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Op een punt staat de theorie van Dooyeweerd recht overeind en 

dat is nu juist het punt waartegen velen tegenwoordig bezwaren 

zouden maken: zijn krachtig pleidooi voor de anti-these tussen 

christendom en humanisme. Die antithese is op theoretisch vlak 

even groat als ooit tevoren en dat is op pragmatische gronden ook 

heel vruchtbaar. 

E 
r zijn minstens twee redenen 

om van harte gehoor te geven 

aan de uitnodiging een bijdra· 

gc te leveren aan dit thema· 

nummer. Allereerst is dit in zekerc zin 

een grensverleggend proJect. De tijd

schrilten van weten-.chap-

pelijkc bureaus van 

politieke partijen worden 

doorgaam gevuld met bij

dragen uit eigen kring en 

voor eigcn kring. Dat 

neemt soms zelfs naar mijn 

smaak bcdenkcliJke pro

ponies aan dat ook de 

boeken van de cigen bu-

Dit keer niet dus; een themanummcr 

over Herman Dooycweerd maar wei 

met hijdragen van menscn die niet de 

vertrouwde aanhangcrs ziJn van de 

'WiJsbegeerte der Wetsidee' (de term is 

door Dooyeweerd verlaten, maar het 

klinkt zo prettig ver

trouwd dat dcze waar

schijnlijk wei noo1t in 

onhruik zal raken). 

Een tweede reden waarom 

het zo aantrekkelijk is aan 

dit project ccn bijdrage tc 

levcren, is gclegen in het 

kit dat het om Dooye

weerd gaat Ncderlands 
rcaus door mcdewcrkers grootste wijsgeer van de 

uit eigen kring worden be- twintigste eeuw. lk zal niet 

sproken. Dat is bijzonder Pro}mr.dr. PH. Cliteur in de bcoordel1ng trcden 

jammer want, atgezien van de geloof- of hij nog groter is dan Spinoza (zoals 

waardighcid van dat soort recensies, Langemeijer nogal voortvarend stelde), 

blijft daarmec de bekendheid en in- maar dat het om ecn zcer groot wijs-

vloed van het gcdachtengoed dar wordt geer gaat is zeker. lk hcb als humanist 

ontwikkeld heperkt tot de politicke altijd vergeefs gezocht in 'mijn' traditie 

partijcn waar men vaak ook zondcr die 

publikaties al op de hoogte is van el

kaars ideecn. 

naar zulke voorbeeldcn. Ze zijn cr niet. 

Natuurlijk, )aap van Praag heeft vee! 

gcdaan voor het gcOI·gani-.eerd huma-



ni"ne in Nederland en interc<,sante 

hoe ken gcschreven, 1 maar in hct geval 

van Herman Dooyewecrd kunncn we 

-;prcken van ecn hlosoot van intcrnatio

naal tormaat die vee\ te groot was voor 

de Ncderlandsc wqze van filmolic-hc

octening. 

Wat maakt de filosohe van Dooye

wcerd zo helangrijk' Allercerst hecft hij 

een aspectcnlccr ontwikkcld die door

zicht ver'>chalt 2 Wie zich daarvan de 

grondhcglllsclcn heeft cigen gemaakt, 

kiJkt andcrs de wereld in. )e hebt voor

goed ecn inenting gehad tegen elke 

vorm van reductionisme en subjcctivis

me. Dan is er verder de leer van de 

grondmotieven. lk kies uiteindelijk zelf 

nict voor het grondmotid van schep

pmg, zondeval en verlmsing door 

Christus .lczus 1 maar de manier waarop 

dit is <;amengevat is,' evenals hij de an

dere grondmotteven, krachtig en duide

lijk Vergclijk dat ccm met die wolligc 

lx<>chouwingen van hcdcndaagse theo

logcn die zonder dit nader te kwalifice

ren een 'religieuze dimensic' in de 

werkelijkhcid onderkennen en spreken 

over een 'oergrond', 'ultimate co11cem', het 

'Ca11Z a11dcrc' en andere zecpbellen ui t de 

keuken van Tillich en Robinson die de 

grond niet kunnen rakcn zonder uiteen 

te spat ten. 

Ook ver;chaft de leer van de grondmo

tteven inzicht in de ontwikkeling van 

de ge'>chiedcnis van de tilosofie. Het i'> 

inderdaad zo dat de moderne lilosofie 

sind, de renai<,<,ance in het teken staat 

van het humanistisch grondmotid van 

natuur en vrijheid En het is inderdaad 

zo dat men kan zien hoe verschillende 

humani'>tische wijsgerigen met dit the

ma hehhen geworsteld en hehhen gc

probecrd een lahiel evenwicht tc 

hewaren.' Dooyeweerds diagnose en 

analy<,e van het dcnken van het avond

land is knomenaal. De volgende drie 

cuv tt:')4 

puntcn (i t/m iii) liJken mij echter pro

blemati'>ch 

(i) Allcreerst de pretentic van Dooye

wcerd dat we de dialectiek tc hoven 

kunnen komcn door hct acceptcren van 

het christelijk grondmotid. Als Schep

per openhaart Cod zich als de absolute 

en volledige (integrale) Oorsprong van 

aile dingen, schrijft Dooycwcerd Hij 

hcdt geen andere, even oorspronkelij

ke macht tegenover zich, zoals dat in 

het Criekse den ken het geval was bij de 

cntcmgki of moira (noodlot) die zich te

gcnover de Olympische goden stelde(' 

Dooyeweerd hedoelt hiermee dat ai

leen het christelijk grondmoticf geen 

spanningen kent. Hct is intcgraal en ra

dicaal, zegt hij ook wei. 

