk.
Velen staan tegenwoordig klaar met de bewering dat ontvankelijkheid voor
Gods wil en wet in feite een beknotting is van menselijke vrijheid en
verantwoordelijkheid. Een cynisch misverstand inzake God. De God van het
evangelie geeft geen wetten als klippen om op te stranden maar als bakens om
vrije doorvaart mogelijk te maken. Voorchristen-mensen - ik denk inzonderheid
aan ouders, opvoeders, politici en wetenschappers - ligt er dan ook een
uitdaging van de eerste orde om Gods aanwijzingen (‘thorah’) juist ook naar
onze tijd toe te vertalen. Het is geen geringe zaak om in een wereld die aan
schier elke norm ontzonken is, te werken aan een ethiek van de wetenschap, een
code voor de commercie, een normering van de techniek, een nieuwe levensstijl.
Exclusief christelijk mag zo’n taak niet zijn; dat christenen het zouden laten
afweten mag nog minder.
De strijd voor nieuwe leefregels voor de wereldhuishouding moet christenen
des te meer op de ziel zijn gebrand, waar zovelen tegenwoordig zweren bij het
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credo van de soevereine mens en klakkeloos het dogma van de menselijke
zelfbepaling en zelfwetgeving (autonomie) citeren. Of dit credo nu collectief of
individueel wordt ingekleed, met een baas-in-eigen-huis dan wel met een baasin-eigen-buik wordt uitgelegd, ik vraag me ernstig af of het is opgewassen tegen
de nood van deze tijd. Bevestigt het niet juist de horigheid aan het technologi
sche systeem dat de mens influistert: wat kan, dat mag, dat moet?
Gestructureerde verantwoordelijkheid (12)
Het statuut van de mens is tevens te omschrijven als gestructureerde verantwoor
delijkheid. Ik verwerp het ons door liberalen en socialisten opgedrongen axioma
als zou de samenleving eerst vanuit de menselijke rede dankzij het welbegrepen
eigenbelang dan wel de collectieve planning gestructureerd moeten worden. De
uitkomst van een dergelijke opzet is, naar ik vrees, nu juist het vreemde
verschijnsel van de technologische monocultuur, waarin de rationele beheersingsdrang het gulzige eigenbelang ten bate heeft weten te benutten door een
euforische stemming te kweken van ‘we hebben het toch zo goed met elkaar’.
Hoezeer we ons hier ook begeven op een terrein vol voetangels en klemmen,
toch moet gezegd worden dat naar bijbelse opvatting de menselijke cultuur en
samenleving een vóórgestructureerde orde is, een scheppingsorde, evenzeer als
de natuur. Maar de menselijke cultuur is kennelijk zo gestructureerd dat ze
vrijheid, verantwoordelijkheid en culturele roeping niet uitsluit, maar mogelijk
maakt. De schepping is zo gevormd dat ze naar Gen. 1:28 is aangelegd op het
cultuurmandaat van de mens. Staat er niet geschreven: ‘Hij (de Here) heeft haar
(de aarde) gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter
bewoning heeft Hij haar geformeerd’ (Jes. 45:18)?
Daarom is het humanistische hoogmoed te menen dat de geschapen wereld
een chaos is die de menselijke rede eerst tot kosmos moet ordenen. Het is
tegenwoordig in de mode de menselijke leefwereld te duiden als ‘Sinngebung
des Sinnlosen’ (Th. Lessing). Maar het zou wel eens kunnen zijn dat de
menselijke zingevingsdrang en ordeningsdrift de schepping juist in het tegendeel
doet omslaan. De sociale orde verwordt dan tot wanorde, tot iets waarvan Jezus
zegt dat het zo ‘van den beginne’ niet is geweest (Mt. 19:8).
Uiteraard is het niet doenlijk alle mogelijkheden die in de schepping zijn
aangelegd in kaart te brengen. Dat zou christelijke hoogmoed zijn. Dit laat
onverlet dat de mens vanaf zijn geboorte binnentreedt in een veelheid van
maatschappelijke verbanden en betrekkingen die, hoezeer ook gestempeld door
tijd en cultuur, structurele kaders bieden voor zijn verantwoordelijkheidsbeleving, uitdrukkingsvormen zijn van Gods constante trouw.
Zo kan men ook bij alle tijdgebondenheid de blijvende actualiteit verstaan
van de pastorale vermaningen in de brieven van Paulus, waarin hij overheid en
onderdanen, man en vrouw, ouders en kinderen, heren en knechten, voorgangers
en gemeenteleden oproept tot wederzijds dienstbetoon in een veelheid van
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gezagsverhoudingen. Gegeven de huidige autoriteiten-allergie wekt zoiets ook
bij christenen nogal eens alkeer op. Totdat men wellicht iets leert verstaan van
het ‘geheimenis’ van Ef. 5:32 en gezagsdragers zich gaan spiegelen aan de
levensstijl en stervensbereidheid van Hem die uitgerekend in deze weg zich Heer
van kerk en wereld betoond heeft.
Hoewel de traditie van het christendom menigmaal gevallen is in de strikken
van collectivisme en individualisme (cesaropapisme, piëtisme e.d.), kan het in
het licht van het bovenstaande toch enigermate duidelijk worden hoe en waarom
het christen-democratische denken telkens weer aanzetten gegeven heeft tot een
pluralistische samenlevingsbeschouwing. Beginselen als van ‘subsidiariteit’ (in
de rooms-katholieke traditie) en ‘soevereiniteit in eigen kring’ (in de anti
revolutionaire of christelijk-historische richting) hebben hieraan een niet altijd
even duidelijke of onschuldige uitwerking gegeven. Hoe dan ook, het is naar
ik aanneem deze pluralistische visie die het C.D.A.-geschrift Niet bij brood
alleen doet spreken van ‘de eigen veelkleurige verantwoordelijkheden’ van onze
samenleving. Gespreide verantwoordelijkheid heeft er onlangs een eigentijdse
toepassing van gegeven op het terrein van de verhouding van overheid en
bedrijfsleven. Inderdaad, voor de mens wisselen zijn verantwoordelijkheden naar
gelang hij deze in het gezin, op school, op de werkplaats, in de kerk of in de
staat moet waarmaken.
Ik zie het als een groot gevaar voor de samenleving als verantwoordelijkhe
den worden genivelleerd en in collectief beheer genomen. Maar het gevaar lijkt
me niet geringer als verantwoordelijkheden worden gefragmentariseerd en aan
de enkeling worden prijsgegeven. Persoonlijke en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden zullen zo moeten worden gestructureerd en op elkaar
afgestemd dat de ene verantwoordelijkheid geen woekerwinst behaalt op de
andere. Tezamen zullen ze de eenheid en de gaafheid van de mens als antwoorddrager tot uitdrukking moeten brengen.
Aldus gestructureerde verantwoordelijkheid leidt m.i. ook tot democratie en
democratisering. Ik zie niet in waarom christenen met de laatste soms nog zo’n
moeite hebben. Men moest eens weten hoeveel het christendom, met name in
het presbyteriaanse kerkrecht, voor de democratie-gedachte, ook als nietstaatkundige figuur, betekend heeft! Of komt de koudwatervrees hieruit voort
dat democratisering automatisch wordt opgevat als herverdeling van collectieve
macht? Kan het niet met evenveel recht worden verstaan als herverdeling van
gestructureerde verantwoordelijkheid? Geconfronteerd met de technocratische
tendens van onze tijd is het eerste, ik geef het toe, weinig meer dan een
lapmiddel; wellicht is het tweede een stukje genezing, een redmiddel.
Verantwoordelijkheid moet niet alleen worden gedecollectiveerd in de zin van
gestructureerd overeenkomstig de eigen aard en bevoegdheid van elk levensver
band. Ze moet ook worden gedemocratiseerd in de zin van gespreid en gedeeld
binnen elk levensverband, gebracht bij betrokkenen en dat naar de mate van
ieders persoonlijke betrokkenheid en draagkracht. Want waarmee zouden
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mensen, stuk voor stuk kroon van Gods schepping, eigenlijk gekroond moeten
worden indien niet met verantwoordelijkheid? Over christen-democratie en
mensbeeld gesproken!
De messiaanse hoop (13)
Overigens ben ik niet van mening dat een christen-democratische mensbe
schouwing toereikend gefundeerd kan worden in scheppingsstructuren en
-ordinantiën. Niet dat zulke ordeningen er niet zijn: Psalm 119 spreekt andere
taal. Sedert Gods roep evenwel is uitgegaan tot Adam, vader van alle mensen,
en tot Abraham, vader van alle gelovigen, is de onrust de mens in de botten
gaan branden. Gods roep wekte een vorm van verantwoordelijkheid die hoop
wordt genoemd en die Abram uit Ur, Israël uit Egypte deed trekken. Steeds in
dezelfde richting: het land der belofte! Verwachtingen aangaande het messiaanse
vredesrijk kregen zo vorm. In de persoon van Jezus, zoon van alle mensen, is
het rijk zich klaarder gaan aftekenen. Sedertdien blaast zijn Geest de verant
woordelijkheid telkens nieuw leven in, in een gerichtheid niet slechts op de
inzettingen van ouds, maar ook en meer nog op de beloften van de grote
toekomst, als Hij, de Messias, bij zijn rentree het regime van vrede en
gerechtigheid zal vestigen.
Onze wereld is, hoe post-christelijk ook, nog vervuld van deze ingeblazen
verantwoordelijkheid. Vanaf de 18e eeuw is de verbeten energie van liberale
vrijheidsstrijders en nog meer misschien de strijd van socialistische arbeiders
bewegingen, al of niet vermengd met strijd voor nationale onafhankelijkheid,
van messiaans verlangen doortrokken geweest. Steeds weer heeft de hunkering
naar een ‘nieuwe wereld’ of een ‘nieuwe orde’ tot opstand, revolte of culturele
revoluties geleid. We kunnen er niet onderuit: dankzij Gods heilsbemoeienis is
de hoop, de door het messianisme ontvonkte en aangeblazen verantwoordelijk
heid, toegevoegd aan het scheppingsstatuut van de mens.
Het ambivalente van het liberale vooruitgangsgeloof, van de socialistische
toekomstdroom, van het technologische Babylon, mag ondertussen niet
verzwegen worden: de messiaanse hoop werd overweldigd, het land van Gods
beloften werd tot het land van menselijke beschikkingsmacht. Neergezeten bij
de brokstukken van eigen kunnen, is het thans tijd te erkennen dat de hoop
ontledigd is, eerst tot een grijpbaar dan tot een ongrijpbaar ideaal. Hoop werd
heilstaat, heilstaat werd utopie, utopie werd nergenshuizen. De mens, door de
verrezen Messias opgewekt tot een levende hoop (I Pt. 1:3), verkeert onder ons
als een levende wanhoop. Dat is het geestelijke echec van onze eens gekerstende
cultuur.
Als er één ding is waarop christenen in de wereld hun spreken en handelen
zullen moeten afstemmen, dan is het wel op de messiaanse hoop. Niet omdat
het hun hoop is: de Messias is de hoop der wereld. Hij is genade voor zondaars,
maar ook recht voor ontrechten, heil voor gebrokenen, licht over de graven,
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laatste kans voor alle kanslozen. Deze authentieke hoop moet weer gevoed
worden. Hij moet in een politiek en maatschappelijk beleid tot levensruimte
worden voor ieder mens, desnoods tot dynamiet onder het systeem. Totdat de
contouren van het messiaanse regime in onze verkreukelde wereld zichtbaar
worden.
Is mijn opmerking overigens wel juist dat de messiaanse hoop moet worden
‘toegevoegd’ aan het scheppingsstatuut van de mens? Ons uitgangspunt is en
blijft de mens als een levensgroot scheppingsgeheim, niet identificeerbaar. Maar
roept dit geheim niet zelf om zijn ontraadseling? Wacht de schepping niet zelf
op het openbaar worden van wie maar Gods mensenkinderen zijn (Rom. 8:19)?
En wachten de laatsten niet op hun beurt op de onthulling van de Messias, het
beeld van God (I Joh. 3:2)? Waarachtig, eens zal de ware mens onder ons
opstaan - ecce homo - en in zijn licht zullen we worden geïdentificeerd. Dan
wordt de mens eens wat hij statutair reeds was. Zijn geschonden bestaan komt
tot bestemming.

8. ABRAHAM KUYPER EN DE KERK IN
DE WERELD: PARAKERKELIJKE OF
EXTRAMURALE PRESENTIE?*

Met de onderscheiding van kerk als organisme en als instituut heeft Kuyper in
de 19e eeuw een oplossing willen aanreiken voor een probleem waar christenen
op hun reis door de geschiedenis tot op heden steeds zwaar aan hebben getild:
hoe dient de kerk zich op te stellen tegenover de wereld? En met name: hoe
dient de kerk het evangelie in te dragen in de stugge structuren van staat en
maatschappij, wetenschap en cultuur?
Het probleem van kerk en wereld, van evangelie en cultuur is oud en tegelijk
razend actueel. Het is dit probleem dat in de stroomversnellingen van onze tijd
veel onrust en onzekerheid geeft, ook veel kramp en frustratie veroorzaakt. Wie
weet is het nuttig om bij het zoeken naar een hedendaags antwoord Kuypers
geijkte onderscheiding te doordenken. Vergeet niet, het is een onderscheiding
die binnen protestants Nederland en ver daarbuiten weerklank heeft gevonden
en daar ook een bepaald organisatorisch en maatschappelijk beslag heeft
gekregen. En nog zijn er velen, met name in gereformeerde kring, voor wie
Kuypers opvatting van kerkelijk instituut en kerkelijk organisme zonder meer
maatgevend is!
Korsten van misverstand (1)
Een zinvolle discussie ter zake wordt hierdoor bemoeilijkt dat er zo langzamer
hand dikke korsten van misverstand zijn vastgekoekt aan de door Kuyper
geïntroduceerde onderscheiding. Bij voor- en tegenstanders! Ik noem er twee.
In de eerste plaats wordt vaak gesteld dat de onderscheiding kerk als instituut
en kerk als organisme simpelweg zou neerkomen op het verschil tussen
ambtsdragers en gewone kerkleden, zeg maar tussen kerkelijke top en kerkelijke
basis. En wie Kuyper dan een goed hart toedraagt en bedenkt dat bij hem niet
het instituut maar het organisme voorop komt, schuift hem dan al gauw naar
voren als de bezielde leider van gewone, in de hoek gedrukte mensen, de
‘klokkenluider van de kleine luyden’ (om met Jan en Annie Romein te spreken),
de democratische koploper van een soort gereformeerde lekenbeweging.

* Onder de titel ‘Overal waar Christus beslag op legt, daar ontdekt Kuyper de kerk’ verschenen
in: De kerk. Trefpunt van sociale en politieke aktie?, K. Runia (red.), Kampen: J.H. Kok, 1987,
pp. 53-63.
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Die vlieger gaat echter niet op. Want het onderscheid tussen ambtsdragers
en gewone kerkleden (soms ‘leken’ genoemd) is een onderscheid dat alleen maar
zin heeft binnen de institutionele kerk en als zodanig met de kerk als organisme
niet van doen heeft. Kuyper heeft er steeds op gewezen dat een kerklid lidmaat
is juist van een kerk als geïnstitueerde gemeenschap. Anders gezegd, een kerklid
wordt door doopbediening opgenomen in het ledenbestand van een kerk die te
eniger tijd en te eniger plaats met zijn ambten en bedieningen opzettelijk als kerk
is ingesteld.
Daarnaast wordt er menigmaal gesuggereerd of gezegd dat de kerk als
organisme zou slaan op de verscheidenheid van christelijke organisaties die uit
de ambtelijke bediening van het Woord in de gevestigde kerken zou voortvloei
en. De kerk als organisme zou dus te zien zijn als de organisatorische
doorwerking van de kerkelijke boodschap in de richting van de maatschappij.
Vooral aan het einde van de 19e eeuw zijn dergelijke maatschappelijke
organisaties als paddestoelen uit de grond verrezen. Kuypers nadruk op de kerk
als organisme zou hem zo gezien stempelen tot stimulator van het christelijk
verenigingsleven. En wie Kuyper een niet al te warm hart toedraagt, ziet in hem
dan al gauw een voorman van de zogenaamde verzuiling, de autoritaire
steunbeer van de protestants-christelijke zuil in Nederland. Trouwens, lijken
‘organisme’ en ‘organisatie’ niet verdacht veel op elkaar?
Ook deze kenschets zit er grondig naast. Kuyper heeft haar zelfs wel eens
omschreven als een ‘vervalsing’ van zijn bedoelingen met de onderscheiding van
tweeërlei kerk. Ze moet ook wel een vertekening zijn, omdat Kuyper vanaf zijn
intreepreek in Amsterdam (‘Geworteld en gegrond’: de kerk als organisme en
instituut, 1870) tot in zijn hoofdwerken de Encyclopaedie (1893-1894) en De
gemeene gratie (1902-1905) steeds heeft geleerd dat de kerk als organisme niet
een gevolg is van de kerk als instituut, veeleer aan haar voorafgaat. De kerk
als organisme kan dus niet met christelijke organisaties worden vereenzelvigd.
Natuurlijk valt er best een robbertje te vechten rondom de Kuyper met de
Januskop, de democratische Kuyper èn de autoritaire Kuyper. Maar met Kuypers
onderscheiding van kerk als organisme en instituut hebben zulke typeringen niets
of nauwelijks iets van doen. Laten we ons richten op de zaak zelf.
Kerkelijk leven en christelijk leven (2)
Misschien kunnen we het verschil tussen kerkelijk instituut en kerkelijk
organisme het best boven tafel halen door onszelf eens af te vragen of al wat
zich hier op aarde, ook in onze eigen omgeving, aandient als authentiek
christelijk leven, zich dekt met de institutionele kerk. De vraag stellen is de
vraag beantwoorden. Wie ook maar een ogenblik stilstaat bij al wat gelovige
mensen in hun privé-bestaantje, in hun gezinnen, hun arbeidssituatie, hun
maatschappelijke taken, soms ook in de grote vraagstukken van politiek en
samenleving, op eigen verantwoordelijkheid hebben doorworsteld en in
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navolging van Christus tot stand hebben gebracht, die weet beter. Heel veel
(moet ik zeggen: bijna alles?) van het christenleven speelt zich af niet binnen
maar buiten de muren van de kerk.
Kerk-zijn betekent letterlijk van-de-Heer-zijn. Natuurlijk, dit van-de-Heer-zijn
treedt aan het licht in de Woordverkondiging, in de eredienst, ook in de
pastorale zorg en dienst van de kerkelijke gemeente. Is dit alles? Waar Kuyper
met zijn onderscheiding aandacht voor heeft willen vragen, is (wat ik nu maar
noem) het extra-murale: al wat er zich afspeelt buiten de muren, d.w .z. buiten
de auspiciën van de gevestigde kerk. Het gaat hem om de roeping van Gods
volk midden in de wereld. Overal waar Christus beslag legt op mensen en
ontspoorde verhoudingen heelt, waar het christendom wetenschap en cultuur tot
ontwikkeling brengt en waar het evangelie de maatschappelijke structuren
transformeert, daar ontdekt Kuyper christelijk leven, authentiek christelijk leven,
een van-de-Heer-zijn: de kerk. Maar het is een kerk zonder confessioneel
statuut, zonder ambtelijke opbouw, leven-door-de-Geest in wereldlijke
verhoudingen. Kortom, het is de kerk als organisme.
Dat hier kerkleden bij te pas komen, spreekt voor Kuyper vanzelf. Maar in
Gods wijde wereld treden ze z.i. niet op als kerkleden, gesteld onder kerkelijk
ambt en pauselijke hiërarchie, maar in ‘de vrijheid van een christenmens’ (om
met Luther te spreken). En voor Kuyper betekent dat: als mondige christen
ouders, christen-burgers, christen-werkers, christen-politici enz. Trouw aan
Christus, dat wel, maar zonder kerkelijke voogdij. ‘Life is religion’, zo heeft
iemand in Amerika het ideaal van Kuyper vertaald.
Dat er in deze zienswijze bij Kuyper vroeg of laat ook christelijke
organisaties aan te pas kunnen komen, is bekend. Het ligt bovendien een beetje
voor de hand. Immers, als heel het leven religie is, ja, een curieuze,
extramurale vorm van kerk-zijn, dan zou het vreemd zijn als christenen zich in
de wereld te buiten gingen aan religieuze egotrips. Saamhorigheid mag worden
verwacht. Maar voor het overige moet ik stellen dat de kerk als organisme bij
Kuyper geen optelsom van christelijk organisaties is. Integendeel. Kuyper is
vanuit zijn romantisch-filosofische achtergrond (zie vervolg) geneigd om het
organisatorische eerder als tegenstuk dan als verlengstuk van het organische aan
te merken.
De volkskerk en het alternatief (3)
Hoewel er m.i. beslist ook bezwaren kleven aan Kuypers opvatting van kerk
- ik kom er nog op terug - is ze in menig opzicht indrukwekkend. Ietwat
globaal en schematisch gesproken, kan men zeggen dat Kuyper zich met deze
opvatting heeft gekeerd tegen de klassieke idee van de volkskerk, zoals die vanaf
keizer Constantijn de Grote binnen het christendom vanzelfsprekend is
geworden. Via de middeleeuwse Catholica is deze idee ook binnen het
protestantisme in zwang geraakt.
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In de idee van volkskerk, soms ook staatskerk, staat het instituut nadrukkelijk
voorop, wordt echter ook de christelijke verantwoordelijkheid voor de gevestigde
politieke en maatschappelijke orde (anders dan bij de sekten) nadrukkelijk
erkend. Een en ander leidt dan tot de poging om grote delen van het volksleven
en/of van de staat onder toezicht van de kerk te brengen (met als resultaat de
bekende historische controversen tussen paus en keizer, bisschop en landsheer
enz.). Kortom, de ‘katholieke’ kerk of (binnen het protestantisme) de
‘vaderlandse’ kerk heeft zich de eeuwen door geprofileerd als land en volk
omvattend, als de politieke stem en het maatschappelijk geweten van de natie,
uitgaande van het concept van volkskerk.
Het is tegenover deze klassieke idee van volkskerk, die overigens talloze
vormen en varianten kent, dat Kuyper nu zijn alternatief concept van kerk-zijn
heeft ontwikkeld. Af en toe gaat hij ook in de clinch met andere typen van
geloofsgemeenschap, met het sektarisme en het meer moderne spiritualisme
bijvoorbeeld. Toch heeft hij aan de sektariërs, die de wereld zo gemakkelijk
wegstrepen, eigenlijk evenmin een boodschap als aan de moderne spiritualisten,
die het kerkelijk instituut al spoedig afschrijven. Nee, voor Kuyper als calvinist
staan kerkelijke trouw en wereldlijke roeping beide vast. De eigenlijke uitdaging
ligt voor hem dan ook in de volkskerk, omdat ook daar kerk èn wereld worden
vastgehouden en bijeengehouden, zij het ook op een voor Kuyper niet langer
aanvaardbare wijze. Zo ontwerpt hij zijn alternatief: de kerk als organisme èn
als instituut.
Motieven (4)
Waarom nu uitgerekend dit alternatief van kerk als organisme en instituut? Ik
denk dat voor Kuyper verschillende motieven in het spel waren. Ik noem er
drie.
Allereerst een kerkelijk-confessioneel motief. Eenmaal van het modernisme
tot een rechtzinnig geloof bekeerd, ging Kuyper ijveren voor ‘kerkherstel’ in
calvinistische geest. Hoe? Enerzijds moet de kerk als belijdende gemeente van
Christus, als ‘heilige natie’ in bijbelse zin, zich losmaken van haar verzwagering
met volk en staat. Anderzijds moet ze haar verantwoordelijkheid voor de gehele
samenleving waarmaken, maar dan door een andere vorm van kerk-zijn te
operationaliseren, een eigen verantwoordelijkheid van christenen op maandag.
Daarnaast is er bij Kuyper een cultuurfilosofisch of, zo men wil, een
sociaal theoretisch motief aan de orde. Kuyper is er sterk van overtuigd dat in
de Nieuwe Tijd de verschillende levensterreinen als van staat, gezin, school,
bedrijfsleven, wetenschap, kunst enz., zich in toenemende mate verwijderen van
elkaar èn van het specifieke levensterrein van de kerk. Daarom is voor hem de
verzwagering van volk en kerk niet alleen strijdig met de confessie, maar ook
in strijd met de tijd, met de ontsluiting van de cultuur, het uiteenlopen van de
diverse maatschappelijke verbanden, de emancipatie van de burgerij. Deze
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ontsluitingsgedachte leidt z.i. onvermijdelijk tot ont-kerkelijking, tot scheiding
van (institutionele) kerk en staat, tot opheffing van de kerkelijke voogdij over
de samenleving. Dat is voor Kuyper geen probleem. Om echter te voorkomen
dat ont-kerkelijking van de samenleving omslaat in ont-kerstening van de
samenleving - dat zou voor Kuyper niet maar een probleem doch een ware ramp
zijn - dient de kerk zich aldaar in niet-institutionele vorm te presenteren.
Mondige christenen dienen de cultuur, waarin ze zelf participanten zijn, onder
het beslag van Christus te brengen.
Ten slotte is er bij Kuyper dacht ik ook een exegetisch of, eigenlijk moet ik
zeggen, een hermeneutisch motief in het geding. In de Bijbel wordt de kerkelijke
gemeente diepzinnig aangeduid als ‘het lichaam van Christus’ (Ef. 4:12). Wat
nu de uitleg van deze woorden betreft, Kuyper is van mening dat wat de Bijbel
ter plaatse zegt over het leven van de gemeente in al zijn volheid, zijn rijpheid,
zijn mondigheid, nooit kan zijn opgenomen in de institutionele kerk, zeker niet
wanneer we letten op de beperkingen waaraan de laatste onderhevig is in het
bovengenoemde ontsluitingsproces van de moderne cultuur. Met andere
woorden, ook het verstaan van de bijbelse boodschap in haar betekenis voor de
moderne tijd brengt hem tot de erkenning van een andere vorm van kerk-zijn.
De wereld mag dan al onderhevig zijn aan zonde en verderf, in Christus is er
nieuw leven, de kiem van een nieuw mens-zijn en van een nieuw wereld-zijn.
Het nieuwe leven kan niet worden ingeklemd in een of ander instituut, onder
Christus als hoofd hernieuwt het levende organisme van de kerk de schepping,
als zuurdeeg doortrekt het alle aardse verhoudingen.
Romantiek en scholastiek (5)
Ik heb ondertussen wel mijn moeite met Kuyper, met name met het massieve
en krijgshaftige, om niet te zeggen het triomfantelijke van zijn neocalvinistische
cultuurtheologie. Me dunkt dat fanfaregeluid hebben we in de kerkelijke crisis
van deze eeuw wel afgeleerd. Bij Kuyper zit het echter diep geworteld. Het
heeft m.i. van doen met zijn presentatie van de kerk als ‘organisme’, een
typering zo weggelopen uit de filosofie van het Duits-romantische idealisme,
de biologische metaforen (overdrachtelijke uitdrukkingen) incluis: alles ontkiemt
en ontspruit als vanzelf, alles groeit en bloeit met onweerstaanbare drang, zeker
als het de kerk als ‘planting Gods’ betreft. Groeigeloof van het zuiverste water.
Maar ook de presentatie van de kerk als instituut geeft me moeite.
Hoofdreden hiervan is dat Kuyper de kerkelijke geloofsgemeenschap te vaak,
te veel en te exclusief ziet als ‘om der zonde w il’ en dus als iets abnormaals,
iets toegevoegds, iets bovennatuurlijks, niet opgekomen uit de scheppingsorde
maar uit de genadesfeer. Zulke typeringen zijn in feite weggelopen uit
middeleeuwse grote boeken, uit de scholastieke leer van de twee rijken.
Toegegeven, voor Kuyper is de kerk als instituut verbonden met de kerk als
organisme, ja, ze is het toerustingscentrum van de laatste. Tegelijk laat hij er
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zich menigmaal toe verleiden om vanuit een scholastieke achtergrond te spreken
van de ‘tegenstelling’ tussen de kerk als organisme en de kerk als instituut. De
onderlinge samenhang is en blijft problematisch.
Het is hier niet de plaats dit alles uit te werken. Zoveel staat m.i. echter vast:
Kuypers onderscheiding van organisme en instituut riekt bij tijd en wijle naar
Duitse romantiek en middeleeuwse scholastiek, hoezeer hij zelf ook mag
beweren dat ze hem is ingegeven vanuit de calvinistische reformatie. Trouwens,
ik ontken dit laatste niet! Want ook de calvinistische inspiratie is in Kuypers
onderscheiding aanwezig, namelijk waar het op hoofdzaken aankomt. En die
hoofdzaken zijn: 1. de roeping van de kerk jegens de wereld is de roeping om
ook het publiek en maatschappelijke leven naar vermogen te transformeren, te
kerstenen; 2. deze roeping omvat tevens de verantwoordelijkheid van christenen
om hieraan in vrijheid gestalte te geven buiten alle kerkelijke ambten en
instituten om.
Parakerkelijke structuren (6)
Ik denk dat in onze huidige cultuurwereld de fronten aanzienlijk zijn verschoven.
De ontkerkelijking heeft zich in bijna alle westerse landen doorgezet, om van
het Oostblok en de Derde Wereld maar niet te spreken. De laatste officiële
banden tussen kerk en staat worden momenteel alom doorgesneden. In de
Verenigde Staten wordt thans ook het gebed van de publieke school geweerd.
In Nederland worden weldra alle kerkelijke gegevens uit de bevolkingsadmini
stratie van de overheid verwijderd. Kortom, sociaal-wetenschappelijk gesproken
heeft de oude volkskerk-gedachte geen been meer om op te staan, al wordt ze
nog in menig vrijzinnig en rechtzinnig hart gekoesterd.
Maar ook Kuypers opvatting van tweeërlei kerk heeft aan overtuigingskracht
ingeboet, al ondervinden de hieruit resulterende politieke en maatschappelijke
organisaties nog veler sympathie, een sympathie die zelfs heeft geleid tot
nieuwere vormen van samenwerking, bijv. van protestanten en rooms
katholieken in C.N.V. en C .D .A ., als ook van calvinisten en evangelischen in
de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Omroep.
Toch zijn er velen die niet alleen het concept van christelijke organisaties
maar ook het veel fundamentelere concept van kerk als organisme hebben
vaarwel gezegd. De kritiek van Karl Barth en anderen op de christelijke
organisaties en op het sluipend gevaar van vereenzelviging van Gods zaak en
menselijke zaak (die overigens ook de institutionele kerk bedreigt!) is niet zonder
uitwerking gebleven, net zo min als de meer eigentijdse kritiek van christenradicalen. Er is dus reden te over om de verhouding van kerk en wereld,
evangelie en cultuur nieuw te doordenken.
Ik zie vooral vanaf de jaren zestig een drietal nieuwere tendenties. Allereerst
een sterke solidarisering met het wereldgebeuren. De ‘dirty war’ in Vietnam,
de val van Allende in Chili, de ‘democratiseringsgolf’ in het Westen enz. hebben
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het christelijk geweten wakker geschud, mede via de beeldbuis. Politieke
prediking en maatschappijkritische theologie hebben ingang gevonden in bredere
kring. De vraag naar gerechtigheid staat centraal. Een en ander heeft geleid tot
vergaande vereenzelviging met ‘het socialisme’, ‘de armen’, ‘de vredesbewe
ging’ (niet altijd even duidelijke termen) en met name onder katholieken tot
uitbouw van een kerkelijke basisbeweging in afwending van institutionele,
hiërarchische kerkstructuren.
Anderzijds hebben zich de afgelopen decennia ook restauratieve tendenzen
in vele kerken voorgedaan. De confessionele kerk, het christelijk gezin en de
protestants-christelijke school worden in dat geval gekoesterd als bolwerken van
rechtzinnigheid. Maar de klok van de wereldtijd lijkt binnen die verbanden vaak
te zijn stilgezet. Rechts trekt zich op aan de vereenzelviging van links. En vice
versa natuurlijk.
Een derde tendens is m.i. kenmerkend voorde (oecumenische) hoofdstroom
in de kerken. In deze hoofdstroom wordt Kuypers visie op de wereldlijke
roeping van de kerk meer dan ooit gedeeld. Toch ligt de gangbare visie op de
kerk m.i. niet of niet meer in de lijn van Kuypers kerkconstructie, ook niet waar
het gaat om de kerken van gereformeerde signatuur. Het sterk aanwezig besef
van maatschappelijke verantwoordelijkheid, vooral aanwezig waar de
vraagstukken van rijke en arme landen, van raciale onderdrukking, van nucleaire
bewapening en dergelijke op de agenda komen, uit zich niet in drang en
aandrang tot vernieuwing en versterking van de kerk als organisme, van leken
bewegingen en leken-organisaties. Het uit zich veeleer in de uitbouw van een
reeks van kerkelijke, semi-kerkelijke en parakerkelijke verbanden, waaraan
leken-deskundigen worden toegevoegd.
Terwijl de armslag van bestaande christelijke stichtingen en organisaties door
bezuinigingsstreven, subsidiebeleid en democratiseringseisen sterk wordt
ingekort, geven de kerken meer en meer ruimte aan een soort parapluconstructie. Men kent de namen uit binnen- en buitenland (met steeds de
institutionele kerk voorop!): kerk en vrede, kerk en welzijn, kerk en bedrijfsle
ven, kerk en mensenrechten, kerk en media, kerk en corporatieve verantwoor
delijkheid. Enzovoort, enzovoort. Een parakerkelijke tendens.
Men zal moeten toegeven dat in al deze parakerkelijke taakgroepen,
werkgroepen, actiegroepen vaak veel roepingsbesef èn deskundigheid is
samengebracht. Langs deze weg ontwikkelen kerken haar fijngevoeligheid waar
het gaat om knelpunten in cultuur en wereldsamenleving: vredesvraagstukken,
mediabeleid, hongerbestrijding, racisme. Trouwens, gaat het om acute noden,
dan moet ook niemand moeilijk doen. In een brandend huis vraag je niet wie
de brandslang, de blusemmer of de nevelspuit hanteert. Laat de stadskerk haar
deuren openzetten voor ontheemden, het Leger des Heils zijn behuizingen voor
daklozen, het werelddiaconaat zijn kanalen voor vervoer van voedsel en
medicijnen.
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Stoplap-organisaties (7)
Toch wordt het tijd om ook eens de schaduwzijden van deze parakerkelijke
optuiging van de kerk onder ogen te zien. En dan doel ik niet op het feit dat in
deze paraplu-constructies zich vaak nog iets weerspiegelt van de oude volkskerkgedachte uit het Constantijnse tijdperk, zij het ook op micro-schaal. Dat sterft
wel af in onze post-christelijke tijd.
Nee, wat me bezighoudt is iets anders. Niet ten onrechte worden de
parakerkelijke organisaties soms ‘stoplap-organisaties’ genoemd. Waarom? Ze
attenderen op vervreemdingsverschijnselen en ontsporingen in de wereldsamen
leving, terecht. Maar ze ontwikkelen geen nieuwe maatschappijtheorie, laat staan
een hierop afgestemd beleidsprogramma.
Laat ik iets concreter worden. Parakerkelijke organen leggen wel de
politici, ook christen-democratische politici, het vuur na aan de schenen,
akkoord. Maar zelf hebben ze bij mijn weten nog nooit vanuit hun kerkelijke
of theologische optiek een christelijk-wijsgerige visie op de overheid ontwik
keld. Ze stellen wel het moderne schandaal van de verpaupering van de Derde
Wereld (waarmee vergeleken het 19e-eeuwse kapitalisme slechts kinderspel
was) met recht en rede aan de kaak. Maar zelf zijn ze niet in een positie om
geldhandel en wereldeconomie structureel te helpen ombuigen. Of - om nog
één punt te noemen - ze verheffen wel hun stem tegen de waanzin van
nucleaire ‘overkill’, ze doen het wat mij betreft niet luid genoeg. Ondertussen
brengen ze het zelf niet op - en wie zal hun dat als (para)kerkelijke organisaties
euvel duiden - om een consistent vredes- en veiligheidsbeleid tot ontwikkeling
te brengen.
Daarom spreek ik van stoplap-organisaties. Ik erken dat lappen vaak niet
kunnen worden vervangen, vaak móeten worden gestopt, wil je mensen niet in
de kou laten staan. De vraag is slechts of deze dienst, eigenlijk een diaconale
dienst, toereikend is. Ik zou zeggen, verre van dat! In de gigantische
stroomversnelling waarin de wereldsamenleving in onze tijd is terechtgekomen
- en daarbij moet men bepaald niet alleen denken aan namen als Goelag,
Pentagon, Sahel en Soweto, maar ook heel dicht bij huis aan de verwoesting van
ons natuurlijk leefmilieu, aan de afbraak van humaniteit en normativiteit, aan
de opmars van atheïstische en nihilistische ideologieën - ik herhaal, in de
gigantische stroomversnelling van onze tijd moeten alle zeilen worden bijgezet,
willen niet kerk en wereld tezamen op de klippen lopen. Anders gezegd, bij het
licht van Gods Woord moeten gelovigen juist ook buiten de kerkmuren in hun
wereldlijke professies en organisaties worden gemobiliseerd tot godsdienst en
mensen-dienst. Life is religion.
Het is voor ons, christenen in Nederland, niet eenvoudig om ons klaar voor
ogen te stellen voor welk dilemma we eigenlijk staan of wat een consequent
parakerkelijke uitmonstering van de kerk ten behoeve van maatschappelijke
vraagstukken precies tot gevolg zou hebben. We kunnen immers Kuyper niet
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wegdenken, noch al die christelijke organen en verbanden die mede door zijn
toedoen of naar zijn voorbeeld in ons volksleven zijn gevestigd, te beginnen met
een christelijke pers, een christelijke universiteit, een christelijk-politieke
partij formatie. Een blik op buurlanden helpt wellicht.
Zoveel lijkt echter zeker. De kerk zou bij wegval van christelijke verenigin
gen ongetwijfeld aanleiding vinden om haar ‘profetische stem’ steeds vaker te
verheffen bij allerlei kwesties die een gelovig mens op het geweten kunnen
branden. Aan de andere kant lijkt het me zeker dat ook de verwereldlijking en
ontkerstening van de cultuur hand over hand zouden toenemen en dat de ook
nu al bijna niet te stoppen of bij te sturen opmars naar een egoïstische,
technocratische consumptiemaatschappij haar eigenwettelijke gang ongestoord
zou voortzetten. De cultuur zou nog meer op drift geraken en zou van
christelijke, pardon van (para)kerkelijke zijde nog slechts in haar uitwassen
worden bekritiseerd.
Symptoombestrijding noem ik dat, profetische piecemeal-engineering,
kerkelijk gesleutel in de marge. Spreek ik te onvriendelijk? In elk geval zie ik
een dergelijke koers niet als bijdrage tot heling van ons geschonden bestaan. En
dat die ‘profetische stem’ zich laat souffleren door parakerkelijke experts en dus
per saldo wel eens meer professioneel dan profetisch zou kunnen uitpakken (met
alle controversen van dien!) laat zich raden, maar ik handel hier niet over de
binnenkerkelijke problematiek.
Parakerkelijke o f extramurale presentie (8)
Alles bijeengenomen blijf ik dan toch meer geboeid door de zoveel bredere visie
van Abraham Kuyper: kerstening van de cultuur, architectonische kritiek van
de samenleving, omzetting van politieke en maatschappelijke structuren, opdat
wat ons aangaat ook de wereldlijke ordeningen zullen sporen met het genaderegime van Christus, ‘die aller Souverein is’. Anders gezegd, als het op
hoofdzaken aankomt kies ik niet voor de parakerkelijke maar voor de
extramurale presentie van Gods kerk in deze wereld.
Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat moderne katholieken in dezen vaak
scherper aanvoelen waarom het in de huidige cultuurworsteling gaat dan vele
post-kuyperiaanse protestanten. Ik roep in herinnering de zo jong gestorven
monseigneur Bekkers, bisschop van Den Bosch. Reeds kort na zijn ambtsaan
vaarding in 1961 getuigde hij in zijn diocees van ‘twee momenten van echte
kerkelijkheid: het ene moment, waar de Kerk haar hiërarchische gelaat vertoont,
waar we dus deelnemen aan de sacramenten, luisteren naar de prediking,
profiteren van de pastorale zorg - en het andere moment waar we zelf de
heiligheid van de Kerk zijn, door gelovig te zijn in ons gezin, in ons beroep,
in onze taak in de wereld’.
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Kerk en toekomst (9)
Nog drie slotopmerkingen met het oog op de komende tijd.
Allereerst dit. Het zal een van de moeilijkste maar ook een van de
kostbaarste opgaven zijn om de juiste balans, neen, om de juiste band te vinden
tussen de intramurale en de extramurale zijnswijze van de kerk, omdat in mijn
visie beide heel nauw op elkaar te betrekken zijn (het bij Kuyper niet opgeloste
probleem).
Immers, als de extramurale verantwoordelijkheid verkommert, wordt niet
alleen de wereld verraden maar versteent ook de kerk van binnenuit. Waar het
ideaal van de transformatie van de samenleving in de richting van het Rijk
verdampt, wordt de institutionele kerk zelf een vreemde zwerfsteen in de
wereld, worden priester en dominee twee curiositeiten op de televisie. Als
daarentegen de intramurale zorg wordt losgelaten, wordt m.i. ook de
extramurale gestalte van de kerk gesloopt. Het godsvolk wordt niet langer
onderwezen en bemoedigd en kerkmensen worden anoniem, onherkenbaar en
onaanspreekbaar voor elkaar ook in allerlei politiek-maatschappdijke vragen,
terwijl ze elkaar tot hand en voet zouden moeten zijn.
Ten tweede. De vraag die telkens weer wordt opgeworpen, waar nu de
precieze grenslijnen lopen tussen de eigen taken en verantwoordelijkheden van
de institutionele kerk en de extramurale taken en verantwoordelijkheden van
Gods volk onderweg, acht ik een misplaatste, ja, gevaarlijke vraagstelling. Ze
leidt om de haverklap tot bevoegdheidsgeschillen tussen kerken en christelijke
partij- en vakorganisaties. Niet de formele maar de inhoudelijke vragen moeten
ons bezighouden. De vraag is niet zozeer óf kerkelijke synodes zich mogen
uitspreken over de S.D .I., over commerciële televisie of over euthanasie, maar
wélke christelijke organen ter zake het meest deskundig en bevoegd zijn en
daarom ook het meest overtuigend overkomen.
Dat geeft de kerken ook een flexibele houding. Overal waar christelijke
organisaties haar naam onwaardig zijn en kleurloos of karakterloos zijn
geworden, zal de institutionele verantwoordelijkheid van de kerken voorshands
des te zwaarder wegen.
Dit brengt me tot een laatste opmerking. Ook waar christelijke verbanden
metterdaad kampen met identiteitsverlies - en wie ziet dit nergens gebeuren?
- daar is de parakerkelijke oplossing nog niet een-twee-drie vanzelfsprekend!
De reden is dat de parakerkelijke oplossing doorgaans het gesignaleerde
identiteitsverlies alleen maar in de hand werkt.
Iemand op zijn verantwoordelijkheden aanspreken is bijna altijd beter dan
iemand zijn verantwoordelijkheden ontnemen. Vragen op het terrein van kerk
en bedrijf, kerk en jeugd, kerk en welzijn, kerk en gewetensbezwaarden enz.
kunnen de kerken intern trachten te behartigen. Men zou ze echter ook geheel
of gedeeltelijk kunnen uitbesteden en voorleggen aan instanties zoals het
C .N .V ., de Unie School en Evangelie, de Vrije Universiteit en aan christelijke
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politieke partijen. Aan de VU heb ik ontdekt dat bedrijven de weg naar een
christelijke universiteit soms eerder ontdekken dan de kerken. Vreemd maar
waar.
Gegeven de verdeeldheid die zich vaak ook onder christelijk georganiseerden
pijnlijk openbaart, zouden kerken niet alleen kunnen aanmoedigen maar ook
kunnen samenbinden. Waarom niet vooraanstaande christen-politici uit
verschillende partijen, ook uit niet-christelijke partijen (!), regelmatig in conclaaf
confronteren met vragen waar kerken tegenaan lopen? Kerken zouden zich met
name verdienstelijk kunnen maken door zich gezamenlijk op te werpen als
gastheer voor een nieuw christelijk sociaal congres, toegesneden op de huidige
samenlevingsproblematiek.

III
DE KRACHT VAN EEN INSPIRATIE,
DE NOODZAAK VAN TRANSFORMATIE

9. OP ROOFTOCHT: OVER HET TOETSEN
VAN MODERNE FILOSOFIE*

Als je als aankomend student de wereld binnentreedt van universiteit of
hogeschool en je voelhorens daar eens duchtig uitsteekt, dan is vermoedelijk een
van de meest aangrijpende dingen waardoor je getroffen zult worden: de grote
geestelijke verwarring waarin vele jongeren momenteel leven. Er is natuurlijk
altijd al in de geschiedenis aan de jeugd getrokken. Het merkwaardige van onze
tijd is echter - en dat veroorzaakt zoveel verwarring - dat er een appel op je
wordt gedaan vanuit verschillende richtingen. Achtergrond van dit alles is dat
onze wereld een wereld is waarin allerlei geestelijke machten om de voorrang
strijden. Mijn eerste constatering is m.a.w. dat we leven in een geestelijk
gespleten, een geestelijk uiteengebroken wereld.
De wereld waarin we leven (1)
We mogen hier wel even bij stilstaan, want dit is iets ongewoons. Meestal wordt
een cultuur namelijk gekenmerkt door geestelijke verbondenheid, door eenheid
van religie, door overeenstemming in moraal, door gemeenschappelijke
overtuigingen en idealen. Vanwaar dan die geestelijke verdeeldheid en
verwarring, waar je vooral ook als student voortdurend tegenaan loopt? Het
antwoord zal, dunkt me, moeten zijn: onze westerse wereld heeft tegenwoordig
zeer uiteenlopende voedingsbodems waaruit ze haar energie en inspiratie put.
In vroegere tijd laafde onze cultuur zich aan het evangelie, hoewel ze ook een
stuk antieke traditie uit Griekenland en Rome koesterde en daarnaast nog Oudgermaanse zeden met zich meedroeg. Maar hoe dan ook, onze wereld was een
min of meer gekerstende cultuur, een wereld gestempeld door het evangelie en
het christelijk geloof.
Die christelijke wereld bestaat niet meer. Je merkt zoiets ook als christen
student: er is geen enkele idee of opvatting die je als christen voor waar of
heilig houdt, er is geen enkele leefwijze die je gewoon of vanzelfsprekend vindt,
of ze wordt nu eens van hier, dan weer van daar tot mikpunt van hoon, kritiek
of schouderophalen. Kortom, mijn tweede constatering is: we leven in een
onchristelijke of, nog duidelijker, in een post-christelijke (d.i. na-christelijke)

* Lezing gehouden op een werkweek voor aankomende studenten vanwege het Internationaal
Christelijk Studiecentrum te Baambrugge, 7-8-1979 en 7-8-1980. Na bewerking verschenen in:
Radix 7 (1981), pp. 196-206.