Dit is, lijkt mij, een geloofsarttkel. Voor 

icmand die een kritische confrontatie 

aangaat met de christelijke traditie valt 

het juist ogenblikkelijk op dat men wei 

degelijk een zeltstandige realiteit te

genover de Schepper moet aannemen. 

Het is de realiteit van het kwaad, ge

personifieerd in de duiveL ecn figuur 

waarvan men de realiteit we! moct aan

nemen als men tenminste de overige 

elemcnten van de christclijke geloofs

lccr overeind wil houden.C Het dilem

ma is het volgende 8 In het orthodoxe 

christendom gaat men uit van: 

(a) Er is een almachtige Cod; 

(b) Er is een algoede Cod. 

Maar dat rijmt heel slccht met devol

gende toch moeilijk tc ontkennen oh

servatie: 

(c) Er is kwaad in de wereld. 

Ergens moeten we water in de wijn 

doen. ()f we ontkcnnen het kwaad als 

schijn, maar dat was voor Voltaire al 

problcmatisch na de aardhcving in 

Lissahon en het is voor velen na 

Auschwitz helemaal een uitgemaakte 

zaak. Of we ontkcnnen dat Cod goed 
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is, hctgeen zou neerkomcn op het he

twisten van een ander element uit de 

christelijke geloofsleer Of we ontken

nen de almacht van Cod door het aan

nemen van een diaholische macht 

tegenover Cod, icts dat ook niet erg 

aantrekkelijk is. 

Kortom, Dooyeweerd'-, prctentie dat de 

dialectiek die aile andere grondmotie

ven zou kenmcrken in het christelijk 

gmndmoticf zich niet zou voordoen is 

wei erg optimistisch llij mijn weten 

heeft Dooyeweerd zich hicrvan nooit 

rekenschap gegeven. 

(ii) Een tweedc punt van kritiek op 

Dooyeweerd heeft betrekking op zijn 

vrijmoedig gehruik van het woord 'reli

gie' Hij is er erg op gesteld een voor

theoretische <;te]lingname tc kwalifi

ceren als ecn 'religicuze' stellingname. 

De gmndmotieven zijn voor hem ook 

religicuze grondmotieven. Dat is echter 

een stap die niet noodzakelijk hoctt te 

volgen op de erkenning van voor-thco

rctische gegevenhcden. 

Dilthey, Spranger, Unamuno, Schiller," 

Van Praag en vele anderen hehhen gc

wezcn op het feit dat het thcoretisch 

denken niet in de Iucht hangt Het is 

ingehed in een Ieven<,- en 

Dooyeweerd heeft wereldheschouwelijk kader 

Het woord 'religie' is echter 

in dit opzicht enigszins mis

leidend en aileen door op 

een wat gckunstelde manier 

vast te houden aan ecn ety-

de christelijke 

staatsleer veeleer 

geseculariseerd. 
mologische betekenis van re

ligic is hct verantwoord dit clement zo 

stcrk tc benadrukkcn. 1" 

(iii) De derde vraag die het werk van 

Dooycweerd opwerpt is natuurlijk in 

hocverrc bet hierbij zou gaan om cen 

specihek christelijkc filosofie lk hcb 

persoonlijk de indruk dat die pretentie 

niet kan worden waargemaakt. De 

ideeen over de rechtsstaat, de aspecten

leer, de visie op de geschiedenis - het 

mag allemaal uit een christelijke inspi

ratie zijn voortgekomen ('context of disco

very'), maar wij kunnen er onze cigen 

opvattingen op nahouden of het in zijn 

rechtvaardiging ('context of justifiwtiOi1') 

een '>pecifiek chri'>telijke filosofie moet 

zijn PersoonliJk heb ik de indruk dat 

Dooyeweerd de christelijke staatsleer 

veelccr hccft ge-;eculariseerd. Hij nam, 

zoals de gercforrnecrde theologen heel 

goed aanvoclden, helc algemenc idecen 

als uitgangspunt ('socvereiniteit in ei

gen kring') en gaf daar een geheel eigen 

duiding aan, over het algcmeen onder 

verwijzing naar profane bronnen. Hij 

was niet zozeer een reformator Ctit de 

gereformecrde traditie alswel ecn rcfor

mator van de gcrcformeerde traditie. 

Tot in zijn excentrieke woordkeus aan 

toe ging het in de 'Wijshegecrte der 

Wetsidee' vaak om constructics en in

zichten die waren ontleend aan onder 

andere de humanist Ernst Cassirer en 

andere Duitse filosofen die niet vee! 

met christendom van doen hadden. 11 

Het is ook vooral hierom dat hct wcrk 

van Dooyeweerd voor humanisten en 

andere nict-christenen volkomen aan

vaardbaar is. Men kan als niet-christen 

allcrlei onderdelen van de wij<,l1egeerte 

van Dooyeweerd acceptcren ( aspecten

leer, leer van de grondmotieven, staats

lecr" etcetera) zonder dat men met de 

schrijver meegaat in zijn interpretatie 

dat het hierhij gaat om christelijk ge

fundeerdc wij'>hegeerte Men kan het 

misschien a is volgt stellen: men behoeft 

Newton niet te volgen in zijn astrologi

sche hcschouwingen om toch ztjn 

ideecn over de zwaartekracht te kun-

ncn accepteren. 