166

DE WERELD WAARIN WU LEVEN

wereld, een wereld waarin vooral een jongere generatie veelal geen enkele
persoonlijke band aan Jezus heeft, waarin omgang met de Bijbel onbekend is
en waarin ook hoe langer hoe meer allerlei christelijke normen en deugden als
ondeugdzaam en waardeloos aan de kant zijn geschoven.
Mijn derde constatering is dat een geestelijk vacuüm zichzelf opvult. Waar
het christelijk geloof verdampt in een mensenhart, daar condenseren andere
overtuigingen of ‘commitments’ in het menselijk bewustzijn. Waar het evangelie
van de gekruisigde en verrezen Heer niet meer de grondslag is van onze cultuur,
daar zoeken de mensen noodgedwongen naar een nieuwe bestaansbodem. Er
wordt gehongerd en gehunkerd naar een nieuwe levensvisie, die ons zinledige
bestaan weer zou kunnen verruimen en vervullen. In onze tijd marcheren velen
achter het eerste het beste vaandel, roepen leuzen, propageren een of andere
filosofie of religie, experimenteren met nieuwe leefvormen. Maar in de grond
van hun hart zijn de meesten doodgewone gelukzoekers, die verlangen naar
houvast of hopen op een kick. Wellicht zijn zulke mensen nog goed af
vergeleken bij de grote, onverschillige massa die nergens meer in durft te
geloven, zelfs niet in geluk, omdat men ontdekt heeft dat de kick maar al te
vaak in een kater eindigde.
Ik heb drie constateringen gedaan. Onze wereld is geestelijk gespleten, ze
is ontkerstend èn ze staat open voor allerlei nieuwe levensvisies. En deze drie
hangen nauw samen. Want de ontkerstening maakt een mens ontvankelijk voor
allerhande invloeden en juist daardoor ontstaat er zo’n grote geestelijke
verdeeldheid. Het is net als in oudtestamentische tijden. Waar het volk Israël
zijn God losliet, daar ging het andere góden (meervoud!) nalopen en viel het
ten prooi aan tegenstellingen en conflicten.
Universiteit en hogeschool zijn in dezen gevoelige graadmeters, omdat de
wijzer hier vaak veel duidelijker in deze of gene richting uitslaat dan elders
onder het volk. Studenten zijn jong, onafhankelijk, enthousiast voor nieuwe
indrukken en ervaringen, ze beschikken bovendien ook over meer informatie
dan anderen. Daarom kiezen ze vaak veel bewuster en radicaler dan anderen.
Als christen-jongere kom je hier middenin te staan. Geen eenvoudige opgave!
Want nogmaals, er wordt aan je getrokken. Zelf heb je natuurlijk bij lange na
niet een pasklaar antwoord op de vele vragen die tegenwoordig door kunst,
literatuur, film en filosofie op ons afkomen, hoewel je wellicht weet dat het
begin van alle wijsheid ligt in wat de Bijbel noemt: ‘de vreze des Heren’ (Spr.
9:10). Vergeet bovendien niet dat die moderne geestesstromingen en filosofieën
allemaal stuk voor stuk aantrekkelijke kanten vertonen, waaraan ze mede haar
zuigkracht ontlenen.
Wat kun je doen? In elk geval is het raadzaam dat je je, liefst in verenigings
verband, oriënteert in het moderne geestesleven, opdat je enigszins beslagen ten
ijs komt en in staat bent te onderkennen wat allerlei docenten en studenten ten
diepste bezielt en beweegt. Je moet de geesten van de tijd leren herkennen en
leren toetsen (1 Joh. 4:1). En dat niet door voortdurend bij het geringste teken
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van onraad de benen te nemen en in een zelfgekozen isolement eigen gelijk te
bevestigen, maar door te wikken en te wegen, door te spreken en te luisteren,
ook door af en toe je tanden te zetten in een instructief boek.
Zo’n toetsingsprocedure is voor een christen-mens een opgave vol risico’s,
waar je af en toe wel eens helemaal onderdoor kunt gaan. Twee dingen moet
je je eigenlijk voortdurend afvragen, namelijk: wat hebben de anderen mij te
zeggen èn wat heb ik die anderen te zeggen? Wie zich afzondert of alleen maar
zelf getuigen wil, weet niet wat zoekende liefde is. Zo iemand gaat er bovendien
aan voorbij dat God in zijn goedheid ook de afvallige mens niet van alle licht
verstoken heeft, al kennen ze Jezus dan ook niet als het ware Licht der wereld
(Joh. 9:5). Bedenk dat ook in de Bijbel meer dan eens wijzen en wijsgeren van
buiten de joods-christelijke kring worden aangehaald (Agur en Remuël bijv. in
Spr. 30 en 31; Aratus in Hand. 17:28; Epimenides in Tit. 1:12), als om te
bewijzen dat elders ‘vonken van licht’ (de term is van Calvijn, Institutie 1.5.14;
II.2.12) gevonden worden.
Als ik het goed zie, en verder kortheidshalve de zaken wat mag versimpelen,
zou ik kunnen zeggen dat er momenteel een viertal geestesstromingen zijn die
in onze ontkerstende wereld strijden om de voorrang. Het zijn geestesstromingen
die allemaal een wetenschappelijk jasje hebben aangetrokken en in zoverre
‘filosofie’ en, voor zover ze op illusies berusten, ook wel ‘ideologie’ genoemd
kunnen worden. Ik doel dan op het positivisme, het marxisme, het pragmatisme
en het existentialisme. Het positivisme en het marxisme zijn ontsproten aan de
19e eeuw. Het pragmatisme en het existentialisme hebben zich eerst in de 20e
eeuw ontpopt. Alle vier zijn evenwel geïnfiltreerd in het moderne levensgevoel
en denkklimaat.
Laat ik van deze vier bewegingen enkele kemopvattingen naar voren halen.
Dan wil ik vervolgens iets nader ingaan op een van de vier, i.c. op het
marxisme om hieraan duidelijk te maken wat ‘toetsen’ is of, anders gezegd, hoe
we kunnen doorstoten tot wat zo’n geestesbeweging ons te zeggen heeft en wat
wij als christenen er tegenover hebben te stellen.
De verwachting van positivisten en marxisten (2)
Ik begin bij het positivisme. Het positivisme is een filosofie die eigenlijk zweert
bij twee dingen: bij feiten en bij de wetenschap van de feiten. Het positivisme
vind ik nergens zo raak getypeerd als bij de existentialist Heidegger, die het
positivisme eens kortweg kenschetste als ‘Wissenschaftsaberglaube’, d.w.z. als
een bijgelovige verering van de wetenschap. Auguste Comte (1798-1857), de
vader van het positivisme in de 19e eeuw, verwachtte dat alle geloof ( =
mythologie) weldra van de aardbodem zou verdwijnen dankzij de objectieve
wetenschap, die nu eindelijk eens de harde ‘positieve feiten’ boven tafel zou
brengen. De wetenschap zou ons leren te leven met de feiten. Dankzij deze
wetenschappelijke aanpak zou alle angst, vooringenomenheid en fanatisme, zo
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kenmerkend voorde gelovige mens, verdwijnen en zou vrede, vrijheid en geluk
wetenschappelijk kunnen worden georganiseerd in een geïndustrialiseerde
maatschappij.
Deze positivistische verering van de wetenschap, die alle kerkelijke twist en
priesterbedrog zou uitbannen en de waarheid aan het licht zou brengen en
dienovereenkomstig de samenleving naar sociaal-wetenschappelijk inzicht zou
inrichten, heeft in de afgelopen anderhalve eeuw zijn duizenden en tienduizenden
verslagen. En dat vooral onder de wetenschappers, mensen die Comte verhief
tot de elite van het volk. Tegenwoordig is de positivistische verwachting van
een gouden eeuw dankzij wetenschap en techniek wel verbleekt. Wetenschap
en techniek lijken door uitputting van grondstoffen, door milieuvervuiling en
een agressieve technologie het mensdom veeleer te bedreigen dan te bevrijden.
De hedendaagse positivist of neopositivist onderkent deze dreigende
ontwikkeling weliswaar, maar hij heeft daarmee zijn geloof nog niet afgezworen.
Hij zal stellen dat alleen een nog meer gespecialiseerde wetenschap en een nog
meer verfijnde technische vooruitgang ons door het dal van de crisis kunnen
brengen. Ondertussen kom je deze positivistische mentaliteit overal tegen, in
wetenschappelijke kring maar ook onder het ‘gewone’ volk. De problemen in
onze wereldsamenleving zijn ernstig. Wie weet niet van de bewapeningswed
loop, van kanker en ondervoeding, van onze wankele wereldeconomie en van
de verloedering van de natuur! Maar het vertrouwen in wat tegenwoordig de
‘technocratie’ wordt genoemd, is ongeschokt. De wetenschappers, de artsen en
de technologen zullen vroeg of laat een oplossing aan de hand doen. De
wetenschap is als de magische speer van Odin: ze kan verwonden maar ze kan
ook helen.
Een tweede geestesstroming is de filosofie van het marxisme, het zogenaamde
historisch materialisme. Bijna een derde van de wereldbevolking leeft onder
communistisch regime en wordt in deze omstandigheden, vrijwillig of
gedwongen, met de doctrines van het historisch materialisme geconfronteerd.
Karl Marx (1818-1883) verwachtte een eeuw geleden, evenals de positivisten,
wonderen van wetenschap en techniek. Hij wilde eveneens dat de samenleving
naar wetenschappelijk inzicht werd gereorganiseerd. In zijn visie stelde de
heersende wetenschap zich echter in dienst van de gevestigde kapitalistische
orde. De heersende wetenschap was de wetenschap van de heersende klasse,
van de kapitalisten. Marx daarentegen wilde dat de wetenschap zich niet in
dienst zou stellen van het grootkapitaal maar van de onderdrukte arbeidersbe
weging, omdat de arbeider de echte mens zou zijn, de kapitalist een parasiet.
Wetenschap, techniek en industrie zouden de arbeidende mensheid ten goede
moeten komen in de klassenloze maatschappij der toekomst. De weg hierheen
was de weg van de wereldrevolutie.
Die wereldrevolutie is er nooit gekomen. En de arbeidende klasse wil hier
in het Westen ook alles liever dan een maatschappelijke omwenteling die hem
alle welvaart en sociale zekerheid zou ontroven. Gebleven is slechts, althans in
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de socialistische arbeidersbeweging, de wil tot verandering, het hameren op de
klassenstrijd en de drang naar nivellering van de arbeidsverhoudingen. De
militante marxist daarentegen wil meer en verwacht meer. Hij leeft in de
verwachting van een klassenloze heilstaat, die als vrucht van subversieve acties
en een omverwerping van het kapitalistische systeem de mensheid eens in de
schoot zal vallen. Ook in de studentenwereld is dit marxistisch denken sedert
de jaren zestig sterk in zwang gekomen. De gevestigde orde wordt in dit klimaat
niet op zijn sterke èn zwakke zijden geanalyseerd, maar onder een radicale
negatieve kritiek geplaatst. Het studentenprotest is overigens voor de geheide
marxist niet altijd even geloofwaardig, omdat vanuit de arbeidersoptiek juist de
student tot de bevoorrechte klassen in het kapitalistische systeem wordt
gerekend. Hetgeen niet wegneemt dat in de afgelopen decenniën niet zozeer de
arbeiders alswel de studenten in de voorste rijen hebben gestaan waar het ging
om fundamentele maatschappijkritiek. In het algemeen kan gesteld worden dat
voor zover studenten maatschappelijk geëngageerd zijn, een deel - met de
positivisten - een oplossing voor de huidige wereldcrisis zoekt in de vooruitgang
van de wetenschap, een ander deel - met het marxisme - in de opmars van de
revolutie. Hier de mythe van de wetenschap, daar de romantiek van de
revolutie!
Pragmatisch en existentialistisch levensbesef (3)
In onze eeuw zijn nieuwere geestelijke stromingen naar voren gekomen die op
de mensen beslag hebben gelegd. Ik denk hier vooral aan het pragmatisme en
het existentialisme. Kan men positivisme en marxisme nog rationalistisch
noemen in hun verering van de wetenschappelijke rede, pragmatisme en
existentialisme zijn typisch irrationalistisch in zoverre ze alle absolute
waarheidspretenties hebben laten varen, ook in zoverre ze beseffen dat de mens
diepere drijfveren kent dan alleen maar de ratio (het redelijk denken) en in
zoverre ze graag met Pilatus uitroepen: ‘Wat is waarheid?’
Pragmatisme en existentialisme weerspiegelen en verwoorden wat er leeft
in veel jongeren die graag spotten met vermeende zekerheden, die geneigd zijn
overtuigingen te relativeren, die zich ook zouden schamen voor een vaste
overtuiging maar die wel een zekere nieuwsgierigheid aan de dag leggen voor
de grenssituaties van het leven, voor mogelijke onbewuste krachten in de mens,
in de kosmos, in oosterse religies enz.
Niet dat het pragmatisme alle waarheid loochent. Maar er is geen algemeen
geldende waarheid, geen waarheid die met objectief wetenschappelijke
maatstaven zou kunnen worden vastgesteld. William James (1842-1910), een
van de grondleggers van het pragmatisme in de U.S.A., placht te zeggen: een
ware theorie is een theorie die ‘werkt’, die succes heeft. Er is geen objectieve
standaard. Voor wie troost put uit het christelijk geloof, omdat het bijv. kracht
geeft om een ondraaglijk lijden te verdragen, is dit geloof waar, voor wie echter
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baat vindt bij het atheïsme, omdat het bijv. een mens van angst voor de dood
en het hiernamaals verlost, is het atheïsme waar. Gelet op de gebrokenheid van
het leven, waarbij zoveel hogere machten aan de touwtjes lijken te trekken, vond
William James voor zichzelf het polytheïsme, d.w.z. het veelgodendom, nog
het meest bevredigend. Dus was voor hem het polytheïsme waar.
Het pragmatisme wil zich slechts laten leiden door ‘pragmatische’
overwegingen, d.i. door overwegingen van nut en efficiency. Het lijkt al met
al erg verdraagzaam. Het gunt iedereen zijn eigen overtuiging. Het zal niemand
op de brandstapel brengen, nooit een bloedige revolutie ontketenen. Maar is
waarheid af te meten naar de maatstaven van groei, nuttigheid en succes? Ik
moet bij het pragmatisme altijd onwillekeurig denken aan de massahysterie van
het nationaal-socialisme ten tijde van Hitler en Mussolini. Niemand kan
ontkennen dat het nationaal-socialisme in de jaren dertig groei en succes had,
dat het de economie kon oppeppen (Volkswagen!), dat het de werkeloosheid
uitbande, het nationale zelfvertrouwen bevestigde, ja, dat het de mensen soms
opzweepte tot een opperste staat van verrukking en zelfvertrouwen. Niettemin
was het een schandelijke leugen. De leugen groeit vaak als kool, de waarheid
wordt vaak vertrapt in de straten.
Toch moet je eens opletten hoezeer het pragmatisme vlees en bloed is
geworden in onze westerse cultuur, hoe deze leer er vooral bij jongeren is
ingegaan als koek. Je kunt met zulke jongelui vaak geen gesprek meer voeren
over de bijbelse boodschap of de eerste de beste zal je zeggen: voor jou of u
mag het waar zijn, mij doet het niets, je koopt er niets voor. En daarmee is de
kous af, want de maatstaf van de pragmatist is heel pragmatisch, heel praktisch:
wat heb ik er voor mijzelf aan? Wat koop ik ervoor?
Ten slotte nog iets over het existentialisme, een stroming die vooral na de
Tweede Wereldoorlog bekendheid verkreeg door de onlangs overleden Jean Paul
Sartre (1905-1980). De existentialist is een strijder voor de persoonlijke
waardigheid van de mens te midden van onze huidige massacultuur. Hij verzet
zich tegen de ‘oneigenlijke’ mens, dat is de massamens, die niet anders kan dan
zijn krant napraten, zijn politieke partij nalopen, zijn kerkelijke plicht nakomen
enz. De existentialist verzet zich tegen de familie Doorsnee, die er geen eigen
mening meer op na houdt, omdat ze niet durft te kiezen of weet te kiezen.
Welnu, in die keuze-vrijheid zit volgens de existentialist de eigenlijke
waardigheid van de mens. Het is de onvernietigbare grootheid van de menselijke
existentie dat zij kan kiezen. Wat de mens kiest, doet er niet toe en kan ook niet
vooraf of van buitenaf bepaald worden. Zelfs de existentialist kan hierin niet
adviseren. Hoe er en wat er gekozen dient te worden, moet je op het moment
zelf beslissen. Want evenmin als de pragmatist gelooft de existentialist in stellige
zekerheden en vaste normen. Ook hij wil voortdurend relativeren. Is bijv.
huwelijksontrouw geoorloofd? Zoiets moet de mens helemaal voor zichzelf in
zijn omstandigheden uitmaken. Huwelijksontrouw kan je redden uit de benepen
sfeer van een kleinburgerlijk bestaan en de bevrijdende beslissing zijn ten gunste
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van een nieuwe levenspartner. Huwelijksontrouw kan ook verraad zijn aan
jezelf, gesteld dat je je laat meeslepen door golven van hartstocht. Vaste regels
zijn er niet behalve dan deze ene stelregel: beslis zelf wie je wilt zijn en wat
je van je leven wilt maken.
Ook het existentialistisch levensbesef is een tastbare realiteit in onze wereld,
vooral in de academische wereld. Wil je echt mens zijn - en geen meeloper dan moet je doen waar je zelf uit eigen vrije keuze zin in hebt. Elke waarheid
die ons geopenbaard zou worden, elk gebod dat van buiten of van Boven tot ons
zou komen, is een inbreuk op de existentiële vrijheid van mijn eigen ik. Ik moet
mijn eigen leven waarmaken, ik ben mijn eigen baas en kan dus geen andere
autoriteit in mijn leven velen.
Vooral bij de Franse existentialist Sartre wordt het existentialisme radicaal
atheïstisch uitgewerkt. Stel er was een God, dan zou Hij de menselijke keuze
vrijheid inkorten. Dus kan er geen God zijn. Dat is het negatieve godsbewijs
van Sartre. In dit Franse existentialisme treffen we een van de diepste motieven
aan van de huidige afkeer van het christelijk geloof. God bedreigt de menselijke
vrijheid en waardigheid. Dus is het christelijk geloof mensonwaardig.
Een van de meest intrigerende trekken van allerlei moderne filosofieën is,
vind ik, dat ze ook altijd een bepaald licht laten vallen op het christelijk geloof.
Het christelijk geloof zou bijv. primitieve mythologie zijn (positivisme) öf een
opium, een zoethouder van het onderdrukte volk (marxisme) öf mogelijk een
werkzaam medicijn (pragmatisme) öf een stuk vrijheidsverlies (atheïstisch
existentialisme). Ook andere interpretaties en nadere nuanceringen worden wel
gegeven. Maar hoe ook geformuleerd, al deze duidingen zijn leerzaam, omdat
je je leert afvragen, in hoeverre geeft de christenheid en geef ik aanleiding tot
zulke beelden en wanbeelden van het christelijk geloof?
Kortom, zulke interpretaties van het christelijk geloof zetten je aan het
denken. En dat brengt me op een algemener punt. Al die moderne filosofieën
hebben ons wat te zeggen. Wat dan? Hier begint de toetsingsprocedure en ik
wil het ‘hoe’ van een dergelijke toetsing op enkele punten verduidelijken aan
de leer van het marxisme. Ten aanzien van de andere genoemde stromingen zou
ik echter overeenkomstige opmerkingen kunnen maken.
Het marxisme getoetst (4)
Voor dit moment bepalen we ons tot de marxistische theorie. Het marxisme
heeft in zijn meest nobele wijsgerige uitingsvormen (ik praat nu dus niet over
de gruwelijke denkbeelden van het stalinisme e.d.) een bepaalde fijngevoeligheid
ontwikkeld voor allerlei vormen van maatschappelijk onrecht, die soms aan de
oudtestamentische profeten doet denken en die in de christelijke kerk vaak ver
te zoeken is geweest. In verband hiermee biedt het marxisme waardevolle
analyses van de onderdrukkingsmechanismen die zich in onze samenleving,
veelal onbewust, doen gelden. Het marxisme heeft voorts ook een sterke
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toekomstverwachting ontwikkeld, die soms doet denken aan de messiaanse
verwachting van het komende vrederijk en die in een gesettled en gezapig
christendom vaak slechts bij chiliastische opwekkingsbewegingen was of is aan
te treffen. In verband met dit laatste heeft het marxisme belangrijke geschiedfi
losofische perspectieven ontwikkeld, waarin over de mens gesproken wordt in
termen van toekomstverwachting, hoop en solidariteit.
Het contact met marxisten heeft mij als christen dus zeker wat te zeggen,
soms tot beschamens toe. Dus ben ik verplicht te luisteren. Als ik goed luister,
dan besef ik soms ineens dat Gods Geest nog allerlei waarheidselementen en
gerechtigheidsmomenten toedeelt aaneen onchristelijke wereld. Die onchriste
lijke wereld is bovendien, zoals we zagen, een post-christelijke wereld, een
wereld die door jodendom en christendom is heengegaan en ook langs deze weg
heel wat christelijk gedachtengoed, hoe ook verbasterd, met zich meedraagt.
Zelfs in die verbasterde en vertekende vorm kan bijv. het denken van Marx met
zijn maatschappijkritiek en toekomstverwachting mij eraan herinneren dat ook
de eerste christenen geleefd en gehandeld hebben vanuit het besef van een
bedorven wereld en vanuit het besef van een ophanden zijnde wereldomvattende
omwenteling.
In sommige christelijke kringen is het gewoonte om alleen maar de dwalingen
van het marxisme zo breed mogelijk uit te stallen en zijn drang naar gerechtig
heid over heel de linie verdacht te maken. Het marxisme zou enkel bestreden
moeten worden. Christenen die zich hiermee onledig houden, willen vaak ook
nog evangeliserend bezig zijn, maar ze zijn bij voorbaat ongeloofwaardig en
stoten de zoekers in het marxisme af, omdat die zichzelf niet kunnen herkennen
in het hun voorgehouden zelfportret.
Toetsing, zo zei ik eerder, is luisteren en spreken. Luisteren naar wat de
ander ons te zeggen heeft. Spreken, omdat in de grote vragen van het leven ook
het evangelie iets te zeggen heeft. Maar hoe breng je het evangelie ter sprake?
Hoe praat je vanuit je geloof met studiegenoten die bijv. van het marxisme of
neomarxisme gecharmeerd zijn? In de geest van: het marxisme ziet iets (bijv.
de realiteit van maatschappelijke onderdrukking en de noodzaak van structuur
verandering) en de rest vult het evangelie aan? Onder studenten, trouwens niet
alleen daar, hoor ik een dergelijke redenering vele malen. Men zegt dan: het
marxisme geeft een nuttige analyse van een kapitalistische maatschappij en een
christen kan daar met het evangelie op inhaken om bepaalde uitwegen te wijzen
die de marxist misschien nog niet ziet. Deze gedachtengang heeft heel veel weg
van wat ik in ander verband vaak gehoord heb: het existentialisme bepaalt je
bij de misère van de mens en het evangelie haakt hierop in met de prediking van
Gods genade.
Nu is duidelijk dat we hier bij een ander uiterste terechtgekomen zijn. Niet
de bestrijding van, maar de aanpassing aan het moderne denken wordt in dit
geval als christenplicht bepleit. In deze zienswijze, die men nogal eens
tegenkomt onder de zogenaamde ‘christenen voor het socialisme’, lijkt het erop
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dat je uit de marxistische theorie èn uit de Bijbel de nodige nuttige krenten kunt
pikken om ze samen te roeren tot een nieuwe krentenbrij, een nieuwe boodschap
voor deze tijd.
Het probleem waarvoor we hier staan, is echter veel ingewikkelder. Het
marxisme is een eenheid van gedachte zoals iedere andere ideologie. Het kent
wel een aantal waarheidsmomenten, maar die functioneren uiteindelijk binnen
een door en door humanistische levensovertuiging, die uitgaat van menselijke
en maatschappelijke zelfverlossing, een verlossing die dan ook niet door
zelfverloochening en Kruis maar door hamer en sikkel bewerkstelligd dient te
worden. Het besef van maatschappelijk onrecht is wel aanwezig, maar dit
onrecht wordt helaas uitgelegd als rechteloosheid tegenover de kapitalistische
bazen, niet als onrecht jegens God, die Heer is van alle heren en bazen. Het
besef van een komende heilstaat is wel present, maar die heilstaat wordt geduid
als de toekomst waarin de mens volledig over zichzelf en eigen arbeid
beschikking zal hebben: het is het koninkrijk der mensen, niet het koninkrijk
van God.
Met andere woorden: ik kan als christen wel mijn winst doen met bepaalde
opvattingen van het marxisme. Maar ik kan mij aan die opvattingen nooit
eenvoudigweg gewonnen geven. Ik kan mij er nooit met huid en haar aan
overgeven, omdat ze bij de marxist functioneren binnen het kader van een
radicaal humanistisch geloof: het geloof in de verlossende kracht van de
proletarische klasse, kortom, het geloof in zelfverlossing.
Meer in het algemeen kan men stellen dat we ons geen enkele filosofie of
ideologie zomaar kunnen toeëigenen in de hoop dat het evangelie hierop een
passende aanvulling geeft. Neen, ik moet mezelf en anderen duidelijk maken
dat de diepste wortels van de moderne filosofie niet deugen, en wat nog erger
is, dat ook ik uit mijzelf, al strijd ik misschien tegen maatschappelijk onrecht
en voor een betere wereld, op de keper beschouwd niet deug.
Hierbij trek ik niemands goede bedoelingen op voorhand in twijfel. Maar de
geschiedenis leert dat uitgerekend goede bedoelingen altijd een alibi gevormd
hebben voor wereldverbeteraars om mateloos veel onheil aan te richten. Vooral
in onze tijd, waarin van de daken wordt verkondigd dat filosofie praktisch dient
te zijn, wordt op onthutsende wijze zichtbaar dat het lot van de wereld en de
praktijk van het leven allesbehalve veilig zijn bij hen die ideologieën in daden
weten om te zetten. Zeg ik te veel als ik beweer dat alle van de mens uit
ondernomen pogingen tot zelfverlossing wel moeten uitkomen bij de dictatuur
van het proletariaat (deGoelag-archipel), bij massahysterie of bij andere vormen
van misleiding en onderdrukking? Want het is van tweeën één: of de dood van
de kruiseling Jezus was een overbodig gebaar en dan wagen we het nog een
poosje met de moderne filosofieën van vooruitgang (positivisme), revolutie
(marxisme), succes (pragmatisme) en keuzevrijheid (existentialisme), al creperen
ook hele continenten. Of Jezus’ dood was levensnoodzakelijk om ons te zet
ten op Gods weg naar het rijk van sjaloom, het vrederijk voor alle volkeren
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(Jes. 2:2) en in dat geval zijn alle moderne filosofieën eerder dwaalwegen dan
uitwegen.
Pleidooi voor een rooftocht (5)
Maar als toetsing van niet-christelijke filosofieën niet neerkomt op een program
van algehele bestrijding noch op een proces van simpele aanpassing, wat dan
wel?
Ergens in het Oude Testament komen we een merkwaardig en leerzaam
verhaal tegen. Toen de Israëlieten uit Egypte wegtrokken op zoek naar het land
van sjaloom, moesten ze in opdracht van God de Egyptenaren ‘beroven’ van
hun zilver en goud (Ex. 12:36). Hoewel goud en zilver in Egypte veelal voor
afgodische doeleinden dienden, moesten deze waardevolle goederen niet gedumpt
worden in de Rode Zee. Maar ook het tegendeel was niet het geval: Gods volk
voerde het edelmetaal ook niet mee om in de woestijn maar te kunnen lonken
naar de ‘schatten van Egypte’ (zie Hebr. 11:26). Wat we wel lezen is dat de
Israëlieten dit goud en zilver als een vrijwillige heffing brachten tot Mozes,
zodat deze het kon louteren en omsmelten tot kostbaarheden voor het heiligdom
van God.
Hoe gebrekkig de vergelijking ook moge zijn (die men trouwens reeds bij
de oude kerkvaders kan aantreffen), zoveel kan men zeggen dat óók de grote
denksystemen van onze tijd het niet verdienen zonder meer vertrapt óf zonder
meer omhelsd te worden. Elk van deze systemen blijkt immers tweeslachtig,
een mengeling van ‘filosofie’ (= liefde tot de wijsheid) en ‘ideologie’ ( =
bedriegelijke illusie) en met beide heb ik rekening te houden.
Wat dan? Staan ook wij niet voor de noodzaak van smelten en louteren?
Misschien wordt van ons gevraagd een geloof dat zo vurig brandt dat het in staat
is om de vele ideeën die aan de universiteit en daarbuiten op ons afkomen, te
schiften en te louteren. Misschien zijn we in staat ons leven en ons denken zo
onverdeeld op de Here God te betrekken dat ook ons leven wordt tot een
heiligdom, een ‘tempel van de Heilige Geest’ (1 Cor. 6:19), waarin ruimte
gegeven wordt aan opvattingen die weliswaar elders in Gods wereld zijn
ontwikkeld maar die hopelijk onder ons, gelouterd en gereinigd van ideologische
schijn, tot hun recht kunnen komen.
Als iemand me tot slot zou willen tegenwerpen dat ik op die manier Marx
(of wie dan ook) niet neem zoals hij is, maar kennelijk met sommige ideeën van
hem aan de haal wil gaan, dan geef ik dat volmondig toe. Zolang de wereld
met haar kostbare goederen (zilver, goud maar ook gedachtengoed) Gods wereld
is, voel ook ik me gerechtigd bij mijn verkenning van het moderne denken een
soort rooftocht uit te voeren.

10. ANTITHESE, SYNTHESE EN DE IDEE
VAN TRANSFORMATIONELE FILOSOFIE*

‘Het wijsgerig denken staat als zodanig in een innerlijk verband met de historische
ontwikkeling (...). Geen enkele denker kan zichzelf aan deze historische evolutie ont
trekken. Onze transcendentele grondidee zelf wraakt de hoogmoedige gedachte dat
welke denker ook a.h.w. op een schone lei zou kunnen beginnen en zich zou kunnen
losmaken van de ontwikkeling van een eeuwenlange wijsgerige bezinning. Alleen
maar, men kere het postulaat der ph ilo so p h ia p eren n is niet tegen het religieuze grond
motief der wijsbegeerte met de bedoeling dit historisch te relativeren’ (H.
Dooyeweerd, A N ew C ritique o f T heoretical Thought, vol 1, p. 118).

In deze voordracht wil ik een klassieke vraag uit de geschiedenis van de
christelijke kerk opnieuw aan de orde stellen. Het is de vraag hoe christenen
zich hebben op te stellen tegenover de hen omringende cultuur, vooral ook,
wanneer deze cultuur in menig opzicht van God vervreemd blijkt te zijn.
De vraag, hoe als christen in het reine te komen met de cultuur, wil ik
toespitsen op een van de meest intrigerende onderdelen van de cultuur: de
filosofie! Waarom de filosofie? Wat is er aan haar zo intrigerend?
In de filosofie keert de cultuur zich a.h.w. binnenstebuiten. De filosofie
brengt onder woorden wat er woelt in een cultuur. Filosofie is (om met Hegel
te spreken) de cultuur, inbegrip gevat. In haar komen bovendrijven de inzichten
en opvattingen, de normen en waarden, de diepste drijfveren en hoogste idealen
die schuilgaan in een menselijke samenleving. Filosofie is spreekbuis van een
cultuur, ook van onze moderne geseculariseerde cultuur. Dat maakt de
confrontatie voor christenen zo spannend.
De vraag wordt dus: hoe vinden we als christenen een juiste houding
tegenover dit verschijnsel wijsbegeerte? Hoe hebben we om te gaan met de
denkbeelden, ja, met heel het filosofisch denkklimaat waar een cultuur voor
tekent? Het is een klimaat waar we soms moeite mee kunnen hebben, waarin
we ons als gelovige mensen wellicht onbegrepen voelen, dat ons bij tijd en wijle
misschien zelfs doet huiveren. Toch laat het ons niet los. Het is immers tegelijk

* Nederlandse versie van het artikel ‘Antithesis, Synthesis, and the Idea of Transformational
Philosophy’, verschenen in: Philosophia Reformata 51 (1986), pp. 138-154. Laatstgenoemd
artikel is een bewerking van een voordracht, gehouden voor de staf van Remeeder College,
Hamilton op 4 december 1984; voor het Institute for Christian Studies, Toronto op 7 december
1984; als ook voor de Studieconferentie van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
te Amsterdam op 4 januari 1985.
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ook altijd het klimaat waarin we zelf leven en ademen, sterker nog, waarin we
moeten ademhalen.
Het cruciale vraagstuk. Transformatie in de filosofie (1)
Het is niet dan met grote aarzeling dat ik dit cruciale vraagstuk, dat de
christenheid vanaf de dagen der apostelen vergezeld heeft, hier nogmaals aan
de orde stel. Het is niet alleen een vraagstuk van grote principiële en historische
importantie, het is tevens een vraagstuk dat sterk emotioneel geladen is. Wie
herinnert zich niet de woorden van de apostel Paulus aan de gemeente van
Colosse om zich toch vooral niet te laten meeslepen door de wijsbegeerte,
waarbij hij waarschijnlijk doelde op eigentijdse denkbeelden van de gnostiek
(Col. 2:8)? Wie herinnert zich niet zijn waarschuwing aan de gemeente van
Corinthe dat het dwaze Gods, geopenbaard in de gekruisigde Mensenzoon,
sterker is dan de wijsheid van de Grieken (1 Cor. 1:25)? Het gaat hier dan ook
om een vraagstuk ten aanzien waarvan christenen in heel de wereldkerk zeer
uiteenlopende posities hebben ingenomen, waarover soms grote meningsverschil
len zijn ontstaan die meer dan eens geleid hebben tot kerkscheuring, sektevorming en wederzijdse verdoeming.
De controversen rondom de vraag hoe te oordelen over de eigentijdse cultuur
en haar oogappel, de wijsbegeerte, zijn wellicht nergens zo hoog opgelaaid als
in calvinistische kring, vooral hier in Nederland. Sleutelwoorden in deze
discussie waren de termen ‘antithese’ en ‘synthese’. Met het woord ‘antithese’
werd gezinspeeld op de onoverbrugbare tegenstelling die er zou zijn tussen de
christelijke levensovertuiging en levensopvattingen van niet-christelijke huize.
Met het woord ‘synthese’ werd geduid op de veronderstelde mogelijkheid om
de christelijke levensovertuiging op een of andere manier in verbinding te
brengen met een pagane of geseculariseerde filosofie.
Het is bekend hoe het neocalvinisme de lijn van Abraham Kuyper koos voor
een principieel antithetische houding en tegen het synthese-denken, waarvoor
vooral de middeleeuws-scholastieke wijsbegeerte van Thomas van Aquino e.a.
model stond. Het bijbelse uitgangspunt voor deze keuze werd gevonden in Gen.
3:15, de door God zelf geproclameerde strijd tussen het ‘vrouwenzaad’, zeg
Christus en de zijnen, en het ‘slangezaad’, zeg Satan en de zijnen. Heel de
wereld en heel de wereldgeschiedenis zou betrokken zijn in deze geestelijke
worsteling tussen Christus’ rijk en de macht van de Boze. Gesteld werd dat op
alle terreinen des levens de navolging van Christus en de erkenning van diens
koningschap noopte tot ‘antithese’, tot een eigen visie en verantwoordelijkheid,
ja, zelfs tot een breed scala van eigen christelijke organisatievormen (maar
daarover wil ik het hier niet hebben).
Het is vanuit deze visie op de antithese dat ook lijnen werden doorgetrokken
in de richting van het wijsgerig en wetenschappelijk denken. Het resultaat was
het concept van christelijke wetenschap, antithetisch geformuleerd tegenover de
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niet-christelijke wetenschap, of althans - maar in deze inperking kondigde zich
reeds een moeilijkheid aan - het concept van christelijke wijsbegeerte versus
niet-christelijke wijsbegeerte. Wetenschapsbeoefening en wijsbegeerte dienden
gebaseerd te zijn op de ‘palingenesie’ (wedergeboorte), zoals Abraham Kuyper
zei, of op de ‘christelijke wereldbeschouwing’, zoals Herman Bavinck aangaf,
of op de ‘gereformeerde beginselen’, zoals de vroege Vrije Universiteit stipu
leerde, of op het ‘christelijk grondmotief’, zoals Dooyeweerd stelde, of op de
‘calvinistische levens- en wereldbeschouwing’, zoals Vollenhoven formuleerde1.
De kuyperiaanse antithese in de wetenschap impliceerde uiteraard strijd, en
wel op tweeërlei front. Zij betekende allereerst een afwijzing van de nietchristelijke wetenschap, waarbij met name kritiek werd geleverd op filosofische
posities, op het darwinisme in de natuurwetenschappen, het materialisme in de
menswetenschappen en het liberalisme in de maatschappijwetenschappen. Zij
betekende vervolgens ook een afwijzing van het zogenaamde synthese-denken,
dat men niet alleen in het rooms-katholicisme, maar ook in protestantse kringen
belichaamd zag, waarbij de religieuze antithese zou zijn verdoezeld in
halfslachtige pogingen tot accommodatie van het christelijk geloof aan wat maar
gangbaar is in wijsbegeerte en wetenschap.
In deze voordracht wil ik de stelling verdedigen dat het binnen de christelijke
reflectie geïntroduceerde onderscheid tussen synthese-filosofie en antithetische
filosofie een werkelijke discussie over de doorwerking van de religieuze
antithese in het wijsgerig denken eerder blokkeert dan bevordert. Mijn voorstel
zal zijn deze religieuze inwerking opnieuw te doordenken en wel met behulp
van een concept dat ik de laatste jaren pleeg aan te duiden met de term
‘transformatie in de filosofie’.
In het vervolg wil ik allereerst de discussies rondom synthese en antithese
in de filosofie nader analyseren (secties 2-4). Dan zal ik verduidelijken wat ik
versta onder de idee van christelijke filosofie als transformationele filosofie (sec
ties 5-6). Vervolgens komt het punt aan de orde van inverse transformatie
(secties 7-8). Ten slotte wil ik aangeven waarom een christelijk-transformationele filosofie zich heeft te profileren als dynamische en contextuele filosofie
(secties 9-10).

1. A. Kuyper, Het Calvinisme: Zes Stone-lezingen in October 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden,
Amsterdam/Pretoria: Höveker & Wormser, [1899], hfdst 2; H. Bavinck, Christelijke
wereldbeschouwing, Kampen: J.H. Kok, (1904) 1959 (3e ed.), hfdst 1 en Publicatie van den
Senaat der Vrije Universiteit inzake het onderzoek ter bepaling van den weg die tot kennis der
Gereformeerde beginselen leidt, Amsterdam: J.A. Wormser, 1895, pp. 7-16; H. Dooyeweerd,
A New Critique of Theoretical Thought, 4 vols., Amsterdam: H.J. Paris & Philadelphia: The
Presbyterian and Reformed Publishing Company, vol. 1, 1953; D.H.Th. Vollenhoven, Het
Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte, Amsterdam: H.J. Paris, 1933, p. 15 en
‘Calvinistische Wijsbegeerte’, in: Oosthoeks Encyclopedie, 16 delen, Utrecht: Oosthoeks
Uitgeversmaatschappij, 1959-1966 (5e ed.), deel 3 (1960), p. 108.
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Vragen rondom de zogenaamde synthese-filosofie (2)
Uit de talloze discussies die in christelijke kring gevoerd zijn over synthese en
antithese in de fdosofie springt naar voren dat aan het gebruik van beide
woorden eigenaardige moeilijkheden verbonden zijn. Laten we eerst nader kijken
naar de term ‘synthese-filosofie’. Het woord houdt in dat er denkers zijn die
streven naar een synthetisering, d.i. verbinding, van de christelijke geloofsin
houd of van zijn wijsgerige implicaties met wijsgerige opvattingen van antiekpagane of modem-humanistische komaf.
Neocalvinistische woordvoerders hebben, zoals we zagen, de poging tot
synthese principieel afgewezen omdat ze huns inziens in feite altijd uitdraait op
een aanpassing van het christelijk geloof aan de geest des tijds en aan de
filosofie van de dag. Maar nu het opmerkelijke! Reeds in de aanvang van zijn
grote werk Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte zegt
Vollenhoven: ‘Synthese tussen het christelijk geloof enerzijds en de gangbare
wijsbegeerte aan de andere kant is onmogelijk’2. Let wel, Vollenhoven zegt niet
‘ontoelaatbaar’ maar ‘onmogelijk’. Dit standpunt treft men in feite ook aan bij
Dooyeweerd. Zo spreekt hij in Reformatie en scholastiek meer dan eens over
de religieuze schijn-synthese als kenmerk van de zogenaamde scholastische
wijsbegeerte. Ergens schrijft hij onomwonden: ‘Van een echte religieuze
synthese (...) kan hierbij geen sprake zijn’3. Zo rijst de vraag: hoe hebben
Vollenhoven en Dooyeweerd zich zo kunnen keren tegen een filosoferen
gebaseerd op synthese als zulk een synthese, gegeven het uniek en exclusief
karakter van het christelijk geloof, in diepste wezen onmogelijk is?
Dat er met die zogenaamde synthese-filosofie metterdaad iets aan de hand
is en dat christen-denkers onder het beslag kunnen komen van een vreemde leer
en misschien zelfs hun hart aan een onchristelijke filosofie kunnen verliezen,
wil ik bepaald niet ontkennen. Ik wil slechts de vraag op tafel leggen hoe
datgene waartegen men waarschuwt zinvol getypeerd zou kunnen worden met
termen als ‘synthese-denken’ en ‘synthese-filosofie’.
Vragen rondom de antithetische denkhouding (3)
De problematiek kan ook vanuit de omgekeerde richting benaderd worden. Dan
rijst de vraag: is het zinvol nadruk te leggen op het antithetisch uitgangspunt dat
christenen in de filosofie zouden hebben te betrekken? Is er zoiets als wijsgerige
antithese? Het woord ‘antithese’ verwijst in de calvinistische traditie, zoals ik

2. D.H.Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte, p. 16,
gemoderniseerde spelling.
3. H. Dooyeweerd, Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte, deel 1, Franeker: T. Wever,
1939, pp. 19, 37 en 57.
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reeds eerder opmerkte, naar de religieuze tegenstelling tussen de heerschappij
van Christus en de macht van de Boze, die beiden een claim leggen op mens
en werkelijkheid, het menselijk denken incluis. Daarom zullen, dat is tevens
mijn persoonlijke overtuiging, christenen tot op de jongste dag de strijd van het
geloof moeten voeren, ook op de velden van wijsbegeerte en wetenschap. We
staan voor een strijd der geesten, een ideologische strijd.
De vraag is evenwel: moet binnen wijsbegeerte en wetenschap de ‘goede
strijd’ gestreden worden door een antithetische denkhouding? Betekent het beslag
dat Christus op ons leven en denken legt dat we ons over heel de linie hebben
af te zetten tegen de heersende opvattingen van niet-christelijke zijde of dat we
in elk geval die opvattingen links moeten laten liggen?
Uit verschillende publicaties van Abraham Kuyper krijgt men de stellige
indruk dat hij op grond van de zogenaamde religieuze antithese inderdaad
concludeerde tot de noodzaak dat christenen en andersdenkenden in de
wijsbegeerte en wetenschap volstrekt gescheiden wegen zouden bewandelen. In
zijn Stone-lezingen over Het Calvinisme poneerde Kuyper dat de tegenstelling
tussen geloof en ongeloof moet leiden tot tweeërlei stelsel van wetenschapsbeoe
fening, een christelijke en een niet-christelijke en dat die elkaar over heel de
linie hebben te bestrijden in een gevecht op leven en dood: ‘Niet dus geloof en
wetenschap maar twee wetenschappelijke stelsels zijn het, die elk met een eigen
geloof tegenover elkaar staan. (...) Het zijn geen twee relatieve tegenstanders
die half weg saam gaan, en voorts elkander met vrede laten, al slaan ze verder
ook verschillende paden in, maar over en weer betwisten ze elkander het ganse
terrein des levens, en kunnen ze niet aflaten van het volhardend pogen om
geheel het gebouw van elkanders strijdige beweringen, met de steunpunten onder
die beweringen, tot de grond toe af te breken’4.
De christelijke en niet-christelijke werkelijkheidsvisie heten dan ook bij
Kuyper ‘twee absolute uitgangspunten, die geen vergelijk dulden’. Het zijn twee
evenwijdige lijnen die ‘geen kruispunt’ kennen. Volgens Kuyper is het dan ook
nodig dat iedere academicus met volle wetenschappelijke ernst de consequenties
van zijn of haar standpunt doordenkt. Ik moet hieraan toevoegen dat Kuypers
opstelling niet uitzonderlijk was. De nadruk op ‘het niet weg te redeneren feit
van de absolute antithese’ en op ‘het christelijk grondmotief in zijn absoluut
karakter’ kan men bijv. ook bij Dooyeweerd regelmatig aantreffen5.
Toch is het nodig nuanceringen aan te brengen in deze schets van de
neocalvinistische wetenschapsopvatting. Kuyper heeft zijn stellige uitspraken lang
niet altijd gestand gedaan, ook dikwijls gewezen op allerlei vormen van
wetenschappelijke samenwerking die tussen christenen en andersdenkenden

4. A. Kuyper, Het Calvinisme, p. 126, gemoderniseerde spelling.
5. A. Kuyper, ibidem, p. 127; H. Dooyeweerd, Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte,
deel 1, pp. 47, 57, gemoderniseerde spelling.
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mogelijk zouden zijn op de grondslag van Gods ‘gemeene gratie’. Vollenhoven
en Dooyeweerd hebben nadien, elk op zijn eigen wijze, eveneens gesproken van
‘blijken van Gods algemene genade’ of van ‘waarheidselementen’ in het nietchristelijke cultuurleven, waar de christenen huns inziens dankbaar gebruik van
mogen maken6.
Let wel, dit zijn tegemoetkomingen van betrokkenen zelf, concessies
waarmee ze een onverkorte doorvoering van de antithetische denkhouding in
feite loslaten. Zou er dus niet erkend moeten worden dat er bij alle religieuze
verschillen legitieme ruimte blijft voor zoiets kostbaars als communicatie in
wijsbegeerte en wetenschap? De vraag is niet of het geding tussen de
Mensenzoon en de Boze op een of andere manier met de theorievorming en
reflectie in de wetenschappen van doen heeft - dat heeft het m.i. zeker - maar
of deze betrokkenheid moet leiden tot een exclusief antithetische opstelling op
alle niveaus van wetenschapsbeoefening. Anders gezegd, leidt de religieuze
antithese eo ipso tot een wijsgerige antithese of zelfs tot een gescheiden
optrekken in alle vakwetenschappelijke disciplines?
Kuyper kan weliswaar met grote nadruk beweren dat evenwijdige lijnen geen
kruispunt kennen maar is deze beeldspraak niet misleidend en contrafactisch?
Gaan ergens ter wereld christenen en andersgezinden in de wetenschap volstrekt
hun eigen weg? Nemen christenen slechts kennis van anders georiënteerde
opvattingen om deze af te breken? Of zouden ze ook iets kunnen en willen leren,
zeg van een existentialistische mensbeschouwing of van een marxistische
maatschappij analyse ofvaneenmodem-hermeneutische geschiedenisopvatting?
Men kan het vraagstuk vanuit een principieel en vanuit een praktisch
gezichtspunt belichten. Principieel bezien, moet betwijfeld worden of het spreken
over religieuze antithese in de zin van een ‘absolute tegenstelling’ de zaak niet
overtrekt. Hoort een dergelijke woordkeuze niet eerder thuis in een manicheïstische dan in een christelijke traditie? Valt de idee van een ‘absolute antithese’
te rijmen met de bijbelse openbaring aangaande de goede schepping, die - indien
men hier al behoefte heeft aan filosofische termen - als goddelijke these aan alle
religieuze antithese voorafgaat, haar in zoverre dus relativeert? Is de Boze niet
zelf als gevallen engel een schepsel van God? Is niet al zijn macht geleende
macht, een pervertering van krachten die God zelf in de schepping gelegd heeft?
Kan Satan als antigoddelijke macht iets anders doen dan de schepper nabootsten,
‘Gods aap’ zijn, om met Luther te spreken? Vanwege het bovenstaande heb ik

6. A. Kuyper, De gemeene gratie, 3 delen, Kampen: J.H. Kok, (1902-1905) 1931-1932 (3e ed.),
deel 2; D.H.Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de reformatie van de wijsbegeerte, pp. 46-47;
H. Dooyeweerd, A New Critique o f Theoretical Thought, vol. 1. Zie ook het artikel ‘Common
Grace and Christian Action in Abraham Kuyper’, in: S.U. Zuidema, Communication and
Confrontation: A Philosophical Appraisal and Critique o f Modem Society and Contemporary
Thought, Assen: Van Gorcum & Kampen: J.H. Kok, 1972, pp. 52-105.
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elders gesproken van de ‘incongruentie van de religieuze antithese’7.
Het is ook mogelijk dit vraagstuk meer praktisch te benaderen. De facto is
de situatie zo dat allerlei christen-denkers - en zeker ook toonaangevende
persoonlijkheden als Augustinus, Calvijn, Kuyper en Dooyeweerd - zich
jarenlang indringend met de antiek-pagane dan wel modem-humanistische
wijsbegeerte bezighielden alvorens ze met een eigen christelijke conceptie voor
de dag kwamen en dat ze hun eigen visie articuleerden dankzij een voortduren
de confrontatie met opponenten. Moet de afhankelijkheid van andersdenkenden
op voorhand veroordeeld worden? Bevestigt de communicatieve praxis niet
veeleer onze principiële opvatting dat ook laatstgenoemden slechts kunnen
woekeren met mogelijkheden die God zelf in de schepping gelegd heeft? En
dan heb ik het nog niet eens over het notoire feit dat ook christen-denkers met
dwaling behept zijn.
De noodzaak van communicatie (4)
In de hedendaagse beoefening van wetenschap speelt communicatie een cruciale
rol. Wetenschapsfilosofen stellen met recht dat onderzoeksresultaten dan pas
wetenschappelijk genoemd kunnen worden als ze verantwoord kunnen worden
voor een breed forum van deskundigen. Normale wetenschap wordt door
sommige wetenschapsfilosofen zelfs gedefinieerd als dat type onderzoek dat
verricht wordt binnen het paradigma, d.i. het kader van gemeenschappelijke
grondopvattingen, waardoor een groep onderzoekers zich laat leiden.
Iets dergelijks geldt ook m.b.t. de filosofie. Wijsgerig denken kan
tegenwoordig allesbehalve een individuele bespiegeling of een persoonlijke
ontdekkingsreis heten. Heden ten dage speelt wijsgerig onderzoek zich meestal
af binnen vakgroepen, instituten en research-programma’s op lange termijn. In
zo’n onderzoeksprogramma engageren filosofen van diverse pluimage zich in
een gemeenschappelijke aanvaarding van vertrekpunten, wegen en doelstellingen
van het te entameren onderzoek8.
De noodzaak van communicatie en wederzijdse controle vloeit niet alleen

7. Zie J. Klapwijk, ‘Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition’, in: Rationality in the
Calvian Tradition, H. Hart, J. van der Hoeven, N. Wolterstorff (eds.), Lanham/London:
University Press of America, 1983, pp. 93-111. Vergelijk van dezelfde auteur ‘Calvin and NeoCalvinism on Non-Christian Philosophy’, in: Philosophia Reformata 38 (1973), pp. 43-61 en
‘Dooyeweerd’s Christian Philosophy: Antithesis and Critique’, in: The Reformed Journal 30,
3 (1980), pp. 20-24.
8. Ik doel hier op opvattingen als door Thomas S. Kuhn ontwikkeld in The Structure o f Scientific
Revolutions, Chicago: The University of Chicago Press, (1962) 1970 (2e ed.). Het zal duidelijk
zijn dat ik, gelet op het bovenstaande, zijn sociologische en psychologische benadering van het
verschijnsel wetenschap m.b.v. ‘paradigms’ of ‘disciplinary matrices’ niet toereikend acht.
Overigens staat ook in de wetenschapsfilosofie van Kuhns opponenten, onder wie Lakatos en
Habermas, het begrip communicatie centraal.
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voort uit de hoog opgeschroefde eisen van hedendaagse wetenschapsbeoefening
in een gecompliceerde maatschappij. Ze vloeit ook voort uit de aard van de
theoretisch-wetenschappelijke denkwijze als zodanig. Wetenschappers kunnen
hun werkelijkheidsopvatting niet anders uiteenzetten dan in de taal, de
denkcategorieën en denkkaders van hun eigen tijd. Dit geldt in het bijzonder
voor filosofen. Willen filosofen ter zake zijn, dan dienen ze hun werkelijkheids
opvatting zodanig te verwoorden en uit te werken dat ze ook metterdaad
antwoord geven op de vragen en verwachtingen, de zorgen en de noden die in
een breder referentiekader naar voren komen.
Christen-filosofen zijn eveneens aangewezen op de algemene filosofische en
ideologische discussies van hun tijd, al was het alleen reeds om langs deze weg
hun eigen opvattingen te kunnen articuleren. Niet-christelijke opvattingen zijn
niet zozeer een a a n k n o p in g s p u n t (synthese!) als wel een aangrijpingspunt voor
de profilering van hun eigen conceptie. Wel zullen christen-filosofen er
dikwijls behoefte aan hebben om de vragen en antwoorden die vakgenoten in
de discussie inbrengen te herformuleren in het licht van de Schrift, ze waar
nodig door mogelijk betere probleemstellingen en soluties te vervangen. Hoe
dan ook, alleen in een open dialoog met andersdenkenden kunnen ze zichzelf
en anderen voorthelpen. Alleen in intellectuele openheid kunnen ze op hun
manier tegemoetkomen aan het woord van de apostel Petrus: ‘Weest altijd
bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in
u is’ (1 Petrus 3:15).
Laat me het bovenstaande in enkele zinnen samenvatten. De geschiedenis van
de wijsbegeerte kent vele vormen van christelijk filosoferen: denk aan de
filosofieën van Justinus Martyr en Augustinus, van Thomas en Bonaventura, van
Luther en Calvijn, van Dooyeweerd en Rosenstock-Huessy. In al deze vormen
van filosoferen is, omdat ze christelijke hoop vertolken, iets van een antitheti
sche inzet aanwezig. Omdat ze bovendien ingaan op de vragen en de
voorstellingen van hun eigen tijd, is er tevens een synthetiserend moment in te
onderscheiden. Antithetisch is christelijke filosofie voorzover ze vreemd is aan
en haaks staat op wereldse wijsheid en zich laat leiden door Gods openbaring
over mens en creatuur. Synthetisch is ze voor zover dit vreemde toch bevrijdend
betrokken wordt op de vragen en onzekerheden, ook op de ontdekkingen en
ontsporingen die kenmerkend zijn voor ieder nieuw tijdsgewricht in de
menselijke geschiedenis.
Kuypers beeld van twee evenwijdige lijnen zonder kruising klopt dus niet.
Christelijke filosofie is antithetisch en synthetisch ineen. Naar mijn gevoelen
liggen beide elementen besloten in de woorden van Paulus in 2 Cor. 10:5. Daar
zegt hij antithetisch: ‘Wij (slechten) de redeneringen en elke schans, die
opgeworpen wordt tegen de kennis van God’. En in één adem voegt hij er
synthetisch aan toe: ‘(Wij brengen) elk bedenksel als krijgsgevangene onder de
gehoorzaamheid van Christus’. Kennelijk bedoelt Paulus dat menselijke
bedenkselen die, op zich genomen, rebellie tegen God verraden voorde christen
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toch van betekenis kunnen worden, mits geplaatst in het perspectief van de
dienst aan Christus9.
Transformatie als kritische toeëigening (5)
Aangenomen dat de strijd van het geloof in de wijsbegeerte niet mag verflauwen
maar evenmin mag leiden tot antithetisch dualisme, hoe moet ze dan gevoerd
worden? Als de religieuze antithese niet automatisch leidt tot filosofische of
wetenschappelijke antithese, hoe kan ze dan toch gestalte krijgen in wijsbegeerte
en wetenschap? Kortom, is er een alternatief voor Kuypers antithetisch program
van wetenschap?
M.i. is er een dergelijk alternatief. Ik wil trachten dit in kaart te brengen
door nader in te gaan op het eerder gememoreerde begrip transformatie. Ik heb
er behoefte aan dit begrip hier centraal te stellen. Immers, ook al is het waar
dat een confrontatie van de christelijke levensovertuiging met niet-christelijke
denktradities niet simpelweg mag of kan uitlopen op een antithetische dan wel
synthetische denkhouding, er komen wel altijd veranderingen op gang. Er
ontstaat een proces van transformatie. Echte communicatie is immers
wederzijdse toeëigening, ze doet ons delen in wat de ander heeft.
Om wat voor transformatie gaat het hier? Men moet onderscheiden tussen
transformatie in een normatieve en in een antinormatieve zin van het woord.
Laat ik beginnen met transformatie, genomen in de normatieve zin van het
woord. De vraag kan aldus worden geformuleerd: Hoe behoort het christelijk
geloof, of liever, hoe behoort het evangelie als ‘de kracht Gods tot behoud’
(Rom. 1:16) veranderend in te grijpen in het wijsgerige discours?
Om dit proces te verduidelijken wil ik het illustreren met een thema dat men
o.a. tegenkomt in Augustinus’ De doctrina christiana (II. 40, 60) en dat
doorgaans wordt aangeduid met de Latijnse termen spoliatio Aegyptiorum (de
beroving der Egyptenaren). In Ex. 12 lezen we hoe de Israëlieten tijdens de
grote uittocht uit het land Egypte op voorschrift van Mozes van de Egyptenaren
zilveren en gouden voorwerpen vorderden als ook kledij en dat de Here ter zake
de Egyptenaren gunstig stemde, zodat het volk kreeg wat het vroeg. Letterlijk
staat er geschreven: ‘Zo beroofden zij de Egyptenaren’ (Ex. 12:36).
De kerkvaders en het thema van de ‘spoliatio ’ (6)
Het is interessant op te merken dat de vroege kerkvaders het thema van ‘de
beroving der Egyptenaren’ meer dan eens aangrepen om hun houding ten
aanzien van de antieke wijsbegeerte te verduidelijken en te verdedigen. Hun