Oat zijn du., allemaal prohlcmen met de 

thcoric van Dooyeweerd. Op ecn punt 



staat de theorie van Dooyeweerd naar 

mijn idee echter recht ovcreind en dat 

is nu juist het punt waarop velen tegen

woordig bezwaren zouden maken, zijn 

krachtig pleidooi voor de anti-these 

tusscn christendom en humanisme. 

De anti-these: achterhaald? 
In de uitnodigingshrief van de redactic 

om dit artikel te schrijven wordt aan 

mij gevraagd hct onderwerp van de an

ti-these nadrukkclijk aan de orde tc 

stellen. Dat is een heel aantrekkclijke 

opdracht omdat de discussie op het 

ogenblik ook weer aan de orde is bin

ncn het georganiseerd humanisme in 

het Humanistisch Verbond. Frappant is 

de overeenkomst tussen hct culturele 

klimaat waarin Dooyeweerd zijn opvat

tingcn over de anti-these ventileerde en 

onze tijd In 1945 wcrd alom gepro

heerd nicuwe orientatiepunten te vin

den voor de cultuur van de tockomst. 

Na de ontsporing van de Europese cul

tuur in het nazisme zocht men naar 

nieuwc wegen. ].A. Oosterhoff, de he

werker van het bock 'Vernieuwing en 

bezinning' formuleert het als volgto 

'Allcrwege klonk de rocp op om ver

nieuwing van de geestelijkc en organi

satorische grondslagen van ons Neder

landse volk; om een zich vrijmaken van 

nude traditionele bindingen en voorin

genomen stcllingen'. Ook tegenwoor

dig is die oprocp van de Nederlandsc 

Volksheweging tot eendracht van de 

vcrschillende politieke en godsdiensti

ge richtingen van belang. 'Een synthesc 

tussen christendom en humanisme 

werd gezocht' 

In het manifest van de Nederlandse 

Volkshewcging van 12 mei 1945 werd 

de ovcrtuiging uitgcsproken, 

'dat de Tweede Wcreldoorlog voor alle 

volkcren de afsluiting betekcnt van cen 

oud tijdperk der wereldgeschiedenis, 

UlV lli'J4 

tevens het begin van een nieuwe perio

de; economisch, sociaal, politick en 

geestelijk is de wereld grondig veran

derd en stelt zij aan enkeling en ge

meenschap nieuwe eisen; 

dat ons Ncderlandse volk, zowel voor 

de arbeid aan eigen nationale gemeen

schap als voor het hchouden van cen 

waardigc plaats in de rij der volkeren, 

bovenal nodig heeft een geestelijke ver

nieuwing, gevoed uit de levcnde bron

nen van Christendom en Humanisme, 

die steeds onze volkskracht hebben ge

stempeld; 

dat fundamenteel in dcze vernieuwings

wil behoort tc zijn de eerbied en ver

antwoordelijkheid voor den mens, die 

slechts in dienst van een hechte, rccht

vaardige en bezielde gemeenschap tot 

ontplooiing komt (personalistisch so

cialismc); 

dat aile gebicden van het menselijk Ie

ven gebonden zijn aan volstrckte nor

men als barmhartigheid, gcrechtigheid, 

waarheid en naastenliefde, die naar hct 

Evangelic in Cods wil gegrond zijn, 

maar ook in een andere dan christclijke 

overtuiging worden gegrond waaruit 

volgt een onvoorwaardelijke verwer

ping van volk, staat, ras en klasse als 

hoogste goed in de samenleving even

als van alle geestelijke dwang als mid

del tot gemeenschapsvorming.'t 1 

Dit vormt voor Dooyeweerd het ver

trekpunt tegen de achtergrond waarvan 

hij zijn opvattingen over de verschil

lende grondmoticven ontwikkelt. De 

teneur van wat de Nederlandse Volks

bcweging ons voorhoudt is duidelijk, 

schrijft Dooyeweerd. In plaats van cen 

anti-these, ccn onoverbrugbare tegen

stclling tussen christelijke en humanisti

sche levensovertuiging, werd de syn

these, de vercniging, van beide aanbe

volen, om de Nederlandse volkskracht, 
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die door heide geestes-richtingen he

vrucht is, weer samen te trekken in een 

nationale eenheid. 'Chr-isten en huma

nist kunnen volgens de oproep zich in 

deze gemcenschappelijke grondslag 

vinden' '" 