9. Cf. J. Klapwijk, ‘Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition’, in: Rationality in the
Calvian Tradition, p. 108.
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argumentatie was deze. Zoals het volk Israël de Egyptenaren van hun meest
kostbare cultuurschatten mocht beroven, zo mogen wij ons de grote schatten
toeëigenen van de Grieks-Romeinse cultuur en dan met name ook die van de
Grieks-Romeinse wijsbegeerte en wetenschap.
In beginsel heb ik geen moeite met deze gedachte van toeëigening. Dat de
jonge kerk uit eigen middelen wetenschap en wijsbegeerte van de grond hadden
moeten tillen of ze anders maar links hadden moeten laten liggen, lijkt me een
even onvruchtbare als onhoudbare stellingname. Reeds in de 2e eeuw na
Christus traden de zogenaamde apologeten met heidense filosofen in een open
discussie, gevoerd in termen van afkeur maar ook van waardering.
Toeëigening van bestaande inzichten kan geoorloofd zijn. De vraag is slechts:
hoe? Hier moet men erkennen dat de christelijke schrijvers uit de Oudheid evenals
de middeleeuwse scholastici vaak zeer onkritisch te werk gingen. Soms minachtten
ze, in de lijn van Plato, het aardse leven en de stoffelijke werkelijkheid. Soms
beschreven ze, in de lijn van Aristoteles, God als een universele denkgeest. Soms
vereenzelvigden ze, in de lijn van de Stoa, het geopenbaarde Woord met een
kosmische Logos enz. Deze duidingen en aanpassingen waren grandioze
vergissingen met onvoorstelbare gevolgen. Het antieke denken zette hierdoor
een intellectualistisch stempel op de christelijke theologie, de christelijke theologie
kleurde vervolgens de kerkelijke geloofsopvattingen sterk dogmatisch en die
kerkelijke geloofsopvattingen leidden op grote schaal hetzij tot een verstandelijke
geloofsbelevenis, hetzij (in andere delen van de kerk) tot ascetische kluizenarij.
Sporen van deze ‘hellenisering van het christendom’ zijn nog herkenbaar in bijna
alle westerse en oosters-orthodoxe kerken.
Het kan niet juist zijn om opvattingen die in een voorchristelijke of
postchristelijke cultuur gekoesterd worden, kritiekloos over te nemen of ze, zo
als in het patristische en middeleeuwse denken meer dan eens geschiedde, uit
wendig aan te passen aan de christelijke geloofsleer. Toeëigening van niet-christelijk gedachtengoed mag niet bestaan in een uitwendige aanpassing aan, ze moet
bestaan in een kritische verwerking binnen een christelijke werkelijkheidsvisie.
Veelzeggend is het voorbeeld van het volk Israël. Het roofde goud en zilver
van de Egyptenaren, inderdaad. Maar er was nauwelijks wijziging van
bestemming. Het volk continueerde de Egyptische dierencultus. Het zamelde
het goud kritiekloos in voor de oprichting van een gouden stierkalf onder de
roep: ‘Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd’ (Ex. 32).
Eerst later leerden de Israëlieten het goud zich toe te eigenen in een veel diepere
en, inderdaad, kritische zin van het woord. Zelf dienaren van de allerhoogste
God, gingen ze toen ook dit goud in dienst stellen van deze God. Ze smolten
het om tot gerei voor de tabernakel (Ex. 35).
Dit verhaal uit de Bijbel kan wellicht dienen om de betekenis van transforma
tie duidelijk te maken. Transformatie in de normatieve zin van het woord is voor
mij de kritische toeëigening en verwerking van niet-christelijk gedachtengoed
zodat het waarlijk geïntegreerd kan worden in een christelijke werkelijkheidsbe-
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schouwing en in de dienst aan God. Kritische verwerking betekent inderdaad
zoiets als een omsmelting en een zuivering, dus ook het aan de kaak stellen en
uitdrijven van al wat het vuur van de kritiek niet kan doorstaan.
Kritische verwerking impliceert dat waardevolle inzichten van andersgezinden
losgepeld worden uit hun levensbeschouwelijke schil, losgerukt uit de religieusideologische voedingsbodem waarin ze tot nu toe plachten te gedijen. Zo kon
Calvijn spreken van de voortreffelijke inzichten van de oude filosofen en
rechtsgeleerden, maar dan wel losgemaakt van de eigengerechtigheid van het
heidendom. Zo kon Kuyper zich positief uitlaten over de evolutionaire
opvattingen van een man als Darwin, maar dan wel losgemaakt van diens
evolutionistisch denksysteem, dat hij verfoeide.
Een en ander kan men ook uitdrukken in de taal van de hermeneutici.
Transformatie is uitleg geven aan een tekst waarmee ik geen innerlijke,
geestelijke verwantschap gevoel en waaraan ik niettemin betekenis wil ontlenen.
Transformatie is bewust antwoord zoeken op de vraag wat zo’n vreemde tekst
voor mij betekenen kan gelet op mijn eigen diepste levensovertuiging.
Transformatie, in christelijke zin genomen, is eveneens een bewuste interpretatie
van een voorhanden tekst vanuit een nieuwe context: het is een reïnterpretatie
van wijsgerige concepten en concepties in en vanuit het raamwerk van de
christelijke wereldbeschouwing.
In deze Umdeutung zit een blijk van waardering maar ook een element van
agressiviteit en geestelijk geweld (,spoliatiol), ik zal het niet ontkennen. Maar
wat wil men? Mensen met enige kritische zin kunnen nu eenmaal niet anders
dan aan de dingen en gebeurtenissen die zich in hun leven voordoen, betekenis
geven vanuit hun positie, hun levenskijk, /iw/zverstaanshorizont. Voor sommigen
is deze gegeven met de christelijke levensovertuiging.
Het zou naar mijn gevoel alleen maar winst betekenen als we deze kritischtransformationele intentie ook gingen ontdekken in het oeuvre van de Griekse
en Latijnse patres, die bij velen onder ons te ongenuanceerd geboekt staan als
‘synthese-filosofen’ en hiermee worden afgeschreven. Het is ongetwijfeld waar
dat ze, gemeten naar bijbelse maatstaven, zich ten onrechte laatdunkend uitlieten
over de stoffelijke wereld en het lichamelijk bestaan van de mens (om iets te
noemen). Maar het is evenzo waar dat ze, vergeleken met toen gangbare
filosofische maatstaven (en afgezien van uitwassen als bij Marcion en Mani),
die alom gedeprecieerde materiële werkelijkheid toch ook hebben gerevalueerd
door haar op een of andere wijze te relateren aan God, de goede schepper van
hemel en aarde. Dat was schokkend nieuws voorde wetenschappelijke elite van
die tijd.
Zulk een kritisch-transformationele taak ligt ook op onze weg. Ik neem een
actueel voorbeeld. Vooreen christelijk-wijsgerige kijk op mens en maatschappij
is, naar het mij voorkomt, het begrip ‘vervreemding’ een van de meest
belangrijke categorieën, maar het is wel een begrip weggelopen uit de modemhumanistische filosofie van Rousseau en Marx! Ik meen dat een christen zich
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zo’n sleutelbegrip mag toeëigenen, mits hij het losmaakt uit de ideologische
context van het verlichtingsdenken en van het historisch materialisme en laat zien
dat vervreemding nog dieper reikt dan de storing die zich voordoet in het proces
van zelfverwerkelijking als mensen zich moeten voegen in de harde kaders van
de burgerlijke maatschappij of van de ondernemingsgewijze productie.
Vervreemding is m.a.w. een grondgedachte die men moet roven en kloven. Ik
bedoel, we moeten toegeven dat er inderdaad veel vervreemding is in de moderne
maatschappij. Maar we moeten tevens de humanistische idee van vervreemding
zo diep ontleden tot we op de bodem van alle menselijke en maatschappelijke
vervreemding de macht van de zonde ontwaren: mensen die vervreemd zijn
geraakt van God en daardoor zichzelf en anderen in de weg gaan staan.
Inverse transformatie (7)
Christenen staan onder de roeping heel het leven, ook het leven van de cultuur,
te kerstenen en te heiligen, hoeveel strijd dit ook dagelijks kost. Als uitvloeisel
hiervan zijn ze eveneens geroepen de filosofie, de wereld van de geest, onder
de claim van het evangelie te brengen. Doen ze dit niet, dan brengt de
confrontatie van christelijk geloof en wereldse filosofie het tegendeel teweeg:
ze komen zelf onder de invloed van het moderne denkklimaat. Laten we
bedenken, er vindt ook transformatie plaats in omgekeerde, antinormatieve
richting: inverse transformatie.
Van inverse transformatie spreek ik wanneer de heiliging van de cultuur
stagneert en binnen christelijke groepen en samenlevingen wereldse denkbeelden
en denkpatronen de overhand verkrijgen. De kerstening van het wijsgerig
denkklimaat slaat dan om in haar tegendeel, in ontkerstening, ik mag wel
zeggen, in ontroving van wat eens aan Christus was toegewijd. Het christelijk
erfgoed komt zelf aan de beurt van een hardhandige behandeling, wordt
onderworpen aan eigentijdse, eigenwillige interpretaties. Het wordt gevangen
of raakt verstrikt (het is maar hoe men het bekijkt) binnen een modemhumanistische verstaanshorizont zoals het eertijds onder het beslag kwam van
een antiek-pagaan referentiekader. Geen wonder dat het in de filosofische
discussie vaak hard tegen hard en hart tegen hart gaat. En ook moet gaan\
Is inverse transformatie niet veelszins karakteristiek voor de situatie waarin
kerk en christenheid zich op dit moment van onze westerse geschiedenis
bevinden? Postchristelijke en antichristelijke ideologieën grijpen om zich heen,
grijpen ook naar het voorhanden christelijke gedachtengoed en eigenen het zich
toe. Moeten we de hierbij betrokkenen ongelijk geven? Christelijke denkcategorieën en symbolen, die nu eenmaal niet zomaar uit het publiek-maatschappelijke
bewustzijn zijn uit te wissen, worden zodanig omgeduid en omgebogen dat ze
voor gelovige mensen soms nauwelijks meer herkenbaar zijn. Maar nota bene:
anderen in onze samenleving proeven een nieuwe spiritualiteit en kunnen er zich
juist van harte in herkennen!
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De voorbeelden van zo’n ideologische omslag liggen voor het grijpen. Het
kerkelijke, het theologische, het algemeen-christelijke jargon wordt nog ijverig
gehanteerd, maar woorden krijgen onderhuids een nieuwe lading, waarin niet
meer God maar de mens centraal staat. Het rijk van God wordt versmald tot
de ‘city of man’. Verlossing wordt gereduceerd tot zelfverlossing, zelfredzaam
heid. Gezag wordt uitgeloogd tot door mensen gelegitimeerde macht. Waarheid
wordt verdund tot intersubjectieve consensus. De exodus wordt het symbool van
de zelfemancipatie van achtergestelde groepen. Het kruis wordt het logo van
intermenselijke solidariteit. De opstanding wordt het signaal van opstandigheid
enz. enz. Wanneer men de christelijk-wijsgerige traditie door de eeuwen heen
nauwkeurig nagaat, valt op hoe de claim van het evangelie èn de invloed van
de tijdgeest christen-denkers telkens onder een geweldige spanning hebben gezet.
Transformatie en inverse transformatie doen zich vaak tezamen voor: bij een
en dezelfde denker, in een en hetzelfde denksysteem! Neem Origenes. In zijn
Logos-denken wil hij enerzijds het christelijk geloof markeren tegenover alle
pagane filosofie en tegenover allerlei ketterij. Toch tracht hij tevens - en dat
laatste noem ik inverse transformatie - het christelijk geloof te presenteren als
vervolmaking van de antieke wijsheid. Neem Augustinus. Enerzijds wil hij het
kwaad in de wereld in verband brengen met de zondeval en de algehele
verdorvenheid van de menselijke natuur. Anderzijds vertoont zijn denken telkens
weer platoonse trekken en tendenzen en associeert hij het kwaad met een leer
van emanatie en zijns vermindering. Neem Thomas Aquinas. Enerzijds wil hij
de mens uitdrukkelijk zien als schepsel Gods, die in een onmiddellijke en
ongedeelde verhouding staat tot de ene, goddelijke oorsprong. Anderzijds breekt
hij de menselijke existentie uiteen en wordt er m.b.v. aristotelische categorieën
gesproken over de dubbele, deels natuurlijke deels bovennatuurlijke, eindbestem
ming van de mens.
In de Nieuwe Tijd doet zich iets dergelijks voor. Ook dan blijkt hoe
transformatie en inverse transformatie hand in hand kunnen gaan. Lezen we
Hegel, dan ontdekken we hoe hij de exclusieve en centrale betekenis van het
christelijk geloof heel nadrukkelijk aan de orde stelt. Toch kan hij het
christendom ook weer opnemen in de inclusieve gang van de wereldgeest door
de geschiedenis. Bij Tillich, Pannenberg en Gutiérrez kunnen we op verfrissende
wijze lezen hoe het christendom met zijn theonomie of met zijn toekomstgericht
heid of met zijn verwachting van het godsrijk de gangbare filosofie uit het slop
vermag te halen. Toch bestempelen de auteurs dit streven ook telkens weer als
tegenstrijdig en dubbelzinnig en restaureren zij de autonomie van de moderne
geest10.

10. Ter illustratie van wat ik versta onder ‘transformatie’ en ‘inverse transformatie’ heb ik in dit
artikel slechts zeer summier kunnen verwijzen naar denkers zoals Origenes, Augustinus,
Aquinas, Hegel, Tillich, Pannenberg en Gutiérrez. Uitvoeriger analyses van hen vindt men in
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De ‘dialectiek’ van transformatie en haar inversie (8)
Blikt men terug op de eeuwenlange traditie van christelijk-wijsgerig denken, dan
blijkt hoe weinig neutraal de wereld van de cultuur is. Enerzijds kan men
constateren hoe gelovigen getracht hebben om met behoud van hun christelijk
uitgangspunt in te gaan op actuele cultuurvragen en zo de filosofische en
maatschappelijke implicaties van hun geloof te doordenken. Anderzijds moet
men constateren dat deze betrokkenheid bij eigentijdse discussies niet altijd
heilzame gevolgen heeft gehad, niet uitsluitend reformatie van de kerk en
transformatie van de cultuur betekende maar ook terugval.
Wat voor individuele christenen geldt, geldt ook voor de kerk in het
algemeen. Eenmaal tot aanzien verheven, kwam de kerk zelf op de tocht te
staan. In alle landen waar ze is uitgegroeid tot een cultuurmacht, wordt ze heen
en weer geslingerd door allerlei wind van leer en is ze zelf ook vaak de dupe
van een verleugende cultuur. Haar openheid naar de wereld is tegelijkertijd een
opening gebleken voor de wereld. Waar ze geen geestelijke invloed uitoefende,
onderging ze infiltratie door vreemde geestesmachten.
Kortom, transformatie en inverse transformatie zijn altijd gelijktijdig in het
geding. Dat is wat men in een wijsgerige en dus niet geheel adequate
terminologie zou kunnen noemen de ‘dialectiek’ van transformatie en inverse
transformatie. De ‘dialectiek’ van transformatie en haar inversie is de
kwetsbaarheid van Christus’ kerk in het algemeen. Ze is wel heel in het
bijzonder de kwetsbaarheid van de christen-filosoof, wiens roeping het is de
opvattingen van zijn tijd te doordenken en die hierbij gemakkelijk onderuit kan
gaan. Hem wacht de strijd.
Eerder sprak ik over de religieuze antithese als de geestelijke strijd tussen
het rijk van God en de machten van het kwaad als een strijd waarin ook de
filosofie betrokken is. Ik zei toen dat de vraag hoe christenen zich filosofisch
in deze strijd moeten engageren niet belast moet worden met een vals dilemma,
een dilemma verwoord in termen als ‘synthese-filosofie’ versus ‘antithetische
filosofie’. Mijn conclusie wordt nu dat elk type van christelijk filosoferen, voor
zover het echt christelijk is, nolens volens een antithetisch ferment bevat, en
evenzo dat elk type van christelijk filosoferen, voor zover het echt filosofisch
is, nolens volens een synthetiserend element bevat.
Betekent dit dat alle vormen van christelijk filosoferen nu over één kam
geschoren kunnen worden? Betekent het dat in het donker van de geschiedenis
alle filosofische katjes grauw worden? Dat is het laatste wat ik voor ogen heb!
Maar de religieuze antithese, d.i. de komst van het rijk van God ten overstaan

Bringing into Captivity every Thought: Capita Selecta in the History o f Christian Evaluation
o f Non-Christian Philosophy, J. Klapwijk, S. Griffioen, G. Groenewoud (eds.), Lanham/London: University Press of America, 1991.

DE IDEE VAN TRANSFORMATIONELE FILOSOFIE

189

van alle antigoddelijke machten openbaart zich op het niveau van de filosofie
niet in antithetische tegenover synthetische standpunten maar in de genoemde
‘dialectiek’ van transformatie en inverse transformatie. Het is een ‘dialectiek’
waarin de zegen van het christendom zich verspreidt maar ook kan omslaan in
een vloek. Die vloek roepen we over ons als we, hetzij door opzettelijke
accommodatie hetzij door zelf gekozen isolement, onze transformerende taak
laten liggen.
Reciprociteit van transformatie en de dynamiek van christelijke wijsbegeerte (9)
Is de hier voorgedragen visie op transformationele filosofie juist, dan volgen
hieruit twee belangrijke conclusies inzake het karakter van christelijke wijs
begeerte. Christelijke wijsbegeerte dient dynamisch te zijn. En ook: ze dient
contextueel te zijn.
Allereerst enkele woorden over het dynamisch karakter van christelijk
filosoferen. Soms wordt gesuggereerd dat de reden waarom er vanaf de
apologeten en kerkvaders tot op heden zo verbazend veel stelsels van
christelijke wijsbegeerte zijn geweest hierin lag dat ze zich van eeuw tot eeuw
verzwagerden met de geest des tijds. De eigenlijke uitdaging zou liggen in de
opbouw en uitbouw van een blijvend systeem van christelijk-wijsgerige
reflectie, als zodanig herkenbaar door de eeuwen heen. Wat hiervan te denken?
Vermoedelijk is het bezwaar terecht dat de christelijke filosofie zich in de loop
der eeuwen veel te veel heeft aangepast aan heersende denkbeelden. Maar ook
het hier gesuggereerde alternatief, namelijk dat de christenheid uit eigen
middelen een enkelvoudig en duurzaam gedachtenstelsel zou moeten ontwikke
len, het ideaal dus van een philosophia perennis christiana, stuit op bezwaar.
Als filosofische transformatie betekent de kritisch-selectieve bewerking en
verwerking van opvattingen uit het geheel van de wijsgerige geschiedenis
binnen de specifiek christelijke reflectie, dan moet ook de dynamiek van deze
algemene geschiedenis doorwerken in het christelijk circuit.
Ik kan dit ook anders formuleren. De voortgang van christelijk-wijsgerig
denken wordt niet alleen bepaald door een interne dynamiek, waarbij Augustinus
leerde van Ambrosius en Origenes, Thomas op zijn beurt van Albertus Magnus
en Augustinus, Calvijn van Bonaventura en Augustinus, Dooyeweerd van
Kuyper en Calvijn enz. Ze wordt als transformerende denkwijze tevens bepaald
door een externe dynamiek, zeg, door de ontwikkelingen die geleid hebben van
Plato tot aan Wittgenstein. Ik bedoel, gelet op de veelkleurigheid van Gods
schepping kon Augustinus het zich niet permitteren de hieraan enigermate
tegemoetkomende platonistische idee van een verscheidenheid van zijnsniveaus
in zijn denken te negeren; zoals wij, vele eeuwen nadien, om precies dezelfde
reden ons evenmin kunnen veroorloven voorbij te gaan aan de wittgensteiniaanse
idee van een verscheidenheid van taal vel den.
Er doet zich overigens een complicatie voor. In de verhouding van
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christelijk-wijsgerige traditie en filosofische ontwikkelingen daarbuiten gaat het
om continue beïnvloeding over en weer. We moeten niet vergeten dat de
zogenaamde algemene geschiedenis der wijsbegeerte, ook nadat ze zich in de
Nieuwe Tijd van de christelijke intellectuele traditie had losgemaakt, toch
gestempeld is gebleven door opvattingen van Augustinus, Thomas en Luther.
Ik kan mij het historistisch en hier en daar zelfs utopistisch denkklimaat van
tegenwoordig niet voorstellen zonder de inbreng van de christelijke geschiedenis
conceptie van Augustinus. Ik kan mij het modem-wijsgerige begrip van de
menselijke zelftranscendentie niet voorstellen zonder Thomas’ visie op de
religieuze vervolmaking van de mens. Ik kan mij de vele hedendaagse vormen
van emancipatorische filosofie niet voorstellen zonder Luthers invloedrijk
geschrift over Die Freiheit eines Christenmenschen. Hoe geseculariseerd de
filosofie van vandaag ook moge zijn, ze kan het christendom niet zomaar van
zich afschudden zoals een eend het vocht van haar veren. Moderne filosofie is
niet onchristelijke maar postchristelijke filosofie. Ze is door het christendom
gestempeld - ‘eine Philosophie innerhalb des Christentums’, om met Hegel te
spreken - zoals omgekeerd alle huidige christelijke filosofie, of ze nu hoog of
laag springt, getekend is door de antiek-Griekse en modem-humanistische geest.
Deze continue beïnvloeding over en weer duid ik aan met de term
‘reciprociteit van transformatie’. Met deze ‘reciprociteit’ wil ik tot uitdrukking
brengen dat er in de geschiedenis een voortdurende wisselwerking, ja, een
permanente kruisbestuiving plaatvindt. Het gaat dus niet alleen om een uitruil
van ideeën die duidelijk geoormerkt zijn als deels van christelijke, deels van
humanistische komaf. Het ligt veel ingewikkelder. Het gaat in vele gevallen om
een uitruil van ideeën die in het ene kamp misschien reeds eeuwenlang als
leengoed aanwezig zijn geweest en die dan ineens door de tegenpartij worden
herontdekt en teruggeplaatst in die traditie en dat gedachtenkader waarin ze eens
haar oorsprong hadden.
Een van de meest sprekende voorbeelden van transformationele reciprociteit
is voor mij de geseculariseerde messiaanse heilsverwachting die aan M arx’ rijk
der vrijheid ten grondslag ligt. In M arx’ visie op het toekomstige rijk der
vrijheid lag een woord van hoop besloten voor de uitgebuite aarde en de
geknechte mens. Maar het was een geseculariseerde hoop. Men zou dus zijn
toekomstvisie joods-christelijk leengoed kunnen noemen. Het is dit leengoed dat
door hedendaagse christen-denkers in Oost- en West weer is opgepakt en
transformationeel teruggevoerd naar haar joods-christelijke inspiratiebronnen.
Het begrip reciprociteit van transformatie, verstaan als wijsgerige herbron
ning, kan ons nieuw zicht geven op de spoliatio Aegyptiorum in het bijbelboek
Exodus. Op het eerste gezicht lijkt een daad als het beroven van Egyptenaren
moreel bedenkelijk, ook al was ze voorgeschreven door God. Geldt het gebod
‘gij zult niet stelen’ niet ten aanzien van de Egyptenaren? Bij dieper doorden
ken kan men het echter ook zo zien, dat het volk Israël slechts terug vorderde
wat zelf een roof was: resultaat van vier eeuwen onderdrukking en uitbuiting
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in de tichel-ovens van Ramses II en zijn voorgangers.
Zouden we filosofische spoliatio, al is het maar voor een deel, niet evenzo
kunnen legitimeren? De moderne geest teert op de cultuurschatten die ze van
het christendom ‘geroofd’ heeft. Het christendom kan die cultuurschatten dus
ook weer opeisen: een ‘onteigening van de onteigenaars’, om met Marx te
spreken. Waarom zou een christen in deze tijd niet zijn of haar winst mogen
doen met de hedendaagse hermeneutische wijsbegeerte, een wijsbegeerte die zelf
eeuwen terug is weggehaald uit de leerschool van Luther en Matthias Flacius?
Waarom zou zij of hij niet lering mogen trekken uit een marxistische of een
neomarxistische filosofie van de hoop, vooral als deze hoop, zoals blijkt bij
Marx en duidelijker nog bij Ernst Bloch, zelf geput is uit de bronnen van de
joods-christelijke traditie?
Transformationele filosofie als contextuele filosofie (10)
Rest me nog duidelijk te maken waarom transformationele filosofie, beoefend
in de geest van Christus, contextueel dient te zijn. We raken hier een brandende
kwestie. Vaak heb ik de klacht gehoord, ook van geestverwante zijde, dat het
filosoferen van christenmensen tot nu toe wellicht enige indrukwekkende stelsels
van christelijke wijsbegeerte heeft opgeleverd, maar - zo luidt dan de klacht ‘in de praktijk heb je er zo weinig aan’.
Is deze klacht niet enigszins terecht? En komt ze niet hieruit voort dat
christenen - met name in neocalvinistische kring - nog te veel de illusie
koesteren dat ze geheel met eigen mensen en eigen middelen de filosofische
reflectie kunnen verderbrengen?
Willen we werkelijk filosoferen in de geest van Christus, dan zullen we
moeten doen zoals Hij deed, mensen opzoeken waar ze zich ophouden: in een
wereld van verwachtingen en frustraties, van vragen en onzekerheid, van inzicht
en waan, kortom in de concrete context van hun bestaan. Iets dergelijks verlang
ik van christelijke filosofie. Ze mag zich niet isoleren. Ze zal zich moeten
richten op mensen in conrete levenssituaties en in het oor moeten knopen hoe
zulke mensen zich uitspreken over hun ervaringen in de taal en denkpatronen
van hun tijd en van hun bijzondere leefwereld. Alleen zo kan christelijke
filosofie een relevante inbreng hebben, als een geadresseerde, contextuele
filosofie: de Joden een Jood, de Grieken een Griek.
De contextualisering van ons denken betekent niet simpelweg dat humanisti
sche filosofen vragen aandragen, waarop de christelijke reflectie vervolgens het
antwoord geeft naar het model van Paul Tillichs systematische theologie. Het
humanisme bepaalt niet de agenda van de christelijke filosofie. Maar het kan
evenmin zo zijn dat de laatste anderen gaat voorschrijven wat eigenlijk hun
vragen en antwoorden zouden moeten zijn. In contextuele filosofie gaat het om
een serieus tweegesprek, afgestemd op de Lebenswelt waarin mensen zich
bevinden, christen en niet-christen. Het gaat om wederzijdse ondervraging en
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kritiek, wellicht vanuit zeer verschillende posities gevoerd, waarbij men erkent
dat ook een niet-christen-filosoof vanuit zijn positie wellicht dingen opmerkt
waaraan een christen vanuit zijn positie gemakkelijk voorbijgaat. Contextuele
filosofie betekent filosofie in loco: ter plekke zoekt ze de wijsgerige ontmoeting
en dialoog en stelt ze zich open voor ‘wederzijdse kritische ondervraging’11.
Transformationele filosofie, beoefend in deze zin, maakt de christelijke
denkhouding uitermate ingewikkeld. Enerzijds zullen we als christen-denkers
onze eigen levensopvatting moeten bezien en, zo nodig, herzien, in het licht van
andermans kritische vragen. Anderzijds zullen we zulke vragen weer kritisch
moeten bezien in het licht van onze eigen grondovertuigingen. Zo zullen
christenen zich m.i. moeten laten gezeggen door de vraag van existentialistisch
en maatschappijkritisch georiënteerde denkers of men kan filosoferen over het
statuut van de mens zonder te spreken van menselijke schuld en of men
maatschappelijke ontwikkelingen kan analyseren zonder te reppen van het
structurele onrecht dat hierin vastgebakken zit. Tegelijk ook zullen christenen
aan hun gesprekspartners de vraag moeten voorleggen of hun vragen wel zuiver
gesteld zijn, of schuld niet meer is dan een existentieel gevoel van tekort en of
maatschappelijk onrecht niet meer is dan een scheefgegroeide machtsstructuur.
Ik verwacht dat een filosofie die bewust transformerend werkzaam is, zich
sterker involveert in actuele filosofische en maatschappelijke discussies. Zo
gezien is het niet alleen noodzakelijk maar ook heilzaam dat christelijke filosofie
zich in diverse richtingen ontwikkelt, anders in Afrika, India of Latijns-Amerika
dan op het Europese continent of in de Angelsaksische wereld. Christelijke
filosofie in Latijns-Amerika moet inspelen op de religieuze en maatschappelijke
bewustwordingsprocessen die daar gaande zijn. Christelijke wijsbegeerte die wil
wortel schieten in Afrika moet zich rekenschap gaan geven van het autochtone
cultuurbesef, de mythische symbolentaal en het antikoloniale sentiment dat
sluimert in het bewustzijn van vele volkeren. Een christelijke filosofie voor Azië
zou de oosterse wijsheid diepgaand moeten ondervragen enz.
Tot slot een waarschuwing tegen misverstand. Mijn pleidooi voorchristelijke
filosofie als transformationele en contextuele filosofie is niet een pleidooi voor
fragmentarisering van de christelijke waarheid. Ik geloof in de wereldwijde
betekenis van de christelijke boodschap, in de universele kracht van haar

11. Voor de idee van christelijke filosofie als een filosofie ‘in loco’ pleitte ik in J. Klapwijk,
‘Reformational Philosophy on the Boundary between the Past and the Future’, in: Philosophia
Reformata 52 (1987), (pp. 101-134) pp. 126-131. De Nederlandse, enigszins ingekorte versie
van genoemd artikel is als hoofdstuk 12 onder de titel: ‘Transformationele analyses: Over
soevereiniteit in eigen kring, dieptehermeneutiek en filosofie ‘in loco” in voorliggende bundel
opgenomen. Voorstander van een dialoog met marxisten in de zin van een ‘wederzijdse kritische
ondervraging’ was de in 1968 uit Tsjecho-Slowakije uitgeweken theoloog J.M. Lochman. Zie
zijn Marx begegnen: Was Christen undMarxisten eint undtrennt, Gütersloh: Gerd Mohn, 1975,
hfdst. 1.
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inspiratie. Maar de kracht van een inspiratie moet zich in concreto bewijzen en
waarmaken, ook op het niveau van de filosofie, door haar bevrijdende
uitwerking op vastgelopen discussies hier en ginds. De christelijke kerk moet
in heel de wereld getuigen van de ene bevrijdende waarheid die er is in Jezus
Christus. We kunnen die waarheid echter slechts verstaan ‘samen met alle
heiligen’ (Ef. 3:18). Waar christelijke filosofie zich contextueel differentieert,
maakt ze op haar wijze ruimte voor dit ‘samen met alle heiligen’12.

12. Mijn opvatting over transformatie in de wijsbegeerte is omstandig uitgewerkt in J. Klapwijk,
‘Epilogue: The Idea of Transformational Philosophy’, in: Bringing into Captivity every Thought,
pp. 241-266.

11.
RELIGIEUZE ANTITHESE EN
THEORETISCHE COMMUNICATIE IN DE
SOCIALE WETENSCHAPPEN*

Het onderwerp dat ik hier mag inleiden is, wel beschouwd, hoogst ongebruike
lijk. Aangenomen dat we al geïnteresseerd zijn in de verhouding van religie en
sociale wetenschappen, rijst toch onmiddellijk de vraag: waarom te beginnen
met zoiets ongrijpbaars als ‘religieuze antithese’? Waarom zouden we de sociale
wetenschappen trachten te bezien vanuit de gezichtshoek van religie en religieuze
antithese? Wordt zodoende niet van meet af aan de wetenschappelijke
communicatie hypothecair belast en de na te streven wetenschappelijke consensus
op voorhand geblokkeerd? Zouden we niet liever aan de andere kant beginnen
en vanuit het reilen en zeilen van de sociale wetenschappen in de praktijk van
elke dag bekijken of, en zo ja, in hoeverre, zich hierbinnen metterdaad een
religieuze divergentie aan ons opdringt?
De vraag naar het vertrekpunt (1)
Ik geef toe, in de hedendaagse wetenschapsfilosofie is het gebruikelijk om je
vertrekpunt te kiezen midden in het bedrijf van de sociale wetenschappen, d.w.z.
in de formele methodes en procedures waarmee de wetenschap opereert.
Gebruikelijk is het om de wetenschap te ondervragen inzake haar logische opzet,
haar inherente structuur en de beoogde richting van haar theorievorming. In deze
wetenschapsfilosofische bezinning kan zo vervolgens ook aandacht rijzen voor
de conventies, de decisies, de paradigma’s, ja, soms ook eventueel voor
religieuze vooronderstellingen die aan het wetenschappelijk denken ten grondslag
zouden liggen. Om kort te gaan, moeten we niet met de wetenschapsfilosofie
van deze tijd ons in medias res begeven om van daaruit de verholen vooroorde
len van de wetenschap te ontsluiten? Wellicht kunnen we dan in allerlaatste
instantie ook de religieuze antithese aan de orde stellen.
Dat de wetenschapsfilosofie inde laatste decennia zich heeft opengesteld voor
de vóórvragen van het wetenschappelijk denken is in elk geval veelbelovend!
Een van de eerste aanzetten hiertoe is gegeven door Karl R. Popper, toen hij
de empirische basis als toets voor de wetenschappelijke theorie van ‘conventio-

* Enigszins bewerkte tekst van een voordracht gehouden op de jaarvergadering van het
Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap te Amersfoort, 7 mei 1983. Verschenen in: Radix
10, 3 (juli 1984), pp. 153-168.
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nele’ aard noemde en haar in zijn ‘zoeklichttheorie’ in feite als een cultuurpro
duct aanmerkte1. Conventie en cultuur zouden m.a.w. de wetenschappelijke
groei funderen, zélfs in het geval van de natuurwetenschappen! Bij Kuhn,
Lakatos, Feyerabend en vele andere wetenschapstheoretici is voortgeborduurd
op dit stramien. Door velen is langs deze weg het ideaal van de strikte
zelfgenoegzaamheid en eigenwettelijkheid van het wetenschappelijk denken ter
discussie gesteld, ook binnen de sociale wetenschappen12. De deur staat dus op
een kier. Moeten wij dan niet als een soort Jehova’s Getuigen de voet tussen
deur en drempel zetten? Moeten wij niet deze wetenschapstheoretische
mogelijkheden uitbuiten om zo de inbreng van de religie en, wie weet, ook de
doorwerking van de religieuze antithese bespreekbaar te maken?
Het is bekend dat ook vanuit de algemene wijsbegeerte de gepretendeerde
autonomie van het theoretisch denken is ondermijnd en aangevochten. En dat
reeds meer dan een eeuw lang. Ik hoef hier slechts de namen te laten vallen van
Marx, Freud en Nietzsche. Dooyeweerd heeft hier op zijn wijze aan meegedaan.
Maar deze algemeen-wijsgerige aanvallen op de objectiviteit en eigenwettelijk
heid van de wetenschappelijke rede hebben slechts geringe bressen kunnen
schieten in het massieve bolwerk van de fysica en de sociale wetenschappen.
Voor de kritische overwegingen van de algemene wijsbegeerte bleef de deur
bijna altijd op slot.
Daarom noem ik de intem-theoretische reflecties van wetenschappers op de
aard en onderstellingen van hun wetenschap hoopgevend. Ze kunnen inderdaad
de wetenschappelijke communicatie bevorderen en hierbij een entree bieden aan
christen-wetenschappers die weigeren om bijbelse waarheid en wetenschappelijke
waarheid geheel te ontkoppelen. Wat is er, zo gezien, dus meer voor de hand
liggend dan bij de genoemde wetenschapstheoretische en wetenschapsfilosofische
discussies van de laatste decennia aan te knopen? Ik voor mij vind een dergelijke
aanpak - zoals deze bijv. door Wolterstorff in Reason within the Bounds o f
Religion (1976) en door Veling in zijn recente dissertatie Methodologie en de
grondslagen van een pluriforme sociologie (1982) ondernomen is, volstrekt
legitiem en zinvol.
Toch kan het ook van belang zijn om niet vanuit de wetenschap, maar van
de andere kant, vanuit het christelijk geloof de hier liggende vraagstukken aan
te grijpen en dus de religieuze antithese voorop te stellen. Het is immers zeer
de vraag hoever je komt als je je begeeft in medias res. Krijg je langs de weg

1. K.R. Popper, The Logic o f Scientific Discovery, New York: Harper & Row, (1959) 1965, pp.
108-111, 280. Voorts Conjectures and Refutations: The Growth o f Scientific Knowlegde,
London: Routlegde& Kegan Paul, (1963) 1972 (4e ed.), pp. 95, 191. Zie ook H. Koningsveld,
Het verschijnsel wetenschap: Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie, Meppel/Amsterdam:
Boom, 1976, p. 103.
2. Vergelijk K. Veling, ‘Methodologie en de autonomie van de wetenschap’, in: Radix 2 (1977),
pp. 149-163.

196

OPENBARING EN ANTITHESE

van de wetenschapstheoretische reflectie de grondslagen van de wetenschap en
de inbreng van de religie werkelijk in het vizier? Kom je op een gegeven
ogenblik via wetenschapstheoretische opheldering inderdaad bij de religieuze
antithese uit? De uitkomsten van de wetenschapsfilosofie geven op zijn minst
aanleiding dit te betwijfelen. Ook Wolterstorff en Veling komen in feite niet
verder dan wetenschapstheoretische ruimte te claimen voor het christelijk geloof
als een ‘control belief’, c.q. een ‘beoordelingsprincipe’3.
Dus kan het metterdaad van belang zijn ook eens van de andere kant te
beginnen, aan de kant van de religieuze vooronderstellingen van het denken, en
vervolgens nader te bezien welke implicaties de hier genoemde ‘religieuze
antithese’ voorde wetenschap, i.c. voorde sociale wetenschappen zou kunnen
hebben. Ik geef mijn overwegingen in de vorm van een aantal stellingen met
toelichting.
De religieuze antithese als een universele antithese (2)
1. Wij kunnen slechts spreken van religieuze antithese op grond van bijbelse
openbaring. Religieuze antithese is geen menselijk bedenksel, ook geen
calvinistisch of kuyperiaans beginsel. De term duidt op de strijd tussen het rijk
van God en het rijk van de Boze na de zondeval van de mens, zoals God in zijn
Woord geopenbaard heeft. Bij religieuze antithese gaat het ten diepste om de
‘vijandschap’ waarvan de Bijbel spreekt in Gen. 3:15. Het is God die daar de
vijandschap proclameert tussen de vrouw en de slang, tussen het vrouwenzaad,
d.i. Christus en de zijnen, en het slangenzaad, d.i. de Boze en zijn aardse en
hemelse trawanten. Het is deze vijandschap die in de Bijbel de strijd tussen
Israël en de volkeren markeert en die haar dramatisch hoogtepunt heeft
gevonden in het kruis van Christus (Col. 2:15), toen de Boze beslissend werd
verslagen op het moment dat de Mensenzoon het hoofd boog onder de uitroep:
‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30). De eindzege ligt in de verwachte wederkomst
van Christus (Openb. 20:10), wanneer een ander woord van de Mensenzoon
bewaarheid wordt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openb. 21:5). Nogmaals,
deze wereldomspannende worsteling tussen God èn Satan, die zich in het leven
der mensen, ja, ook in het hart van de gelovige, merkbaar maakt in de collisie
van verwachting en verachting, kunnen we slechts als zodanig herkennen op
grond van de bijbelse openbaring.
2. De religieuze antithese raakt en omvat heel het mensenleven. De woorden

3. N.P. Wolterstorff, Reason within the Bounds o f Religion, Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans,
1976, pp. 59-66; K. Veling, Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie,
Assen: Van Gorcum, 1982 (diss. Leiden), pp. 162-166. Meer expliciet is laatstgenoemde in
‘Wat heeft het christelijk geloof met wetenschap te maken?’, in: Radix 7 (1981), pp. 101-124
en in ‘Pretenties en motieven in de sociale wetenschappen’, in: Radix 8 (1982), pp. 88-101.
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van Jezus: ‘De oude dingen zijn voorbijgegaan - zie, Ik maak alle dingen
nieuw’ wijzen erop dat de genoemde collisie niet een deel van de menselijke
existentie, bijv. zijn godsdienstige keuze of zedelijk leven betreft, maar heel zijn
aards bestaan. De antithese is omvattend. Wij zijn, zegt de apostel Paulus,
zozeer met Christus ‘samengegroeid’ (Rom. 6:5), dat we met Hem de dood en
het graf zijn ingegaan (in de graftuin van Jozef van Arimathea, daar lag ik),
opdat we ook met Hem zouden opstaan en ‘in nieuwheid des levens zouden
wandelen’ (Rom. 6:4). Dood staat hier tegenover leven, het graf tegenover de
verrijzenis, het verkrampte bestaan tegenover de nieuwe verwachting.
In de religieuze antithese is heel de mens maar ook heel de mensheid in het
geding. In deze zin namelijk dat ze alle mensen betrekt bij de strijd tussen de
civitas Dei, het godsrijk van nieuwe mensen, en de civitas terrena, het aardse
rijk van de verkrampte wereldsamenleving.
3. De religieuze antithese raakt ook het wetenschappelijk denken. Omdat de
antithese heel het mensenbestaan en heel de geschapen werkelijkheid doortrekt,
houdt ze niet halt voor de poorten van de wetenschap. Ook de wetenschap is
‘schepsel Gods’ (zegt Kuyper ergens), dus aangetast door de zonde, dus
aangewezen op Gods vernieuwing4. Daarom dringt de apostel Paulus ook meer
dan eens aan op de ‘vernieuwing van uw denken’ (Rom. 12:2; Ef. 4:23).
Daarom roept Jezus op om God lief te hebben, óók ‘met geheel uw verstand’
(Mt. 22: 37). Antithese is m.a.w. niet alleen een kwestie van dood en leven,
het is ook een kwestie van duisternis en licht. Ook een christen-denker kan het
spoor bijster zijn. Dan is zijn verstand verduisterd en verblind.
De religieuze antithese en haar wetenschappelijke relevantie (3)
4. De antithese is niet wetenschappelijk objectiveerbaar. Het komt mij voor
dat zowel Augustinus als Abraham Kuyper niet aan de verleiding zijn ontkomen
om de religieuze antithese te objectiveren.
Augustinus deed dat m.i. toen hij de worsteling tussen het rijk Gods en het
rijk van de Boze in beeld wilde brengen en poogde te traceren in heel de
wereldgeschiedenis. Kuyper deed dat m.i. in nog sterkere mate, toen hij dit
godsgeding trachtte manifest te maken in een georganiseerde antithese van
christelijke versus niet-christelijke verbanden, ook van christelijke versus nietchristelijke wetenschap.
Ik vraag: hadden Augustinus en Kuyper niet meer bedacht moeten zijn op
de parabel van de Mensenzoon betreffende de vijand die onkruid zaaide in de

4. A. Kuyper, Gemeene Gratie, Kampen: J.H. Kok, (1905) 1932, deel 3, p. 495. Zie nader
J. Klapwijk, ‘Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition’, in: Rationality in the Calvian
Tradition, H. Hart, J. van der Hoeven, N. Wolterstorff (eds.), Lanham/London: University
of America Press, 1983, pp. 93-112.
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akker van het koninkrijk der hemelen? Als deze wandaad eenmaal ontdekt is,
willen de slaven het onkruid onmiddellijk bijeenhalen. De heer zegt echter:
neen, want koren en onkruid zijn niet goed uiteen te houden, ‘Laat beide samen
opgroeien tot de oogst’ (Mt. 13:30).
Kortom, de antithese is ambigu, niet te traceren, niet identificeerbaar,
mysterie van de mens, grondgeheim van de geschiedenis. Alleen op cruciale
punten heeft God in de Bijbel een tip van deze sluier over mens en geschiedenis
willen oplichten, bij de zondeval in het paradijs, bij de uitverkiezing van Israël,
bij de kruisdood van de Mensenzoon. Alle verdere vragen van weetgierigheid
(‘Heer, zijn het weinigen die behouden worden?’) weert Jezus af, om zijn
discipelen slechts voor te houden: ‘Strijdt gij om in te gaan’ (Luc. 13:2).
Dus kan ik over een religieuze antithese slechts spreken met uiterste
schroom. De antithese is niet objectiveerbaar voor het verstand, ook niet voor
de wetenschap. De wetenschappen kunnen noch afzonderlijk noch gezamenlijk
de antithese in het vizier krijgen. De wetenschappen weten niet waarom onze
wereld uit duizend wonden bloedt en of wij hier met doodsweeën dan wel met
barensweeën van doen hebben. En als iemand vraagt: waarom kan de
wetenschap de antithese niet in de greep krijgen? - dan zou mijn antwoord zijn:
omdat de wetenschap zelf in de greep van de antithese is. Ook de wetenschaps
filosofie. Vandaar haar eerder gememoreerde beperkingen.
5.
De religieuze antithese werkt zich uit in de wetenschap in termen van
‘Wahrheit und Dichtung’. Augustinus heeft eens gezegd dat de afvallige mens,
niet genegen om God de plaats te geven die Hem toekomt, geneigd is iets
creatuurlijks in Gods plaats te stellen en zodoende de creatuur te verabsoluteren.
Al het overige in Gods schepping zou vervolgens aan dit vermeende absolutum
gerelateerd worden. Zo zou de werkelijkheid zijn scheefgetrokken, de waarheid
uit haar voegen gelicht. Religieuze afval voert m.a.w. de wetenschap, op zoek
naar waarheid, naar een vermeend waarheidsontwerp, naar een verdichtsel.
Augustinus’ uitspraak herinnert ons aan een woord van Paulus in Rom. 1,
waar hij zegt dat de mensen, in hun zelfgekozen afval van God ‘de majesteit
van de onvergankelijke God vervangen (hebben) door hetgeen gelijkt op mens
of dier’ (Rom. 1:22-23). Weer klinkt het: de Schepper is vervangen door een
schepsel.
Deze paulinisch-augustinische substitutie-gedachte zou ons kunnen duidelijk
maken wat een verdichtsel is. Een verdichtsel is niet een samenstel van flagrante
leugens, van onderling vloekende volzinnen, van klinkklare nonsens.
Integendeel, een verdichtsel is een eigenwillig waarheidsontwerp, wellicht vol
van inzicht maar aangebracht in vertekend perspectief, een scheefgetrokken
beeld. Dat is het boeiende, leerzame, maar ook het verraderlijke van alle
verdichtsels. Het verdichtsel is als een treffende karikatuur, onthullend maar ook
bedrieglijk. Een karikatuur is juist voor wie haar bedrieglijkheid doorziet. Een
karikatuur is echter bedrieglijk voor wie haar voor juist houdt.
Anders gezegd, binnen een afvallige bestaanshorizont kan kennis en
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geleerdheid zich hebben opgetast, maar ‘de waarheid Gods’ (waar Rom. 1 van
spreekt) is niet langer richtpunt van alle kennis. De waarheid Gods is
verdrongen door een creatuurlijk substituut, ook in de wetenschap. God als
schepper is vervangen door het scheppende denken, of door de oermaterie, de
‘évolutioncréatrice’, hetlibido-beginsel, de historische dialectiek, de technische
controle, de sociale progressie, de zedelijke autonomie en noem maar op. De
vele -ismen in wijsbegeerte en wetenschap maken de door Augustinus bedoelde
verabsoluteringen manifest, logicisme, materialisme, evolutionisme, historisme,
technicisme zijn evenzoveel richtpunten en referentiekaders geworden. Het komt
me voor dat als we naar de wetenschap kijken, we geen reden hebben om op
zich de juistheid en trefzekerheid van allerlei theorema’s en theorieën, ook al
zijn zij van andersdenkenden afkomstig, enkel op grond van de religieuze
antithese in twijfel te trekken. Integendeel, veel is treffend, leerzaam, wijs, vaak
beter ook dan het stukwerk van vele christenen. Maar wijsheid kan omslaan in
dwaasheid. Ik zoek de antithese niet allereerst in vergissing of verdraaiing van
feiten. Blijkt ze niet allereerst hieruit dat allerlei op zich juiste inzichten, ook
allerlei wetenschappelijk juiste inzichten, gaan functioneren binnen een van God
vervreemd levens- enkennisperspectief? Overeen theoretische formule als ‘twee
maal twee is vier’ behoeft niet getwist te worden. Maar hoe beleeft de mens
zo’n formule: als een eeuwige wet, een denkproduct, een taalkundige conventie,
een creatuurlijk gegeven? In het zinperspectief van menselijk kennen wordt
antithese openbaar. Ook bij ons? ‘Ken uzelf’, zei het orakel van Delphi. ‘Here,
Gij doorgrondt m ij’, zegt de dichter van Ps. 139.
Adequaatheid? Collisie en consensus in de sociale wetenschappen (4)
6.
Binnen de sociale wetenschappen doet de religieuze antithese zich in
dubbele mate gevoelen, niet alleen in de theorie maar ook in het betrokken veld
van onderzoek. In de sociale wetenschappen is er, zodra de antithese ter sprake
komt, veel meer in het geding dan alleen de richting en het referentiekader van
de betreffende theorie. Het gaat namelijk ook om de uitwerking van de theorie
op de te onderzoeken praktijk en zo ook om de onderlinge relatie van theorie
en praxis.
Misschien doen we er goed aan éérst de antithese in het betrokken veld, in
de sociale werkelijkheids verhoudingen, in ogenschouw te nemen. Als immers
ergens zonde verwarrend en verwoestend werkt, dan is het toch wel hier, in de
wereld van de intermenselijke gedragingen en betrekkingen. ‘De hel - dat zijn
de anderen’ heeft Sartre eens vanuit een bepaalde optiek onthutsend eerlijk
opgemerkt. Hoe aan dit sociale universum, met dwaling en demonie behept,
recht te doen in een sociale theorie, die ook zelf niet van falen gevrijwaard is
en waarvan het falen bovendien zijn weerslag heeft op het universum van sociale
verhoudingen?
De wetenschappelijke theorie moet recht doen aan de gegeven ervaringswer-
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kelijkheid, zo wordt vaak eenvoudigweg gezegd. Of (om het uit te drukken in
de terminologie van K. Veling), een theorie dient niet alleen beoordeeld te
worden op haar informatiegehalte en bevestigingsgraad maar ook op haar
‘adequaatheid’. Nu moet bedacht worden dat er in de afgelopen 2500 jaar heel
wat wetenschappelijke theorieën op de werkelijkheid zijn losgelaten, ook heel
wat theorieën die aan de werkelijkheid hoegenaamd geen recht deden. Gelukkig
was de werkelijkheid vaak als een wal die het schip van de theorievorming
keerde. Dat geldt vooral als het gaat om allerlei natuurkundige en natuurfiloso
fische theorieën. Het probleem is echter dat bij een sociale theorie de
werkelijkheid het schip lang niet altijd keert, integendeel, dat ze regelmatig
meegeeft onder druk van de theorie. De sociale werkelijkheid wordt immers
gevormd door levende mensen die plegen te reageren op verklaringstheorieën
die hen raken5. Theorieën maken immers indruk. En mensen laten er zich vaak
door meeslepen, zeker daar waar de wetenschap met haar technologische
toepassingsmogelijkheden zelf tot een ‘ideologie’ in de samenleving verheven
is (Habermas). Zo worden theorieën adequaat gemaakt. Al met al een gang van
zaken waaraan de bewuste theorieën weer nieuwe argumentatiekracht en
ideologische schijn ontlenen kunnen!
Reeds Plato ontving gelegenheid om zijn elitaire antidemocratische staatsleer
op Sicilië uit te proberen en waar te maken onder een volk, toch al vermurwd
door tirannie. Hoeveel samenlevingen zijn sindsdien niet onder het juk van nu
eens linkse dan weer rechtse sociale theorieën doorgegaan? Leek het onversne
den liberalisme niet bevestigd te worden door de 19e-eeuwse kapitalistische
burgermaatschappij? Leek in onze eeuw de ‘Blut- und Bodentheorie’ niet
bewaarheid te worden in het rijk van de blonde Germanen, de expansieve
Hitlerstaat? Heeft de marxistisch-leninistische maatschappijleer niet steeds weer
kracht geput uit een klassenstrijd en uit revoluties die ze zelf had opgeroepen?
Lijkt ook het hedendaags concept van een technocratische samenleving, zoals
deze bijv. doorschemert inde zogenaamde ‘empirische sociologie’ vanHelmut
Schelsky (waarbij de werkelijkheidsanalyse zelf gezien wordt als deel van de
‘verwetenschappelijkte praxis’), niet metterdaad een adequate theorie te worden,
als je ziet hoe de tendenzen tot verwetenschappelijking en vertechnisering van
de samenleving garen spinnen bij zulke analyses6? Me dunkt, nog afgezien van
alle technocratische idealen zouden sociale wetenschappers zich meer moeten
afvragen of de tegenwoordig zo gangbare toepassing van een technisch-

5. K.-O. Apel, ‘Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf einer Wissenschaftslehre in
erkenntnisanthropologischer Sicht’, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Hg. J. Habermas,
D. Henrich und J. Taubes, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971, pp. 7-44.
6. H. Schelsky, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie, Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs,
(1959) 1963 (2e ed.), pp. 59, 131. Zie nader B.C. van Houten, Tussen aanpassing en kritiek:
De derde methodenstrijd in de Duitse sociologie, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1973, pp.
171-186.
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instrumentele denkwijze in de maatschappijwetenschappen niet leidt tot een
reïficatie (‘verdingelijking’) van de mens en tot een deïficatie (‘vergoddelijking’)
van technische macht, die harerzijds de technisch-wetenschappelijke denkwijze
in de kaart speelt7.
Kortom, theorie en praxis kunnen elkaar wederzijds staven. En met dit al
elkaar ook wederkerig corrumperen. Daarom acht ik ‘adequaatheid’, op zich
genomen, ook een uitermate dubieus criterium ter beoordeling van wetenschap
pelijke theorieën. Dus leent de gedachte van adequaatheid zich m.i. ook niet als
aangrijpingspunt om van hieruit ‘beginselen’ voor de wetenschap te claimen,
zoals Veling voorstelt. De vraag rijst immers meteen, in hoeverre beginselen
(ook religieuze, ook christelijke beginselen!) zulk een ongeclausuleerde en
ongenormeerde adequaatheid zouden moeten of mogen funderen.
7.
Consensus en collisie zijn kenmerk van alle sociale wetenschappen.
Ondertussen zitten we in de sociale wetenschappen met een verscheidenheid van
richtingen, een collisie van overtuigingen. Deze collisie en richtingenstrijd zal
voor een deel wel voortvloeien uit de beperktheden die de mens van huis uit
eigen zijn, intellectueel, cultureel en sociologisch. Vooreen ander deel hebben
ze m.i. echter van doen met de religieuze antithese en de hieruit voortvloeiende
verabsoluteringsdrang.
Daarnaast is echter ook consensus, het na te streven, ten dele ook
realiseerbaar ideaal van wetenschappelijke overeenstemming en intersubjectieve
geldigheid. Dit consensus-ideaal is met het statuut van de wetenschap gegeven.
In de wetenschap vindt immers een rationele reflectie plaats - analyserend en
systematiserend - op bepaalde aspecten en onderdelen van onze ervaringswerkelijkheid. Bij alle verscheidenheid van optiek wordt gestreefd naar intersubjectieve
verstaanbaarheid, wederzijdse controleerbaarheid en algemene geldigheid.
Argumentatie en kritiek doorbreken dit ideaal niet, integendeel, ze veronderstel
len het juist!
Wel kan men constateren dat de richtingenstrijd in de sociale wetenschappen
een rationele consensus defacto vaak onmogelijk maakt. Klassieke grondposities
in de sociologie als van een Durkheim, Weber, Marx, Pareto zijn immers in
feite niet verenigbaar. Toch blijft het ideaal overeind om het pluralisme in de
theorievorming in te perken. Wat betekent dit voor ons? Tegen de idee van een
religieuze antithese in de wetenschappen wordt immers telkens weer ingebracht
dat deze niet maar defacto doch de iure een rationele consensus uitsluit. Men
stelt dan: aangenomen dat de grondposities van een christen en een niet-christen
antithetisch tegenover elkaar staan, dan zou niet alleen alle overeenstemming
maar eigenlijk ook alle samenwerking in de wetenschap opgegeven moeten
worden.

7. Zie M. Horkheimer, Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft, Frankfurt am Main: Fischer,
1974, pp. 7-174.
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Dat christenen over heel de wereld niettemin met niet-gelovige collega’s in
de wetenschap loyaal samen werken, kan zo gezien in tweeërlei zin worden
uitgelegd: a) christen-wetenschappers zijn halfslachtig omdat ze hun godsdien
stige levensovertuiging met al de implicaties die eraan eigen zijn niet toereikend
waarmaken in de wetenschap, of b) christen-wetenschappers kunnen wellicht
consequent zijn, maar dan is hun leer van de religieuze antithese, in elk geval
in de wetenschap, niet of slechts zeer beperkt te verwezenlijken.
Laten we de eerste mogelijkheid ronduit toegeven. Leven uit het geloof,
wandelen in ‘nieuwheid des levens’, gelukt lang niet altijd in de praktijk van
het leven. Waarom zou het dan wel altijd gelukken in de praktijk van de
wetenschap? De ervaring leert hoe juist consciëntieuze christen-wetenschappers
vaak hun aarzelingen kennen: zie ik het wel juist? Doe ik het wel goed? Waar
ben ik eigenlijk mee bezig? Word ik niet door heersende opvattingen
meegetrokken? Kan ik in dit soort van research wel participeren?
De ervaring leert echter óók dat het voor een christen evenzeer een
gewetenszaak kan zijn om zich wel loyaal aan wetenschappelijk onderzoek en
wetenschappelijke samenwerking te geven. Moeten we dus concluderen dat de
religieuze antithese in elk geval in de wetenschappelijke wereld niet voluit door
te voeren is? Of is er iets anders aan de orde?
Over ‘Epochè ’ van religieuze grondvragen (5)

8.
Rationele consensus kan worden nagestreefd door ‘Epochè' (=
opschorting) van religieuze grondvragen. De idee van de religieuze antithese
als een universele antithese sluit communicatie en consensus niet uit, omdat
wetenschappelijke argumentatie en theorievorming namelijk een opschorting
toelaat van het religieuze diepteperspectief.
Voor een goed begrip ter zake dienen we ervan uit te gaan dat heel de
werkelijkheid boven zichzelf uitwijst naar haar schepper en dat ze dus, wel
beschouwd, eerst recht verstaan kan worden in scheppingsperspectief. We
moeten er tevens van uitgaan dat ze, meegesleurd in de zondeval van de mens
en meegenomen in de verrijzenis van de Mensenzoon, er tevens om vraagt
gekend te worden in het perspectief van haar verderf, verlossing, vernieuwing
en eindbestemming. Ons zicht op de werkelijkheid leent er zich met andere
woorden toe om (al dan niet m.b.v. de wijsbegeerte) in een bijbels perspectief
ontsloten te worden. Ze zou trouwens ook in een ander religieus-ideologisch
perspectief geplaatst kunnen worden.
Het hier gestelde geldt m.i. ook voor wetenschap. Ook wetenschappelijke
proposities lenen er zich voor om in een of ander religieus perspectief gezet te
worden. De meest simpele mathematische of logische formules en de meest
ingewikkelde proposities inzake menselijke of maatschappelijke processen
kunnen immers aanleiding geven tot de vraag: waarin zijn ze uiteindelijk
gegrond of waarop zijn ze uiteindelijk gericht? Zijn logische wetten eeuwige
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wetten, waaraan zelfs de Geest van God onderworpen is, zoals Leibniz stelde?
Kan er op een of andere manier sprake zijn van een absolute ruimte, een
sensorium Dei (= waamemingsruimte voor God) zoals Newton opmerkte? Is
de menselijke natuur volstrekt historisch veranderlijk, zoals Dilthey geleerd
heeft? Is de menselijke samenleving rationeel te organiseren, zoals positivisten,
marxisten en technocraten om strijd beweren? Ik moet zeggen ernstig te
betwijfelen of dergelijke beweringen, op de keper genomen, getuigen van het
scheppings- en verlossingsperspectief dat de bijbelse openbaring ons biedt. Toch
zijn ze wel terdege uitdrukking van een religieuze/ideologische oriëntatie.
Mijn punt is dat de vakwetenschappen doorgaans doende zijn deze religieuze
oriëntatie-mogelijkheden methodisch terzijde te schuiven. De man van
wetenschap, getraind in logische bewijsvoering en empirische toetsingsprocedu
res, zal zich in het algemeen ten aanzien van bovengenoemde grondvragen
onbevoegd verklaren. Religieuze grondvragen worden ‘ausgeklammert’ ( =
tussen haakjes gezet), opgeschort. Het komt aan op empirische feiten, niet op
metafysische speculaties, zegt men dan.
Het is deze ‘Epochè’ van het religieuze diepteperspectief die in de
wetenschap m.i. communicatie en consensus mogelijk maakt, althans tot op
zekere hoogte. Christenen en andersdenkenden vinden elkaar veelal in keurige
geclausuleerde proposities over deze werkelijkheid. Maar dan wel met dien
verstande dat de verscheidenheid aan levens- en wereldbeschouwingen en met
name het antithetische grondgeding, waarin deze verscheidenheid ten diepste
geworteld is, per definitie buiten beschouwing blijft. Alle wetenschappen zijn
tot op zekere hoogte geformaliseerde wetenschappen, hoewel de een meer dan
de ander.
Zo wordt de opzet déze, gewoon te kijken hoever je met elkaar komt binnen
de toegeknepen horizon en binnen de uitgeloogde taal van de wetenschappen.
En dat kan een heel eind zijn. Door formalisatie van taal en ‘Epochè’ van
theorie wordt een stuk wetenschappelijke objectiviteit gewonnen. De winst aan
wetenschappelijke objectiviteit, door voortschrijdende formalisering verkregen,
betekent doorgaans wel een verlies aan inhoudelijke relevantie8. Toenemende
consensus ligt in het verschiet, de enige vraag die je te dezen veelal nog kunt
stellen is of iemands religieus/ideologisch uitgangspunt - zeg een consequent
monisme a la Haeckel of een radicaal evolutionisme a la Darwin - toch niet als
een soort heuristische leidraad betekenis heeft, ook in deze negatieve zin, dat
zo’n uitgangspunt een bepaald onderzoeksprogram in een eenzijdige richting
dringt en het voor een lange tijd kan doen verstarren.
Met Lakatos kun je hopen op een soort ‘rationality in the long run’, maar
een verkeerde heuristische leidraad kan een research-strategie voor onafzienbare