Dooyewecrd hegint dan eerst met wat 

heschouwingen over dialectiek i\1en 

denkt wei dat dialectiek inhoudt dat te

gen<;tellingcn altijd te hoven kunnen 

worden gekomen. Maar dat is niet juist, 

aldus Dooyeweerd. Er zijn onverzocn

lijke tegenstellingen rn het Ieven. Hir 

gaat dan verder over het onderwerp 

van de anti these die door de chri'.telijkc 

religie in de wereld gesteld is. Het is 

een antithese die de religieuze wortc]<; 

van heel het tijdelijke Ieven raakt. Het 

gaat om de verhouding waarin het 

schepsel tot de Schepper staat. 'Zij laat 

geen theoretische '>ynthcse tussen het 

christelijk uitgangspunt en de daaraan 

tegenovergestelde standpunten toe, 

omdat zij inderdaad van ah-.olute aard 

is' Een synthese zou aileen mogelijk 

zijn als er iets boven de twee polaire 

houdingen te denken zou zijn Maar 

waar zou men dit hoger uitgangspunt 

rnoeten zocken ten aanzien van twee 

aan elkaar tegenovergestelde uitgangs

punten die Jlli'>t door hun religieus ka

rakter zich hoven de steer van het 

betrekkeli)ke verhcflenJ 

Vervolgens onderscheidt Dooyeweerd 

dan vier rTiigieuze grondrnotieven die, 

zed., hij schrrjft, de 'diep-,tc drijlveren 

ZiJn geweest van de gehele culturele en 

gee.,tcliikc ontwikkeling van het 

Avondland': het Criekse vorm-rnaterie 

rnotief, het rooms-katholieke motiel 

van natuur en genade, het humanistisch 

grondmotief van natuur en vrqheid en 

het intcgraal christelijk moticf. 

In elke cultuur is er zo'n grondrnotid 

aan te wijzen dat als een geestelijke 

drijlkracht in de rnenselijke samcnle-

ving wcrkzaam is. Het is de vol'>lrekt 

centrale drijfveer, schrijlt Dooyeweerd 

Het beheerst vanuit het religieuze le

venscentrum aile tijdeliJke lcvensuitin

gen en i'> gericht op de ware of ver

meende oorsprong van het bestaan 

'Het bepaalt in diepste zin de gehelc Ie
vens- en wcreldbeschouwing 1 het zet 

zijn onuitwisbaar stem pel op de cultuur, 

de weten-,chap, de <,ocialc -,tructuur 

ener periode, voor zover er inderdaad 

een leidende cultuurmacht is aan te wij

zen, die aan de hi-,torische ontwikke

ling een va~te richt1ng gcett' 1 " 

Van de vier grondmotieven die Dooye

weerd onderscheidt hehben de eerste 

drie een, naar zijn zeggen, twee<>lach

tig, door innerlijke tweespalt gcbroken, 

karakter. Zij drijvcn Ieven'>- en denk

houding telkens tot polaire tegenstcl

lingen, omdat zulke tweeslachtrge 

grondmotieven inderdaad twee 'polen' 

vertonen van een tegengcstelde lading. 

Dooyeweerd con'>tateert niet aileen een 

scherpe en onverzoenlijke tegenstelling 

tusscn de polaire elementen die we in 

elk grondmotief ihehalve het laatste) 

kunnen onderkennen, maar hrj gaat 

blijkem het voorgaande ook uit van 

een onverzoenlijke tegemtelling tussen 

de v<:rschillcnde rnotieven. Het ene is 

ten enen male niet te reduceren tot het 

ander. Hij is met narne '>cherp gekant 

tegen accommodatie van christendom 

aan ecn van de andere motieven. Ten 

echte religieuze dialcctick ontstaat 

ook', schrijft hij. 'wanneer getracht 

wordt het grondmotid der Coddelijke 

Woord-openbaring met een algodisch 

grondmoticf te verhi nden en op deze 

wijze tot een religieuze '>ynthese tussen 

christendom en Criekse oudheid, re<,

pectieveliJk tussen christendom en hu

rnanisine tc gcrakcn' 1rJ 

De redacteuren van dit themanummer 

willcn de anti-these blijken<; hun uitno-



digingsbricl opnieuw aan de orde stel

lcn. DaarhiJ wordt tevens het vermoe

den geventileerd dat de anti-these 

tussen hct humanistisch en hct christe

lijk denken 'wei ecns minder schcrp 

(zoul kunncn komen te liggen dan in 

Dooycweerd<, tijd' Als rcden daarvoor 

wordt opgevoerd: 'de veronderstelling 

dat hct humanistisch denkcn over de 

maakhaarheid van samenlcving en na

tuur thans duidelijk zijn eigen grenzen 

ondcrkent' 

Het is ovcrigem wei aardig te onder

kcnnen hoc de redacteu-

heersen over de vissen der zee en over 

het gevogelte des hemels en over het 

vee en over de gehele aarde en over al 

het kruipend gedierte, dar op de aarde 

kruipt' ( Cen I 261. Verder wordt ons 

menscn aangeraden de aarde niet aileen 

te vervullen, maar tevens tc onderwer

pen. We mogen hcersen over de vi'>Sen 

in de zce en over het gcvogelte in de 

hemel. AI het zaaddragend gewas mag 

ons tot spijze dienen 

Ongetwijfcld kan worden tcgengewor

pen dat dit in 'n:ntmee<,terschap' client 

tc geschiedcn en dat we niet te maken 

hebben met een losge<,la-

rcn ccn tikJe naar zichzeH De antithese 
gen 'Faust111n desire to subject 

the U'orld lo iisr/f,2~> maar dan 

nog zou ik tegenwerpen 

dat de bronnen van het 

lxhcersingsideaal toch 

eerder in de chri-,tclijke 

dan in de anticke bronncn 

van de Europese cultuur 

liggen. Francis Hacon die 

ons aanraadde om de na-

tocrckenen: hct humanis

me gcdt zijn maakbaar

hcidsprctenties op en 

daarom is de anti these gc

mitigeerd T1a, zo kan ik 

ook wei her vermoeden 

ventilcren dat de anti-the

se mindcr schcrp is omdat 

bet christendom zip1 theo

cratische ambitics heeft 

behoort 

institutioneel tot de 

overlevings

voorwaarden van 

humanisme en 

christendom. 