8. Aldus A.D. de Groot, Methodologie: Grondslagen van onderzoeken denken in de gedragsweten
schappen, ’s-Gravenhage: Mouton, (1961) 1972 (7e ed.), pp. 187-190.
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tijd op het verkeerde been zetten. Het meest sprekende voorbeeld is wellicht
Aristoteles’ geloof in God als hoogste doeloorzaak, een geloof dat het gehele
natuuronderzoek voor bijna tweeduizend jaar op het spoor van teleologische
natuurverklaringen zette. Dat geloof werd doorgaans niet geëxpliciteerd. Men
zag wel hoever men kwam met deze teleologische denkwijze. Pas Galileï en
Newton zagen in dat op deze manier geheel verkeerde vragen werden gesteld
aan de natuur. Kortom, de wal keert het schip, maar vraag niet na hoe lange
tijd.
In de sociale wetenschappen - om het grove onderscheid tussen ‘natural
Sciences’ en ‘social Sciences’ hier maar kortheidshalve over te nemen - is het
eveneens gebruikelijk een religieus-semantische ‘Epochè’ toe te passen. Dit
geschiedt bijv. in de psychologie als er sprake is van een rollentheorie, waarbij
in een sterk functionele benadering het (institutionele) ‘am bt’ van ouders in een
gezin vergelijkbaar wordt gesteld met de (verwisselbare) ‘rol’ van film- of
toneelspelers. Dit geschiedt bijv. in de sociologie als er met afzien van enige
inhoudelijke norm sprake is van groepstheorieën waarbij huwelijk en
‘alternatieve samenlevingsvormen’ parallel getrokken worden. Dit geschiedt
onder meer ook in de politieke wetenschappen als (institutioneel) gezag wordt
losgekoppeld van enige scheppingsordening en zo met (historisch verworven c.q.
aanvaarde) macht op één lijn wordt geplaatst.
Z o’n geformaliseerde aanpak - ik ontken het niet - kan een zekere
heuristische en functionele waarde hebben, evenzeer als ook de teleologische
natuurbeschouwing eerlang een heuristische en functionele waarde heeft gehad.
Zo’n aanpak maakt bovendien een oppervlakkige consensus mogelijk, ook tussen
christenen en andersdenkenden. De vraag rest dan, hoever je kunt komen met
zulk een consensus. Mag je ervan uitgaan dat zulke formele constructen vroeg
of laat toch wel stilstaan voor of stukslaan op de weerbarstigheid van een
inhoudelijke, normatief-religieuze werkelijkheidsbeleving?
Of moeten we soms ook rekening houden met de mogelijkheid - ik keer nu
naar mijn vroegere beeldspraak terug - dat bij geval de wal het schip niet keert?
Moeten we vooral tegenwoordig het gevaar niet onder ogen zien dat bij de
toenemende verwetenschappelijking van de samenleving de wal door het schip
compleet wordt ineengedrukt? Het zogenaamde ‘adequaatheidsprobleem’ inde
wetenschapsfilosofie wordt dan in dier voege opgelost, dat niet de wetenschap
zich schikt naar de haar gegeven werkelijkheid, maar omgekeerd de gegeven
werkelijkheid zich voegt naar de hierin opererende wetenschap.
Theoretisch en praktisch gesproken een ernstige situatie! In een wereld
waarin mensen metterdaad slechts weet hebben van veranderlijke rolpatronen
en het leven beleefd wordt als een al of niet geslaagde rolprent, zullen ouders
en overheden steeds meer moeite hebben om hun ambt en roeping van
Godswege waar te maken. In een wereld waarin behaviouristische of
gedragstheoretische wetenschappen triomfen vieren, zullen mensen zich ook
metterdaad gaan gedragen als wezens waarvan het gedrag bepaald wordt door
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stimuli van buitenaf, zoals de socioloog-criminoloog Karl-Dieter Opp heden ten
dage in navolging van Skinner stelt9.
Daarom bevredigt zo’n ver doorgevoerde aanpak inde sociale wetenschappen
niet. Het staat immers bij diepere doordenking niet vast dat de afgeworpen
resultaten metterdaad falsificeerbaar zijn. Dus ben ik er voorstander van dat in
de sociale en historische wetenschappen een hermeneutisch en kritisch
zinverstaan, d.w .z. het onderzoek naar normatieve beweegredenen en
inhoudelijke oogmerken, niet methodisch wordt geweerd en als onwetenschap
pelijk wordt afgewezen, zelfs niet daar waar sociale interacties zijn gestold tot
ogenschijnlijk onbegrijpelijke, instinctmatige reactiepatronen. Op dit punt kan
er m.i. van een Max Weber en van een Jürgen Habermas nog heel wat geleerd
worden10. ‘Epoche’ is in de sociale wetenschappen m.a.w. slechts te billijken
als een beperkte en voorlopige operatie.
Ik voeg hier terloops aan toe dat in de wijsbegeerte, voor zover ze waarlijk
kritische wijsbegeerte wil zijn en derhalve bereid is haar eigen onderstellingen
te expliciteren, het ideaal van een rationele consensus, door religieussemantische ‘Epochè’ te bereiken, eerst recht verwerpelijk moet heten.
De ervaringswerkelijkheid onder druk van de theorie (6)

9.
Waar rationele consensus niet meer bereikbaar is, blijft wetenschappelijke
communicatie niettemin mogelijk in betrokkenheid op de gegeven ervaringswer
kelijkheid. Nogmaals, de religieuze antithese behoeft degene die haar gelovig
erkent niet in een wetenschappelijk isolement te voeren, ook al is een religieussemantische ‘Epochè’ slechts beperkt doorvoerbaar. Want afgezien hiervan blijft
toch overeind staan dat de empirische wetenschappen gezamenlijk betrokken zijn
op de (reeds voorwetenschappelijk) gegeven ervaringswerkelijkheid. Tegengestel
de uitspraken en theorieën hebben in de ‘objectieve’ werkelijkheid haar
toetssteen, althans tot op zekere hoogte.
Deze toetsingsmogelijkheid staat in de huidige wetenschapstheorie evenwel
onder zware druk, met name van de zijde van de fenomenologie (het subject
constitueert zijn eigen object), van het kritisch rationalisme (Poppers zoeklichttheorie) en van het neomarxisme (belangeloze object-observatie is uitgesloten).
Ik heb daar door te spreken van een werkelijkheid die meegeeft onder de druk
van de theorie nog een schepje bovenop gedaan. Wat blijft er zo van toetsing
over?

9. Met name in zijn Verhaltenstheoretische Soziologie: Eine neue soziologische Forschungsrich
tung, Reinbek: Rowohlt, 1972.
10. M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: J.C.B. Mohr, (1922) 1968
(3e ed.), pp. 542-562; J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main: Suhrkamp,
(1968) 1973 (2e ed.), passim.
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Ik geef fenomenologen, kriticisten en neomarxisten toe: de werkelijkheid en
zeker de sociale werkelijkheid is polyinterpretabel, subjectief belicht en
modificeerbaar. Tegelijk zeg ik: de werkelijkheid is niet prijsgegeven aan de
subjectieve willekeur van de wetenschapper. Ze is niet eindeloos consumeerbaar,
interpreteerbaar of modificeerbaar. Ze is immers, alle wetenschappelijke
duidingskracht ten spijt, Gods werkelijkheid: ze is ons gegeven als een
creatuurlijke structuur, ze vertoont een wetsorde.
Om een voorbeeld te noemen: de afschaffing van de huwelijks- en
gezinsstructuur na de Russische Revolutie kwam ongetwijfeld tegemoet aan de
collectivistische en dus nivellerende mens- en maatschappijvisie van het
marxisme-leninisme. Wat echter een bevestiging van de theorie leek te zijn,
sloeg uiteindelijk om in zijn tegendeel, toen de samenleving nolens volens
terugkeerde naar een aanvankelijk als ‘burgerlijk’ gesmade ethiek van huwelijk
en gezin.
Kortom, elke theorie blijft tot op zekere hoogte toetsbaar aan de ‘gegeven’
werkelijkheid, ook aan de gegeven sociale werkelijkheid. De wetenschapsleer
maakt tegenwoordig duidelijk dat geen enkele theorie met wetenschappelijke
middelen geheel of definitief waar-te-maken is. Ze is wellicht ook niet geheel
of definitief te weerleggen. Maar iedere theorie is wel in meerdere of mindere
mate plausibel te maken. Ten overstaan van de zich aan ons opdringende
werkelijkheidsorde is elke theorie betrokken in een wedijver in verklarings
kracht. Waarom zou een christen deze wedijver schuwen?
Levens- en wereldbeschouwing. Accaparatie en accommodatie (7)
In het voorgaande heb ik getracht aan te tonen hoe wetenschappelijke
communicatie, in weerwil van de religieuze antithese, voor de christen mogelijk
blijft a) door het streven naar een opschortende consensus, b) door de toetsing
van een theorie aan de gegeven werkelijkheid en werkelijkheidsorde. In dit
laatste gedeelte zou ik aannemelijk willen maken, hoe theoretische communicatie
zich op nog andere wijze kan voltrekken, namelijk dankzij de dynamiek van
religieuze diepteniveaus èn dankzij de mogelijkheid van religieuze accaparatie.
Met die dynamiek van religieuze diepteniveaus stel ik de verhouding van
religie en wetenschap nader aan de orde. Naar mijn besef werden religie en
wetenschap voorheen in het denken van Abraham Kuyper en meer nog in de
wijsbegeerte van Dooyeweerd veel te onmiddellijk op elkaar betrokken. Volgens
Dooyeweerds transcendentale kritiek van het theoretisch denken werkt de
religieuze grondhouding zich rechtstreeks uit in de synthetiserende activiteit van
enige wetenschap. Kuyper is meer genuanceerd. In zijn Stone-lezingen over Het
Calvinisme gewaagt hij allereerst van de antithese op religieus niveau, soms
omschreven als de strijd tussen ‘normalisten’ en ‘abnormalisten’ (naargelang
mensen de zonde normaal dan wel abnormaal zouden achten). Vervolgens maakt
hij onderscheid tussen een veelvoud van wereldbeschouwingen: het paganisme,
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het islamisme, het romanisme, het modernisme en het calvinisme, waarin de
antithese een nadere uitwerking heeft verkregen. Ten slotte stelt hij dat zulke
wereldbeschouwelijke uitgangspunten in de loop der geschiedenis elk een eigen
vorm van wetenschapsbeoefening met zich hebben meegebracht11.
Zelf zou ik om allerlei - hier niet nader te noemen - redenen op zijn minst
een viertal niveaus van religieuze oriëntatie willen onderscheiden: het niveau
van het religieuze commitment, van de persoonlijke levensovertuiging, van de
wereldbeschouwing en ten slotte het niveau van het praktische gemeenschapsethos. Iemand die bijv. het gemeenschapsethos, wellicht ook de wereldbe
schouwing, ja, misschien zelfs de persoonlijke levensovertuiging van het
‘calvinisme’ is toegedaan, is daarmee niet impliciter een ‘gekende des Heren’
op het diepste niveau. En omgekeerd, iemand die pal staat voor het ethos enz.
van het moderne humanisme, is niet impliciter van God vervreemd. Eersten
zullen immers de laatsten zijn en vice versa. Er is toch ook zoiets als
‘brandhout, uit het vuur gerukt’?
Ik moet dit alles hier wel memoreren om de indruk te voorkomen dat de
religieuze antithese linea recta zou leiden tot een wetenschappelijke tweedeling,
‘twee absolute vormen van wetenschap’, zoals Kuyper wel eens met voorbijzien
aan enig niveauverschil geproclameerd heeft1112. Een christen is vaak veel minder
consequent dan hij waargemaakt zou willen hebben. Reeds op het diepste niveau,
het niveau van het menselijk hart en van het religieuze commitment is er een
strijd van de nieuwe met de oude mens, een strijd die de apostel Paulus doet
uitroepen ‘Ik ellendig mens’. Op de hoger gelegen oriëntatieniveaus is het
wellicht nog veel moeilijker om consistent te zijn en worden we maar al te gauw
meegesleept door tradities en conventies, die zelf ook vaak door het christendom
zijn heengegaan (denk aan de moderne emancipatie-ideologie).
Welnu, in de huidige wetenschapsfilosofie - vooral waar deze geïnspireerd
is hetzij door de hermeneutische filosofie, hetzij door de paradigma-theorie spelen traditie en conventie een grote rol. De gedachte is, globaal genomen,
deze. Inde wetenschappelijke theorievorming, ja, reeds inde wetenschappelijke
begripsvorming kunnen wij ons nooit onttrekken aan het conventionele
denkkader van een paradigma, d.w.z. aan de ‘gehele constellatie van
overtuigingen, waarden, technieken enz., die de leden van een gegeven
gemeenschap omvat’ (aldus Th. Kuhn13). Men zegt ook wel (met H.-G. Gadamer): we kunnen ons niet distantiëren van de taal als het ‘ontologisch medium’

11. A. Kuyper, Het Calvinisme: Zes Stone-lezingen in oct. 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden,
Amsterdam/Pretoria: Höveker & Wormser, [1899], pp. 125, 11.
12. A. Kuyper, ibidem, p. 126. Zie voor de spanningen bij Kuyper nogmaals J. Klapwijk,
‘Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition’, in: Rationality in the Calvian Tradition, pp.
97-103.
13. Th. Kuhn, De structuur van wetenschappelijke revoluties, Meppel: Boom, (Eng. 1962), vert.
(1972)1976, p. 199.
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waarlangs een gehele denk- en verstaanstraditie tot ons kom t14.
In het hier gestelde schuilt veel waars, al denk ik dat traditie en conventie
veel meer gebroken zijn dan Gadamer en Kuhn voorgeven. Hoe dan ook,
wetenschappelijke communicatie kan men zien als een discours dat ligt ingebed
in een verscheidenheid van kleinere en grotere traditiestromen, soms van
wereldwijde omvang. Het is dwars door deze traditiestromen heen dat de
religieuze antithese zich aan ons opdringt en ons op een verscheidenheid van
niveaus en in telkens hernieuwde aanzetten noopt tot een gewetensvolle
vormgeving en formulering van ‘Weltanschauung’ en ethos. Kortom, het
wetenschappelijke discours is wel op de religieuze antithese betrokken, maar
via een serie tussenniveaus waar de contouren van de religieuze antithese voor
het menselijk oog niet klaar te onderscheiden zijn en de strijd ons nochtans
wacht.
Dit brengt me tot een laatste punt, een punt dat ik nog slechts kort kan
aanstippen. Wetenschappelijke communicatie is m.i. ook mogelijk inde zin van
een religieuze of ideologische ‘accaparatie’ van wat andersdenkenden naar voren
brengen. Voor een christen gaat het hierbij om een kritische toeëigening van
denkbeelden van niet-christelijke zijde in termen van een intrinsieke heiliging
of herkerstening. In de terminologie van voorheen zouden we kunnen spreken
van een religieuze heroriëntatie en transformatie van gegeven gedachtengoed.
Accaparatie in de zin van een intrinsieke (reformerende) toeëigening dient
overigens wel scherp onderscheiden te worden van ‘accommodatie’, d.w .z. van
een uitwendige (scholastieke) aanpassing van het christelijk geloof aan heersende
denkbeelden.
Met deze aanduidingen moet ik volstaan. Ik durf op dit punt zo kort te zijn,
omdat ik hierover reeds eerder in Radix schreef15.

14. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen: J.C.B. Mohr, (1960) 1965 (5e ed.), pp. 361-382.
15. J. Klapwijk, ‘Op rooftocht: Over het toetsen van moderne filosofie’, in: Radix 7 (1981), pp.
196-206. Deze tekst is als hoofdstuk 9 in voorliggende bundel opgenomen.

12. TRANSFORMATIONELE ANALYSES:
OVER SOEVEREINITEIT IN EIGEN KRING,
DIEPTEHERMENEUTIEK EN FILOSOFIE
TN LOCO’*

[Noot van de redactie: In het artikel ‘Reformational Philosophy on the Boundary
between the Past and the Future’ bespreekt Klapwijk een aantal centrale thema’s die
binnen de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte intensief zijn bediscussieerd.
Uit dit artikel verschijnen hier drie secties, in het Nederlands. In eerdere secties heeft
Klapwijk gehandeld over de relatie van filosofie en wereldbeschouwing, alsmede over
de relatie van de religieuze antithese tot de filosofie (zie hiervoor ook de hoofdstuk
ken 9 en 10 van het voorliggende boek). Hij heeft daarin gepleit voor de idee van
christelijke filosofie als wereldbeschouwelijke en transformationele filosofie. Nukomt
hij te spreken over een ander centraal en veelbesproken thema: dat van de
‘soevereiniteit in eigen kring’.]

Soevereiniteit in eigen kring? Naar een creatuurlijk-messiaans perspectief (1)
Het is verleidelijk hier de theorie van soevereintiteit in eigen kring als centraal
thema aan de orde te stellen. Dit onderwerp is immers controversieel, heeft
altijd veel aandacht getrokken en vormt, vooral in Nederland, ook heden ten
dage nog een oriëntatiepunt voor heel wat politici van christelijke en christen
democratische huize. Toch zal ik deze theorie slechts als nevenzaak behandelen.
Het is namelijk niet de geponeerde kring-soevereiniteit die ons voor de
moeilijkste vragen plaatst, maar haar achtergrond. En de achtergrond van de
theorie van soevereiniteit in eigen kring is de leer van de zogenaamde
scheppingsordeningen.
Lange tijd heeft de leer van de scheppingsordeningen in de christelijke kerk
en met name in de kerken der Reformatie een erkende plaats gehad. Pas in de
20e eeuw kreeg de leer van de ordeningen in verband met de opkomst van het
nationaal-socialisme in Duitsland en elders de wind van voren, ook in
christelijke kringen. Ieder weet hoe de nazi’s het Germaanse ras, de ‘volkse’
cultuur en de eigen geschiedenis idoliseerden. Hitler presenteerde zijn nieuwe
maatschappelijke orde als product van Gottes Fügung in der Geschichte. Wakker

*

Bewerkte en ingekorte Nederlandse versie van het artikel ‘Reformational Philosophy on the
Boundary between the Past and the Future’, verschenen in: Philosophia Reformata 52 (1987),
pp. 101-134.
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geschud door Karl Barth begonnen vele jonge theologen, vaak niet ten onrechte,
te vermoeden dat aanhangers van deze leer heimelijk ‘natuurlijke theologie’
bedreven, heimelijk een soort scheppingsmetafysica aanhingen, waarin historisch
gegroeide verhoudingen, zeg van het kleinburgerlijk gezin of van de kapitalisti
sche geld- en arbeidsmarkt, werden opgeblazen tot van God gewilde scheppingsstructuren en geventileerd als eeuwige metafysische beginselen. Zulke uitglijders
kwamen inderdaad voor. Maar wierpen die barthiaanse theologen het kind niet
met het badwater weg?
Het is met name Dooyeweerd geweest die waarde bleef hechten aan de leer
van de scheppingsordeningen. Eens zei hij heel uitdagend dat, als Groen van
Prinsterer in onze tijd geleefd had, hij zijn sympathieën voor het historisme van
de 19e eeuw als een dwaling zou hebben doorzien. Hij zou niet alleen
geprotesteerd hebben tegen het revolutionaire rationalisme van de Verlichting:
‘tegen de Revolutie het Evangelie’ (waaruit in de Nederlandse politiek de ‘anti
revolutionaire richting’ ontstond), hij zou ook vanuit dezelfde overtuiging zijn
profetische stem verheven hebben tegen de irrationalistische en historistische
geest van onze tijd: ‘tegen het historisme de goddelijke scheppingsordinantiën’1.
Dooyeweerd heeft met behulp van deze leer tot uitdrukking willen brengen
dat heel de geschapen werkelijkheid - niet alleen de natuur maar ook de cultuur,
de geschiedenis, de menselijke samenleving - onderworpen is en blijft aan de
schepperswil van God, hoezeer wij als zondige mensen ook met deze
werkelijkheid, met heel de samenleving aan de haal gaan. Hij wilde - naar ik
meen, met recht - geen knieval doen voor de barthiaanse theologie noch voor
de moderne filosofie van een contingente werkelijkheid, van een vervloeiende
geschiedenis, van een maakbare samenleving, van een zichzelf scheppende
mens. Ergens is er een grens aan menselijke autonomie of autocratie. Ergens
stuit de beheersingsdrang van onze moderne maatschappij deskundigen op een
ondoordringbare muur: het goddelijk structuurgeheim van de schepping. Welnu,
dat structuurgeheim zou zich ook weerspiegelen in de eigen verantwoordelijkheid
en bevoegdheid (soevereiniteit) van de diverse maatschappelijke kringen, zoals
kerk, staat, gezin, school en bedrijfsleven.
Dooyeweerd en Vollenhoven hebben met hun nadruk op scheppingsordenin
gen medestanders gekregen. Ik denk hier met name aan S.U. Zuidema. Zuidema
mocht graag een beetje de spot drijven met al die links-radicale christenen en
progressieve theologen die volgens hem in hun maatschappelijke hervormingsdrift de ‘beginselen’ van Gods scheppingsorde hadden ingeruild voor de
‘eindselen’ van Gods koninkrijk. Dat leek een goede grap. Pas jaren later
ontdekte ik dat Zuidema te vroeg gegrapt had. Immers, wat is het koninkrijk
Gods?

1. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning: Om het reformatorisch grondmotief, Zutphen:
J.B. van den Brink, 1959, p. 241.
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Een van de diepste overtuigingen van de calvinistische Reformatie, waarmee
ze zich opstelde tegenover de middeleeuws-scholastieke theologie, kan aldus
worden verwoord: het koninkrijk van God is niet een hogere, bovennatuurlijke
werkelijkheidsorde; het is de natuurlijke werkelijkheid, door God gebracht tot
haar verlossing, bevrijding en verheerlijking. Uit de bede van Psalm 138 dat
‘God ... niet laat varen de werken zijner handen’ en zoveel andere Schriftplaatsen heeft de Reformatie de conclusie getrokken dat de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde uit de Apocalyps geen creatio nova is, geen nouveauté, maar de
ver-nieuwde schepping, gelouterd door het oordeel2.
Tegen deze bijbels-reformatorische achtergrond kan men m.i. met recht
stellen dat Gods rijk de schepping zelf is in het licht van haar messiaanse
eindbestemming. Nog bondiger is dit uit te drukken in de these: tussen de
gegeven orde van de schepping en het komende rijk van shaloom is er een
relatie van intentionele identiteit3. Ik erken overigens onmiddellijk dat met deze
these lang niet alle vragen rondom schepping en rijk Gods zijn opgelost.
In elk geval, langs de weg van bovengenoemde overwegingen heb ik in dezen
afstand moeten nemen van Zuidema. Ik ben tot de conclusie gekomen dat we
het bijbels getuigenis aangaande Gods ‘inzettingen en verordeningen’ (Ps. 119)
nooit moeten isoleren of plaatsen tegenover de grootse vergezichten van profeten
en apostelen. Er ontstaat dan als vanzelf een schrikbarend christelijk conservatis
me met achterwaartse blik, dat blind is voor de dynamiek van de schepping. Juist
vanwege deze messiaanse toekomstvisioenen hebben we ons hart om te keren
en onze blik voorwaarts te richten. Ontcijferen moeten we de eindselen, de
eschatologische symbolen, ten einde te verstaan de beginselen, de protologische
ordeningen. En vice versa! Slechts in zulk een ‘va et vient’4, of liever, in de
weg van ‘verwachten’ en ‘gedenken’ mogen we ontdekken al hetgeen God ‘vanaf

2. Calvijn spreekt zelfs van een ‘beginsel’, wanneer hij het heeft over de innerlijke samenhang
van de schepping en haar vernieuwing. Toegespitst op de mens als het beeld van God zegt hij:
‘Want ofschoon ik erken, dat het saamvattende uitdrukkingen zijn, kan toch dit beginsel niet
aangetast worden, dat wat in de vernieuwing van Gods beeld het voornaamste is, ook in de
schepping zelf boven gestaan heeft’ (J. Calvijn, Institutie o f onderwijzing in de christelijke
godsdienst, vert. A. Sizoo, Delft: W.D. Meinema, z.j. (10e ed.), I, XX, 4).
3. Het aantrekkelijke van de positie van Nicholas Wolterstorff is dat hij beide ziet: het
scheppingsperspectief en het perspectief van shaloom, ‘Amsterdam’ en ‘Lima’. De zwakke kant
van zijn positie is m.i. dat beide perspectieven niet werkelijk zijn geïntegreerd: ‘The cultural
mandate is insufficiënt as a grounding for the practice of scholarship. One needs as well the
mandate to work for shalom’ (N.P. Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace: TheKuyper
Lectures fo r 1981 delivered at the Free University o f Amsterdam, Grand Rapids: Wm.B.
Eerdmans, 1983 and Kampen: J.H. Kok, 1983, p. 172).
4. Ik ontleen de uitdrukking aan Paul Ricoeur. Ik neem afstand van haar dialectische achtergrond,
welke door Ricoeur zelf omschreven wordt als een soort ‘dialectique a synthèse ajoumée’
(P. Ricoeur, Histoire et Verité, Paris: Editions du Seuil, 1955 (3e ed.), p. 16). Voor het overige
wil ik eraan herinneren dat de apocalyptische symboliek, met name in Openb. 22, zelf terugwijst
naar de symboliek van het scheppingsverhaal.
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den beginne’ met deze geschonden schepping voornemens is geweest.
Ik kan helaas niet zeggen dat de hier gepresenteerde idee van filosofie in
creatuurlijk-messiaans perspectief de afgelopen halve eeuw kenmerkend is
geweest voor het werk in onze kring. Eén markante uitzondering moet ik echter
memoreren: professor Mekkes. Het is Mekkes die geschreven heeft: ‘Spreken
over scheppingsordeningen als iets op zichzelf is ... onmogelijk’, en die daarom
wonderschoon gewaagde van ‘structuren onder de regenboog’. Om niet
misverstaan te worden voegde Mekkes eraan toe: ‘maar juist deze (regenboog)
wijst naar haar dynamische vervulling’. Daarom kon hij ook elders in polemiek
met Dooyeweerd betuigen: ‘Aan de toekomst is (de mens) onderworpen. Zij is
het, die door de Geschiedenis de schepping normeert'5.
In een wereld waarin miljoenen mensen hunkeren naar houvast en waarin
de slums van Bombay en Rio de Janeiro roepen om gerechtigheid, rept de
gangbare seculiere wetenschap alleen maar van feiten en kennis der feiten zonder
toekomst-ontwerp. Daartegenover moeten wij weer M ekkes’ woorden durven
spellen: ‘de toekomst normeert’. We moeten de woorden indachtig zijn van
Levinas, die zegt dat alleen de messiaanse triomf de gebrokenheid van de
geschiedenis kan keren, of de woorden van Adomo, die zegt dat alleen het
messiaanse perspectief de ongerechtigheid blootlegt6. We moeten bij onze
structurele analyses van mens en maatschappij, van geldhandel en wereldeco
nomie, van mensenrechten en politiek systeem, zodanig spreken over de van
God gewilde scheppingsorde dat mensen in het Prinzip Schöpfung het Prinzip
Hoffnung gaan herkennen. Een theorie over ‘soevereine kringen’, geïnterpreteerd
als kaders van zingeving en kanalen van wederzijdse zorg en dienstbaarheid,
lijkt me meer conform het messiaanse perspectief dan een theorie over
‘soevereine kringen’ waarin mensen alleen maar ‘law and order’ ontdekken7.
Het lijkt me nog amper nodig aan te tonen dat de idee van filosofie in
creatuurlijk-messiaans perspectief nauw aansluit bij de eerder genoemde
concepten van transformationele en wereldbeschouwelijke wijsbegeerte.
Transformatie bleek immers invoeging binnen een wereldbeschouwelijke context.
En binnen de wereldbeschouwelijke context die christenen verenigt, is het
creatuurlijk-messiaans perspectief een onmisbaar ingrediënt.