rrijsgcgcven (en daaronl 

tot hct humanisme " genaderd). 1
-

l\1aar atgezicn daarvan: men kan op 

goccle gronclcn bctwistcn dat kenmer

kend voor hct humani'>tisch denken 

zou zijn dat men geloolt in de maak

haurheid van natuur en ~an1enlcving. 1 :1 

Het vertrouwen in maakbaarheid i-, iets 

dat tegenwoordig vaak bekritisccrd 

wordt, zowel in ecologische als andere 

geschriltcn. ,\;Jaar is het nu werkelijk 

verantwoord aan het humanisme dezc 

zwarte l'iet toe te spelen7 De filosoot 

Richard Taylor hecft in een bclangwek

kend opstel gcwczcn op de hiJbelsc (en 

clus niet humanisti'>che) motieven die 

hicr in her gecling zijn. 1" Lezen we niet 

in Cene<,is hct volgcnclec 'En Cod zci

de: Laat Ons me11sen maken naar ons 

bccld, al<, onze gelijkenis, opdat zij 

( IJV II '>I 

tuur aan onze wenscn tc 

ondcrwerpen kon zich 

veeleer op Genesis dan op Aristotelcs 

beroepen 

De rcdenen waarom de rcdacteuren een 

toenadcring van het humanisme tot her 

christendom menen te kunnen consta

teren lijken miJ dus nogal problema

ti<,ch. ,\,bar afgezien daarvan: waarom 

zouden wiJ voor een dergelijkc weg 

kiezcn~ Waarom zou die synthetische 

lijn als gevolgd door de Nederlandse 

Volksheweging nodig zijn7 Is dit alles 

niet gebaseerd op een groot misver

standc 

Vcel interessanter dan de wederzijdse 

invlocden die humanisme en christen

dom van elkaar hebben ondcrgaan (wat 

natuurlijk onloochenbaar i'>)l 1 lijken mij 

de mecr principiele vragen die onder 

andere Dooycwecrd aan de orde stelt, 
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namelijk of (a) zij uiteindelijk geheel 

met clkaar te verzoenen zijn en (b) of 

die synthese op pragmatische gronden 

wenselijk is! Het is als antwoord op de

ze vraag dat ik de wellicht paradoxale 

stelling zou will en vcrdedigen (I) dat 

de anti-these tu'5en humanisme en 

christendom op theoretisch vlak even 

groot is als ooit tevoren en (2) dat dit 

op pragmatische gronden ook heel 

vruchtbaar is. 

Laat ik uitleggen wat ik bcdoel. Aller

eerst, waarom die anti-these nog even 

groot is als vroeger. Er zou over dit on

derwerp veel te zeggen ziJn, maar het 

komt uiteindelijk toch allemaal neer op 

variaties op een thema: het christen

dom is gcbaseerd op geloof; het huma

nisme op menselijke ervaring en rcde. 

De klassieke tegemtelling tusen geloof 

en rede is nooit overbrugd22 lk ben het 

wat dat betreft eens met Tertullianus, 

Luther, Kierkcgaard en tallozc anderen. 

Een tweede punt waarom 

nooit gelukt die tegenstelling te ver

zachten: Athene en Jeruzalem staan in

derdaad, zoals Tertullianus zei, schcrp 

tegenover elkaar. Dat neemt natuurlijk 

niet wcg dat er allerlei waarden zijn 

waarover een christen en cen humanist 

het volkomcn eens zijn, zoals kcer op 

kcer gcsignaleerd is van de Ncder

landse Volksbeweging tot Bolkestein, 

maar de fundering is voor beide ver

'>chillend 

De anti-these is dus theoretisch het 

juiste standpunt 

Dat brengt me bij de tweede vraag, na

melijk of het accentueren van die anti

these tegenwoordig op p· "'"'~tische 

gronden vruchtbaar is. i\1en zou na

tuurlijk kunncn zeggen dat met de eer

'>le vraag de twecde nict meer aan de 

orde is, immers wanneer er een anti

these is hecft men die te erkennen. Dat 

i'> ecnvoudigwcg ecn kwestie van intel

lcctucle integriteit men kan zijn ogen 

niet sluiten voor de aard 
die anti-these nict over-

brugd is, lijkt mij dat het 

christendom krachtens de 

aard van het th6stisch uit

gangspunt niet andcrs kan 

doen dan zich stellen op 

het standpunt van de he

teronomie ( een persoon I ij

ke, algoede en almachtige 

Cod is de basis van heel 

de werkelijkheid, ook van 

Christen en van de werkelijkheid, a!-

humanist zouden 
thans het is niet verant

woord dat te doen. 