5. J.P.A. Mekkes, Tijd der bezinning, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1973, p. 60; Radix,
tijd en kennen. Proeve ener critiek van de belevingssubjectiviteit, Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 1970, p. 183. Reeds in Scheppingsopenbaring en wijsbegeerte. Kampen: J.H.
Kok, 1961, komen we de woorden tegen: ‘de weg der schepping (is) de weg van het Koninkrijk’
(p. 90).
6. Zie E. Levinas, Totalité et infini: Essay sur Texteriorité, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1961,
p. 261 en Th. W. Adomo, Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag, (1951) 1970, par. 153.
7. Cf. Th. de Boer, ‘De filosofie van Dooyeweerd’, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor
Wijsbegeerte 76, 4 (okt. 1984), (pp. 247-261) pp. 250-251.
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Werkelijkheid als zin? Naar een hermeneutische dieptepeiling (2)
De meest befaamde zin uit Dooyeweerds Wijsbegeerte der wetsidee is
waarschijnlijk deze: ‘De zin is het zijn van alle creatuurlijk zijnde, de zijnswijze
ook van onze zelfheid’8. Het is deze zin in Dooyeweerds oeuvre die me
aanvankelijk tot bewondering, naderhand tot verbijstering heeft gebracht.
Aanvankelijk bewondering, omdat Dooyeweerd met deze stelling in één
grandioze greep de onzelfstandigheid van de werkelijkheid en dus impliciet ook
de onzelfgenoegzaamheid van de mens en het menselijk denken tot uitdrukking
had weten te brengen. Maar vervolgens ook verbijstering, omdat deze zin
eenvoudigweg negeert dat in een wereld van gevangenissen, gestichten en graven
zin vaak mijlenver te zoeken is. Er zijn situaties waarin schepselen van God
zozeer gefolterd worden door angst, door pijn of door verstikkende eenzaamheid
dat mij het woord ‘zin’ op de lippen besterft. Zou ik derhalve het verband van
zijn en zin onder woorden moeten brengen, dan zou ik hooguit durven
formuleren: ‘Het zijn van al het creatuurlijk zijnde is zin, maar dan zin die
kwetsbaar is en openstaat voor zinvervreemding, zinledigheid en waanzin’9.
Een aantal jaren terug schreef collega Van der Hoeven een treffend opstel
over de christen-denker Paul Ricoeur. Hij schreef erboven: ‘Het ‘probleem’ van
het kwaad: vuurproef voor levensechtheid en bescheidenheid van het filosofe
ren’10. Inderdaad, indien wij als mensen of als christenen weet hebben van de
demonie van het kwaad in deze wereld, zijn we verplicht ons daar ook
filosofisch rekenschap van te geven. Denkers als Dooyeweerd kunnen ons leren
hoezeer de schepping transparant is, ja, dat zelfs de structuur van het theoretisch
denken zinvol heenwijst naar de glorie van haar Schepper. Anderzijds zullen
denkers als Dostojewski of Ricoeur ons moeten leren hoezeer de demonie van
het kwaad tot inde keldergewelven van het menselijk bestaan is doorgedrongen.
Dan stokt ons verstand. Dan ervaren we geen zin, we tasten in duisternis.
Z o’n gewijzigde formule over zin en zinledigheid in Gods schepping heeft

8. H. Dooyeweerd, D e wijsbegeerte derwetsidee, 3 boeken, Amsterdam: H.J. Paris, 1935-1936,
boek 1, p. 5; A New Critique o f Theoretical Thought, 4 vols., Amsterdam: Uitgeverij H.J.
Paris, 1953-1958; Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Company, 19531958, vol. 2, pp. 429-435.
9. Dooyeweerd ziet het onderhavige probleem weliswaar onder ogen als hij de vraag opwerpt:
‘Is de zondige werkelijkheid inderdaad nog zin?’ Hij erkent dan: ‘Wij raken hier inderdaad het
diepste probleem, waarvoor een Christelijke wijsgeerig denken zich gesteld ziet’. Maar het
antwoord zonder aarzeling en zonder inperking volgt nagenoeg onmiddellijk: ‘De zondige
werkelijkheid blijft afvallige zin onder de wet en onder den vloek van Gods toom’ (Wijsbegeerte
der wetsidee, boek 2, pp. 30-31; A New Critique, vol. 2, p. 33). Het ‘waarom’ van de
Gekruisigde en van zovele kruisdragers klinkt hier niet door.
10. ‘Het ‘probleem’ van het kwaad: vuurproef voor levensechtheid en bescheidenheid van het
filosoferen (in de hoofdrol Paul Ricoeur)’, in: J. van der Hoeven, Peilingen: Korte exploraties
in wijsgerig stroomgebied, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1980, hfdst. 8, pp. 168-193.
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wijsgerige implicaties. Ze raakt vooral de leer van de ‘naïeve’, voorwetenschap
pelijke ervaring. Vaak spreekt Dooyeweerd over het gegeven-zijn van de
‘naïeve’, alledaagse, voortheoretische levenservaring. Wijsbegeerte en
wetenschap zouden van deze gegevenheid, d.w .z. van het rfafw/n-karakter van
de naïeve ervaring, moeten uitgaan11. Ik verwerp deze stelling.
Ook voor mij is de naïeve ervaring fundament van alle theoretische analyse.
Nooit zou ik haar echter een ‘datum’ willen noemen, een simpele gegevenheid
voor de wetenschap, omdat de naïeve ervaring niet een probleemloos of
onschuldig gebeuren is. De naïeve ervaring is nimmer naïef! Als het waar is dat
alle menselijke ervaring van zin ambigu en ambivalent is, doortrokken van valse
schijn en illusies, dan is niet alleen het theoretisch denken maar ook het
voortheoretisch ervaren aangetast. Terecht heeft de Amerikaanse filosoof
Cornelius Van Til dit tegenover Dooyeweerd beklemtoond1112. De naïeve ervaring,
de wereld van de ‘Alltäglichkeit’ (om een term van Heidegger te hanteren) kan
hierom geen datum zijn omdat reeds in deze wereld en niet pas op het niveau
van de wetenschappelijke reflectie mensen zich niet alleen ontsluiten voor, maar
ook toesluiten voor zin. Kortom, in de gebrokenheid van onze aardse existentie
is het verstaan van zin - op welk niveau dit zich dan ook afspeelt - doortrokken
van misverstand, misleiding en misrekening.
Al deze overwegingen brengen me noodzakelijkerwijs tot een concept van
christelijke filosofie in termen van een dieptehermeneutiek van eigen signatuur.
Wat dienen we te verstaan onder een christelijke dieptehermeneutiek van eigen
signatuur? Ik kan hier alleen haar omtrek schetsen. Allereerst is ze ‘hermeneu
tiek’ omdat èn op theoretisch èn op voortheoretisch niveau het zin-karakter der
werkelijkheid eoipso appelleert op menselijke zinervaring in termen van duiden,
verstaan, interpreteren. Vervolgens is ze ‘diepte-hermeneutiek’ omdat ze zal
moeten doorstoten naar wat er achter de gegeven, positieve verschijnselen
schuilgaat aan negativiteit en nihilisme. Ze is ten slotte ‘van eigen signatuur’,
omdat ze opereert vanuit een christelijke Vorverständnis. Elke ‘Verständnis’ is,
zoals de hermeneutische theorie sedert Heidegger en Bultmann terecht beweert,
noodzakelijk ingebed ineen ‘Vorverständnis’13. Wij kunnen dus niet anders dan
de werkelijkheid filosofisch interpreteren vanuit ons ‘Vorverständnis’, een
christelijke of (meer toegespitst) een reformatorische wereldbeschouwing.

11. H. Dooyeweerd, D e wijsbegeerte der wetsidee, boek 1, pp. 46-49; boek 2, pp. 359-364; A New
Critique, vol. 1, pp. 83-85; vol. 2, pp. 429-435.
12. Cf. C. Van Til: ‘There is no naive experience as a primary datum any more than there is
anything like theoretical thought as such’ (C. Van Til, Jerusalem and Athens: critical discussi
ons on the theology and apologetics, E.R. Geehan (ed.), Nutley (N.-J.): The Presbyterian and
Reformed Publishing Company, 1971, p. 109).
13. Zie M. Heidegger, Sein undZeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, (1927) 1960, par. 7, 31-33
en R. Bultmann, History and Eschatology, Gifford Lectures, Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1957, hfdst. 8.
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Z o’n dieptehermeneutiek is geen geringe opgave! In een van zijn laatste
geschriften waarschuwt wijlen prof. Meijer C. Smit terecht voorde dwang van
het hermeneutisch denken14. Volgens hem is het historisch-hermeneutisch
Verstehen wel vriendelijker dan het causaal wetenschappelijk Erklären, maar
per slot van rekening even ‘totalitair’. De hermeneutische denkwijze wil immers
alles interpreteren vanuit de omvattende context van een gegeven tijdgeest,
structuur of traditie. Gaat dat? Het leed in deze wereld peilen is nodig om naast
de lijdende mens te kunnen staan. Maar wie het leed begrijpelijk wil maken door
het ordelijk in te passen in een omvattende verstaanshorizont, heeft misschien
een universele hermeneutiek gered, maar heeft ondertussen zijn medemens
verraden. Dieptehermeneutiek in een waarlijk christelijke stijl is een moeilijke
opgave. Ze betekent namelijk: open ogen maar de hand op de mond bij het
bittere raadsel van Gods goede schepping.
Met andere woorden, ons concept van dieptehermeneutiek is een afwijzing
van ‘totalitaire’ hermeneutiek. Ons concept betekent de ontkenning van een
universele verstaanshorizont. Het betekent in het bijzonder de ontkenning van
een universele verstaansgeschiedenis, waarin - zoals Hans-Georg Gadamer
beweert - de ‘Lebenswelt’ of ervaringshorizont van een oorspronkelijke auteur
of actor en die van een hedendaagse interpretator op een of andere manier
zouden samenvloeien en versmelten in de concentratie op het object (‘die Sache’)
waarnaar de voorhanden teksten, documenten of andere sporen verwijzen15.
Ik geloof dat deze zogenaamde ‘fusion of horizons’, die zich telkens weer
in onze omgang met vreemde of verleden verschijnselen zou voordoen en die
zou plaatsvinden binnen een alomvattende ‘Wirkungsgeschichte’ (welke het
interpretandum en de interpretator gelijkelijk insluit) slechts tot op zekere hoogte
gerealiseerd kan worden. Een universele verstaanshorizont? Zodra we een
cruciaal verschijnsel uit verleden of heden in het oog vatten - neem de opkomst
van het christendom, neem de filosofie van de Verlichting, neem de klassen
strijd, neem de problematiek van rijke en arme landen - openbaart er zich tussen
de verstaanders onvermijdelijk een ‘conflict der interpretaties’ (P. Ricoeur), een
onverzoenlijk conflict dat uiteindelijk van doen heeft met dwaling, met zonde,
met wereldbeschouwelijke tegenstellingen en religieuze antithese. De
zogenaamde ‘fusie’ van horizonten, voltrokken vanuit de vermeende universali-

14. Ik verwijs hier naar een niet-gepubliceerde, niet van een titel voorziene voordracht van M.C.
Smit uit 1980. Ik heb haar onder de titel ‘Bedenkingen tegen de objectief-wetenschappelijke
en historistisch-hermeneutische denkwijzen van deze tijd’ opgenomen in de bundel: M .C . Smit,
D e eerste en tweede geschiedenis, J. Klapwijk (red.), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn,
1987.
15. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1965 (2e ed.), pp. 288-290, 359-360. Cf. ook L.D.
Derksen, On Universal Hermeneutics: A Study in the Philosophy o f Hans-Georg Gadamer,
Amsterdam: Free University Press, 1983, pp. 107-179.
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teit van de taal, berust in feite op ‘confusie’. Ze versluiert wat er werkelijk aan
de hand is, te weten: de poging elkaar te overtuigen vanuit conflicterende
horizonten16.
Is het nog nodig verband te leggen tussen ons concept van dieptehermeneutiek
en de oorspronkelijke idee van transformationele filosofie? ‘Understanding our
w orld’ (ik zinspeel hier op de titel van het laatste boek van Henk Hart) is altijd
een controversiële daad van hermeneutisch /^-interpreteren, omdat ze gebaseerd
is op transformatie vanuit conflicterende wereldbeschouwelijke horizonten. In
breder verband bezien is iedere interpretatieve act van de mens een keuze, een
machtsgreep, strijd der geesten, transformationele toeëigening vanuit uiteenlo
pende levensperspectieven.
Universeel-historische ontsluiting? Naar een filosoferen ‘in lo co ’ (3)
Christenen koesteren vaak een soort liefde/haat-verhouding tot de geschiedenis.
Reformatorische filosofen erfden in het verleden liefde voor de geschiedenis van
Groen van Prinsterer en Kuyper, voortrekkers die zich hadden verdiept niet
alleen in de kerkgeschiedenis en in de vaderlandse geschiedenis maar ook in de
geestesevolutie van de moderniteit.
De haat kwam van een andere zijde. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog
werd Europa overspoeld door neoromantische, levensfilosofische en historistische literatuur, een literatuur die dweepte met de traditionele cultuurgemeen
schap en met de creatieve levenswil, maar vooral met de geschiedenis: met de
historische veranderlijkheid van heel het culturele leven. Dit opkomende
historisme was een protest tegen de nogal starre structuur-analyses van
neokantianen en husserliaanse fenomenologen uit die tijd. Het stond echter ook
vierkant tegenover een andere denkrichting: het kuyperiaanse neocalvinisme met
zijn leer van goddelijke scheppingsordeningen.
Hier leek het van meet af nodig een dam op te werpen zo niet tegen de
geschiedenis dan toch tegen de adoratie van de geschiedenis: het historisme.
Dooyeweerd en Vollenhoven haatten het historisme. Ze haatten de historistische
opvattingen van een Dilthey, een Troeltsch, een Spengler, die alle verschijnselen
inde werkelijkheid voorstelden als ‘im Werden begriffen’, als historisch bepaald
en dus als veranderlijk en relatief. Het historisme, die ‘dodelijke krankheid van
onze ‘dynamische’ tijd’ leek op den duur iedere vaste overtuiging, iedere
normopvatting, ieder besef van een goddelijke scheppingsorde te ondermijnen17.
Dooyeweerd pakte het probleem van historisme en geschiedenis op geheel

16. Zie J. Klapwijk, ‘The Universal in Hans-Georg Gadamer’s Hermeneutic Philosophy’, vert.
J.N. Kraay, Philosophia Reformata 50, 1/2 (1985), pp. 119-129; H. VanderGoot, Interpreting
the Bible in Theology and the Church, New York and Toronto: The Edward Mellon Press,
1984, p. 15-17.
17. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning, par. 15, p. 58.
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eigen wijze aan. Uitgaande van de veelheid van modale aspecten die aan de
werkelijkheid eigen zijn (fysisch, psychisch, analytisch, historisch, economisch
enz.) schoor hij het historisme over één kam met zovele andere -ismen die hij
in de geschiedenis der filosofie was tegengekomen. Die -ismen staarden zich
z.i. blind op een enkel werkelijkheidsaspect: het materialisme op het fysische,
het logicisme op het analytische enz. Het historisme zou in dezelfde val getrapt
zijn. Het zou de uitvergroting en verabsolutering zijn van het historische aspect.
Historisten zouden dus de neiging hebben om alle andere aspecten tot dit aspect
te herleiden. En de dam die Dooyeweerd tegen deze populaire zienswijze
opwierp was een ingesnoerde conceptie van geschiedenis: het historische is
slechts een modaal beperkt facet van de werkelijkheid, door hem omschreven
als het proces van de beschavingsontwikkeling18.
Dooyeweerd mocht er dan al een zeer toegeknepen kijk op de geschiedenis
op nahouden, hij wist die op minstens twee manieren te compenseren, c.q. uit
te breiden. Hij deed dit, om te beginnen, door het modaal-historische proces van
culturele ontwikkeling te schetsen als basis van een soort intermodale
geschiedenis, door Dooyeweerd ‘openingsproces’ dan wel ‘proces van zinontsluiting’ genoemd: de normatieve modale aspecten zouden simultaan of
successievelijk hun zin ‘openen’, ‘ontsluiten’, ‘uitbreiden’ o f ‘verdiepen’ naar
hoger gelegen sferen. Hij deed dit vervolgens ook door dit modale èn
intermodale proces te funderen in een soort religieuze geschiedenis, waarbij hij
verwees naar de strijd der twee rijken bij Augustinus en naar de interne
dynamiek en dialectiek van niet-christelijke religieuze grondmotieven als
richtinggevend voorde eerder genoemde processen van historische ontwikkeling
en historische ontsluiting19.

18. Voor Dooyeweerds opvatting van de geschiedenis zie in het bijzonder De wijsbegeerte der
wetsidee, boek 2, deel 1, hfdst. 3 en 4 ; A New Critique, vol. 2, part 1, chs. 3 en 4; zie verder
zijn Vernieuwing en bezinning, hfdst. 1, par. 14-25; en In the Twilight o f Western Thought:
Studies in the Pretended Autonomy o f Western Thought, Philadelphia: The Presbyterian and
Reformed Publishing Company, 1960, chs. 3 en 4. Ten aanzien van Vollenhovens opvatting
van geschiedenis zie met name zijn Isagoogè Philosophiae, Amsterdam: Filosofisch Instituut
der Vrije Universiteit, 1967 (syllabus), par. 113-134, pp. 74-98. In ‘Problemen van de tijd in
onze kring’ (Amsterdam: Vrije Universiteit, z.j., een ongepubliceerd, getypt manuscript van
een lezing, gehouden in 1968) merkt Vollenhoven op dat hij reeds in 1929 in een debat met
Dooyeweerd openlijk met hem van mening verschilde over het modaal karakter van de
geschiedenis. Het blijft natuurlijk de vraag of Dooyeweerds opvatting van geschiedenis,
inhoudelijk gezien niet meer dan modaal is. Deze modale geschiedenis wordt in A New Critique
aangeduid als ‘cultural development’, in D e wijsbegeerte der wetsidee nog breder omschreven
als ‘beschavingsontwikkeling’. Vergelijk bijv. A New Critique, vol. 1, pp. 267, 362-365 met
D e wijsbegeerte der wetsidee, boek 2, pp. 187, 296-300; zie ook p. 143.
19. Voor de idee van een religieuze ‘geschiedenis’ zie De wijsbegeerte der wetsidee, boek 2, pp.
199, 298 en in het bijzonder 222 (‘aan het verloop der wereldgeschiedenis (ligt) de strijd
tusschen civitas Dei en civitas terrena ten grondslag’). Cf. A New Critique, vol. 2, pp. 268,
363, 294. Voor de idee van een religieuze dialectiek zie vol. 1, p. 64.
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Tegenwoordig is de geest van het historisme naar mijn besef virulenter dan
ooit. En Dooyeweerds antidotum - de idee van een ingeperkte, mono-modale
geschiedenis - brengt geen baat. Vergeet niet, vanaf de jaren veertig heeft er
zich een ware explosie van historische disciplines voorgedaan: naast de
traditionele politieke, militaire en diplomatieke geschiedenis kennen we
economische geschiedenis, sociale geschiedenis, cliometrie, ideeëngeschiedenis,
mentaliteitsgeschiedenis, psycho-history en wat niet a l. Bij zoveel diversiteit kan
Dooyeweerds mono-modale opvatting van geschiedenis niet langer overtuigen.
Maar ook zijn intermodale benadering van de geschiedenis - om me hier
verder op te concentreren - is allesbehalve overtuigend. De vraag ‘hoe [zelfs
ineen geseculariseerde wereld] het geheele ontsluitingsproces in alle normatieve
zin-zijden der werkelijkheid mogelijk is’ heeft zoveel romantisch-organologische,
progressivistische en universeel-historische connotaties dat ze eerder het
speculatieve product moet heten van de geschiedmetafysica van het Duitse
idealisme (die men trouwens ook bij Abraham Kuyper om de haverklap
tegenkomt) dan dat ze zou ontspringen - zoals Dooyeweerd stelt - aan een
waarlijk ‘Christelijke historiebeschouwing’20.
Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een universeel-historisch proces van
ontsluiting? Integendeel, talloze beschavingen zijn zo spoorloos van de
aardbodem verdwenen dat de geschiedenis een Zwitserse gatenkaas lijkt te zijn.
Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een continue verdieping van zin in de
geschiedenis? Integendeel, overal waar zinperspectieven zich maar even openen,
staan de farao’s en Führers klaar om met harde hand de geschiedenis weer dicht
te spijkeren. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een simultane ontvouwing van
de diverse zinzijden der cultuur? Integendeel, de realiteit pakt anders uit,
hypertrofiëring en atrofiëring gaan hand in hand.
Wie vandaag de dag om zich heen ziet, die heeft de voorbeelden van
hypertrofie en atrofie voor het grijpen. Voltrekt de expansie van de westerse
gemeenschap zich niet op kosten van een wegkwijnende moraal? En denk eens
aan het vraagstuk van overontwikkeling en ontwikkeling, waar onder meer Bob
Goudzwaard ons mee geconfronteerd heeft. Bestaat er geen structurele
interdependentie tussen de groeiproblemen van het overontwikkelde Westen en

20. H. Dooyeweerd, A New Critique, vol. 2, p. 297. Voor de hegeliaanse geschiedbeschouwing
van Kuyper, z \t Het Calvinisme : Zes Stone-lezingen in oct. 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden,
Amsterdam/Pretoria: Höveker & Wormser, [1899]. Het boek is door en door organologisch
(‘Zoo waarachtig als elke plant een wortel heeft, schuilt onder elke levensuiting een beginsel’,
p. 187), doortrokken van vooruitgangsgeloof (‘Het Protestantisme is daarna gekomen en neemt
een geestelijk hooger standpunt in’, p. 184), gebaseerd op de idee van een universele, westers
georiënteerde geschiedenis (‘Er gaat door ons geslacht maar één breede frissche stroom van
leven ..., en die ... h e e ft... zijn loop steeds van het Oosten naar het Westen doorgezet’, p. 25).
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de schuldenlast, annex verpaupering, van zoveel landen inde Derde Wereld21?
Ik wil niet beweren dat Dooyeweerd voor dit soort vragen hoegenaamd geen
oog heeft gehad. Meer dan eens schrijft hij over de ‘schrijnende disharmonie’
in het zogenaamde ontsluitingsproces22. Uitdrukkelijk neemt hij ook afstand van
het humanistisch vooruitgangsgeloof en herinnert hij aan de strijd om de goede
richting van het ontsluitingsproces23. Een en ander neemt niet weg dat
Dooyeweerd blijft vasthouden aan de grondgedachte van een universeelprogressief ontsluitingsproces, dat op een of andere manier in de moderne,
westerse cultuur blijkt uit te monden. Neen, Dooyeweerds opvatting van de
geschiedenis is in sommige opzichten meer gestempeld door een Duitsidealistische dan een christelijke zienswijze. Ze krijgt dan ook - C.T. Mclntire
heeft hierop gewezen - westerse, soms zelfs etnocentrische trekken, hoezeer
Dooyeweerd zelf bij het klimmen der jaren gezocht heeft naar een mondiaalchristelijk perspectief24.
In eerdere paragrafen heb ik gepleit voor een transformationeel-hermeneutische interpretatie van onze geschapen en geschonden werkelijkheid vanuit een
creatuurlijk-messiaans perspectief. Wat ik zojuist gedaan heb is het verschil
markeren tussen een dergelijk creatuurlijk-messiaans perspectief en de
genoemde, westers georiënteerde ontsluitingsidee. Dat verschil is niet gering.
Uiteraard is het creatuurlijk-messiaans perspectief, zoals ik het zie, eveneens
gericht op ontsluiting, op de volle ontsluiting van de zin der schepping, en dus
ook van de zin der geschiedenis. Maar dit creatuurlijk-messiaans perspectief
behoort in mijn opinie tot de wereldbeschouwelijke context, de hermeneutische
horizont voor het christelijk verstaan der werkelijkheid. Dat protologisch-

21. B. Goudzwaard, Aidforthe OverdevelopedWest, Toronto: Wedge Publishing Foundation, 1975,
chs. 1 en 5; Kapitalisme en vooruitgang: Een eigentijdse maatschappijkritiek. Assen/Amster
dam: Van Gorcum, 1976, hfdst. 2 en 3. Zie ook N.P. Wolterstorff, Until Justice and Peace
Embrace, chs. 2-4.
22. H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee, boek 2, p. 295; cf. pp. 265-268. Cf. A New
Critique, vol. 2, pp. 361, 334-337.
23. H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee, boek 2, pp. 193-195; 298-300. Cf. A New
Critique, vol. 2, pp. 263-265, 363-365.
24. Voor Dooyeweerds westers georiënteerde, soms zelfs nationalistisch getinte en toch als
normatief gepresenteerde cultuurbeschouwing zie A New Critique, vol. 2, pp. 266-268 etc. Met
name in zijn Vernieuwing en bezinning staat ‘het Avondland’ zeer centraal, hfdst. 1, par. 3,
17-25. Ik geef een enkel citaat hieruit: ‘Een wezenlijk schriftuurlijke historie-beschouwing ...
weet, dat in de machtsstrijd, die om de toekomst van het Avondland in de historie gevoerd
wordt, zich de grote antithese geldend maakt’, p. 103. Ja, het Nederlandse nationale karakter
noemt Dooyeweerd op een gegeven moment zelfs, gelet op zijn calvinistische inslag, zijn
humaniteit, zijn soberheid van levensstijl e.d., een ‘normatief type’ van historische ontsluiting
en differentiatie, p. 79. Zie ook de opvallende analyses van C.T Mclntire in ‘Dooyeweerd’s
Philosophy of History’, in: The Legacy o f Herman Dooyeweerd: Reflections on Critical
Philosophy in the Christian Tradition, Edited by C.T. Maclntire, Lanham, New York and
London: University Press of America, 1985, pp. 81-117, met name pp. 104-105.
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eschatologisch perspectief van volle zinontsluiting leidt maar transcendeert ook
alle theorie. Dat perspectief kan niet theoretisch worden geconstrueerd (in
termen van een speculatieve idee van culturele ontsluiting) noch praktisch
worden gerealiseerd (in termen van een revolutionair program van maatschappe
lijke verandering).
In vijftig jaar tijds is de wereld drastisch veranderd. Vervoerstechniek en
communicatiemedia hebben haar in ijltempo opengegooid. We worden
geconfronteerd met een verscheidenheid van culturele tradities, van LatijnsAmerika tot aan het Verre Oosten. We staan vooreen mondiale ontmoeting, niet
voor een mondiale ontsluiting van culturen. Hierbij kan geen sprake zijn van
hegemonie van westerse cultuur of westers christendom, hooguit van de bijbelse
stelregel - zoals Van der Hoeven eens opmerkte - ‘dat de oudste de jongste zal
dienen’ (Gen. 25:23)25.
De idee van transformationele filosofie is geënt op deze wereldsituatie.
Transformationele filosofie, in christelijke zin opgevat, presenteert zich in alle
bescheidenheid als een filosofie in loco: een filosofie ‘ter plekke’. Ze installeert
zich niet bij voorbaat in een vermeend proces van universele beschaving of van
westerse ontsluiting conform het al te hoog gegrepen model van Hegel en de
zijnen. Ze neemt de concreet-historische cultuursituatie inclusief het eigen
intellectuele erfgoed tot hermeneutisch vertrekpunt en het creatuurlijk-messiaans
perspectief als bron van inspiratie, als transformationele leidraad. Ze streeft
terdege naar een algemene wijsgerige visie op de werkelijkheid maar ze zoekt
deze te bereiken allereerst door zich in te leven in en in te gaan op wijsgerige
problemen zoals deze ervaren en verwoord worden in ‘locale’ westerse,
oosterse, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse cultuursituaties, vervolgens ook door
bredere gedachtenwisseling, langs de moeizame weg van transculturele
communicatie. In de toekomst kan christelijk filosoferen niet langer een westerse
aangelegenheid zijn. En die toekomst is nu reeds begonnen!

25. Aldus J. van der Hoeven in een artikel met de veelzeggende titel ‘Ontwikkeling in het licht van
ontmoeting’, in: Ontwikkeling, rationaliteit en cultuur: Opstellen, aangeboden aan Prof. dr.
C.A. van Peursen, F. Schipper, M.C. Doeser, D. Nauta jr. en C. Sanders (red.), Kampen: J.H.
Kok, 1985, (pp. 147-163) p. 159.
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