het volkomen met lk zal echter for the sake of 

arqumc11l het anti-these ver

haal ook cens met pragma-elkaar eens moeten 
tische criteria wegcn en zijn dat zij het nooit 
het frappantc is dan dat 

met elkaar eens 

mogen zijn. 

zowel georganiscerd hu

manisme alsook georgani

secrd christendom heel 
waarden en normen; iets is 

goed of kwaad omdat het door Cod als 

zodanig is geproclamccrd), terwijl de 

humanist zich op het standpunt van de 

autonomie stclt (iets is goed of kwaad 

in zichzelf en daaraan is niet aileen de 

mens, maar zou ook Cod onderworpen 

zijn - als Hij zou bestaan natuurlijk).2 1 

Ondanks al het geworstel van Spinoza, 

l.eibniz en Thomas van Aquino24 is het 

tevreden zouden moeten 

zijn over die anti-these. Het behoort 

institutioneel tot de overlcvingsvoor

waarden van bcide tradities. lk zal bij 

mijn argumentatie van dit standpunt 

overigens nauw aansluiten bij de ge

dachten van Cees Klop, zoals die uit

eengezct zijn in vcr.,chillende belang

wekkende artikelcn. lk ben het met dat 

standpunt van Klop (en ook Hirsch 
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namelijk of (a) zij uite inde lijk gehee l 

met e lkaar te ve rzoenen zijn en (b ) of 

di e synth ese op pragmatische gronde n 

wenselijk is? H et is a ls antwoord o p de

ze vraag dat ik de wellicht paradoxa le 

ste lling zou willen ve rdedi gen ( 1) da t 

de anti-these tu ssen humani sme e n 

c hri ste ndo m o p th eo reti sch v lak eve n 

g root is a ls ooit tevoren en (2) dat dit 

op pragmatische gro nde n ook hee l 
vruc h tbaar is. 

Laat ik uitleggen wat ik bedoel. Aller

eerst, waarom die anti-these nog even 

groot is ais vroeger. Er zou over dit o n 

de rwerp vee l te zeggen z ijn , maar het 

komt uite inde lijk toc h allemaal nee r op 

va ri a ti es op éé n thema: het c hri ste n 

d o m is gebasee rd op ge loof; het huma 

ni sme op me nse lijke ervaring en rede. 

De klassieke tegenstelling tusen ge loof 

en rede is nooit overbrug d n ik ben het 

wat dat betreft eens met Tertullianus 

Luthe1~ Kierkegaard e n talloze anderen ' 

Een tweede punt waarom 

nooit ge lukt die tegenstelling te ver

zachten: Athene en Jeruzalem staa n in

derdaad, zoals Tertullianus zei, sche rp 

tegenover e lkaar. D at nee mt natuu rlijk 

niet weg dat er allerlei waa rde n zijn 

waarover ee n christen en ee n humani st 

het vo lkom e n ee ns z ijn , zoa ls keer op 

keer ges ig naleerd is va n de Neder

lan dse Volksbeweging tot Boikestein , 

maar de fundering is voor beide ve r
schill e nd . 

De ant i-these is dus theo ret isch het 
juiste sta ndpunt. 

Dat brengt me bij de tweede vraag, na 

me lijk of he t accentueren van die a nti

these tegenwoordig op pra~atisc h e 
gro nde n vruchtbaar is. Me n zou na 

tuurlijk kunnen zegge n dat met de eer

ste vraag de tweede niet meer aa n de 

orde is, imm ers wa nneer er een anti 

these is heeft me n die te erken ne n . Dat 

is eenvoudigweg een kwestie va n intel

lectuele in tegriteit: men kan z ijn oge n 

di e anti-these ni et over

brug d is, lijkt mij dat het 

c hri ste ndom krachte ns de 

aard va n het thel'stisch uit-

Christen en 

ni et sluiten voor de aard 

van de werkelijkheid, al 

than s het is nie t ve ra nt 

woord dat te doe n . humanist zouden 

ga ngspunt ni et anders kan 

d oen dan zich ste ll e n op 

het sta ndpunt va n de h e

tero nomie (een persoonlij

ke, a lgoede en a lmac htige 

God is de basis va n hee l 

d e werke lijkhe id , ook va n 

het volkomen met Ik za l echter for the sake of 

argume11t het anti-these ve r

haal ook eens met pragma

t ische criteria wegen e n 

het frappa nte is dan dat 

zowel georganiseerd hu

mani sme al sook georga ni

seerd christendom heel 

elkaar eens moeten 

zijn dat zij het nooit 

met elkaar eens 

mogen zijn. 

waarden e n no nn e n; iets is 

goed o f kwaad o mda t het door God ais 

zodanig is gep roclameerd ), terwij l de 

humani st zich op het sta ndpunt va n de 

autonomie stelt (iets is goed of kwaad 

in z ic hze lf en daaraan is ni et a llee n de 

mens, maar zou ook God ond erworpen 

zijn - a ls Hij zou bestaan natuurlijk)23 

Ondanks al het geworste l va n Spinoza, 

Leibniz e n Thomas va n Aquino24 is het 

tevreden zoude n moete n 

z ijn over die anti-these. H et behoort 

in stitu t ioneel to t d e overlevingsvoor

waarden van beide tradities Ik za l bij 

mijn argu me nta ti e va n di t sta ndpun t 

overigens nauw aa nsluite n bij de ge

dachten va n Cees Klop, zoa ls die uit 

eengezet zijn in ve rschillende belang

wekkende artikelen. Ik be n het met dat 

sta ndpunt va n Klop (e n ook Hirsch 
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Ba lf in d ie soortge lij ke d ingen h eeft ver

dedigd) namelijk vo lkom e n ee ns, maar 

ik wil late n zie n dat hij in de u itnodi

gi ngsbrief voor het schrijven van dit ar

t ike l ee n inconsequente suggest ie heeft 

gedaan. Het is nam elijk me t z ijn e ige n 

standpunten vee l bete r te ri jmen dat we 

de ant i-these laten staan (zoa ls o nde r 

andere Hirsch Balfin en Ar ie Oost

fander doen) , dan dat we deze zouden 

wegpoetse n. Ik w il , kor tom , de K lop 

van de art ikelen uitspelen tegen de 

Klop va n de uitnodi g ingsbrief - met 

een duide lijke voorkeur voor de eerste. 

In zijn dissertatie e n ve rsch il len d e an

dere publika t ies heeft Klop ve rded igd 

dat de overhe id z ich, in tegenste llin g 

tot wat vee la l beweerd word t, we l de

ge li jk met waarde n e n normen zou mo

gen e n moeten in laten; ee n standpunt 

waarin ik mij als humanist volkom en 

kan vinden. 

De pub li eke moralen va n de politieke 

part ijen, schrijft Klop , kunnen we niet 

los z ien van de bredere mora le n , zoa ls 

de godsdie nst of de hu man ist isc he le

vensovertui g ing. Aan die bredere mora

len zou Hirsch Balfin appe leren, omdat 

hij beseft dat we h et met de politiek 

dominante minimale moraal van het li

beralisme niet redden.25 Daarom heeft 

de overheid het Humani stisch Verbond 

en de kerken nodig, evenals a l die an

dere instituties waarin deze brede mor

alen worde n overgedragen, zoa ls het 

gez in , het onderwijs, de media en de 

ident ite itso rganisaties in de same nle

ving. 

Bij Hirsch Balf in vinden we, zoals be

kend, soortge lijke ideeë n . Keer op keer 

heeft de voormali ge m inister van 

Justitie gewezen op het be lang va n een 

pub li eke moraa l die door identiteitsor

ganisaties van verschili ende signatuur 

zou worden gedragen. Zonder ee n kern 

va n gemeenschappe lij ke koe rsbepa ling, 
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zegt Hirsch Ba lli n, 'zonder iets wat de 

Amerikanen 'civil refigiou ' noemen, komt 

gee n same nleving in vrede u it'.26 Een 

releva n te passage is in d it ve rband die 

waar Hirsch Ba lfin ve rded igt dat 'de 

ove rheidstaak meer e n a nders moet z ijn 

da n het beschermen va n de ru imte voor 

autonome bes li ssi nge n va n in d ividuen '. 

Hij illustreert dat aan de hand va n het 

o nderwe rp van de geestelijke verzor

ging in de krijgsmacht, het gevange ni s

wezen , de gezond he idszo rg e n de 

bejaardenzorg27 De kerken en sinds 

e nkele decennia het Humani stisch 

Verbond wo rde n door d e overheid fi

nancieel e n orga ni satorisc h in staat ge

ste ld om, via vast aan de betreffende 

overheids-en zorgin ste llinge n verbon

den geeste lijke verzorgers , ee n aanbod 

te creëren dat de behoefte n aan gees te

lijke verzorging kan lenigen. De inrich

ting en bekostiging van dit aanbod 

behoren tot de infrastructuur va n de 

vrijheid va n godsd ie nst en levensover

tu iging, sch rijft H irsch Ba llin. 

K lop probeert een verdere legiti matie 

te geven voo r ee n dergelijke opstelling. 

In een recent art ikel maakt hij ee n o n 

derscheid tussen een drieta l varia nten 

va n het ethos van de staat: 

(a) de minima le moraa l van het libera

lisme; 

(b ) de optimale moraal van de chri sten

en sociaal- democratie; 

(c) de max im ale moraal van nationalis

me e n fundame n ta li sme2~ 

Dat eerste zou, wanneer de ove rhe id 

zich daartoe zou beperken , te wein ig 

z ijn . H et laatste is teveel. De tussenpo

sitie wordt door h em verded igd. ledere 

cu ltuur, schrijft Klop , ont leent zijn 

kracht aan een innerl ijke overtuiging, 

die gevoed wordt door de in de maat

schappij levende brede mora len.29 

Daarom heeft de overhe id ook een taak 
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op dit terrein. Tot de overhei(htaak zou 

hct behorcn om de cultuurpolitieke fa

cilitcring van de doorwerking van Ie

ven<,- en wercldbe-;chouwingcn tc Iaten 

plaatsvinden die tot cultuurvmming in

spireren De overheid schrijh nict ecn 

hepaaldc moraal voor, maar zij betoont 

zich evenmin blind voor hct he lang van 

de maatschappelijke doorwerking van 

de Ievens- en wereldbeschouweliJke 

identiteit van men'>en. Dat wil zcggcn, 

de ovcrheid zou een actievc pluraliteit 

voor mocten <;taan. Zij dringt deze niet 

op de kla55iek-liberalc wijze terug naar 

ht:t individuele domein, maar taciliteert 

aile zich aandiencnde richtingen op ge

lijkc wi)ze 

lk kan miJ in deze analyse volkomen 

vinden 111 lk vind aileen de kwalificatie 

'de optimalc moraal van de christen-de

mocratic' niet zo gelukkig, want a]<, hu

manist kan ik mij in Klops pleidooi 

voor een middenveld met brede mora

len die door de overheid worden gda

ciliteerd volkomen vinde11. Trouwens 

nict aileen a]<, humani'>t. Laten we toch 

vooral niet vergeten dat het liberale fi
losofcn als Monte-;quieu en Tocqueville 

zijn geweest die de hetekenis van het 

middenveld hehhcn henadrukt in een 

tijd tocn de chri<,teliJke traditie nog gc

heel bevangen was in het ijveren voor 

theocratic. Het middenveld is tcgcn

woordig weliswaar- sterk geaccentucerd 

door christen-democrati'>che politici, 

maar dat is in Ieite het kerstenen van 

een protaan principe, precies zoals de 

typi,ch liheralc rechtsstaat een glan

zende carriere doormaakt in rapporten 

van het CDA en de geschrihen van 

Dooyewecrd. 

U ziet, ik gooi wat kolen op het vuur 

Laat ik nu proberen om na deze 'anti

thetische geluidcn' ook te betogen 

waarom de anti-these niets aa11 beteke

nis hecft ingchoet en waarom Klop en 

anderen dat ook sterker zouden moeten 

koe<,teren. In Ieite komt het daarbij aan 

op het doordenken van de consequen

ties van ecn heel cenvoudigc <,land van 

zakcn, namelijk dat in het model van 

Hirsch Ballin en Klop voorondersteld i'> 

dater '>ignihcante verschillcn zijn tus

sen de levensbeschouwelijke stromin

gen. Het model van het plurali'>nle is 

aileen maar mogelijk bi1 pluralite1t' Zou 

die komen te onthreken - bijvoorbeeld 

omdat christendom en human1smc cl

kaar vinden. zoal<, de Nederlandse 

Volksbeweging verdedigde - dan zou 

de overheid cen monocultuur tacilite

ren en dan zou het loch wen om ccn 

<>taatsmol-aal gaan. Wanneer het ooit zo 

zou mogen z1jn dat hct mogeli1k bli,kt 

humanisme, christendom, islam en an

dere religies en wcreldbeschouwingen 

terug te voercn op die unitorme nne

mer van 'humanismc en christendom' 

(tegenwoordig ook door Bolkestein in 

cen adem genocmd! dan is dat in zeke

re zin het einde van pluriformiteit en 

van de velc institutionele voorzienin

gcn van zowel humani<,me alsook chris

tendom. 

len ding is du, du1dclijk Christen en 

humanist zouden het volkomen met el

kaar ecns moeten zijn dat ziJ hct nooit 

met elkaar eem mogen zip1. Dat li)kt 

een tegen'>praak, maar het is gcen te

gempraak. het is ecn paradox, een 

<,chijnbare tegenspl-aak C:hri'>lcnen en 

human1sten moeten hct over bepaaldc 

d1ngen cen-. zijn en over andere dingen 

Jllist n1ct ecn<, zijn WiJ mocten het 

eens zijn over twee belangrijke dingen 

Allcreerst de basi-.rcgels van 1-echt'>Staat 

en democratic Op dit punt kunnen we 

ons slecht'> cen gcringe plu1·itormiteit 

pcr-mittercn. 1\len<>cn die zeggcn dat ziJ 

de democratic verwerpen ot dat grond

rcchten voor hen geen betekcnis heb-
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ben (religieus en etnisch tundamen

talisme) kan men eenvoudigweg niet 

dulden omdat het voortbe-,taan van het 

systeem dan op de tocht komt te 

staan. 11 [en tweede punt waarover we 

het eens moeten zijn is dat de overheid 

een taak hedt op het terrein van lc

ven-;he-;chouwing in die zin dat hct de 

mogelijkheden voor het bestaan van 

vcrschillcnde levensbeschouwingen in 

ecn maatschappiJ creeert en zelh, facili

teert. Net als de overheid kunst tacili

tccrt en zich tevens onthoudt van een 

inhoudeliJk oordeel over de verschillen

de uitingsvonnen kan ziJ lcvenshe

schouwing taciliteren zondcr te kiezen 

voor ccn hepaalde denominatie 1\laar 

met deze comensus tussen humanisten, 

christenen. islamieten, hindoes en an

dere aanhangcrs van een ot andere le

vensbcschouwing houdt het op. Daarna 

gcldt merkwaardig genoeg de anti

these inhoudelijk zijn wij hct oneens 

over het goede Ieven en moeten wij dat 

ook zijn. Daarom is elke redevoering 

van Hirsch Ballin en Oostlander balsem 

voor de humanistische z1el: het beves

tigt darer verschillcn zijn tusscn chris

tenen en humanisten en het draagt een 

legit1matie aan voor zeltstandige huma

ni~tic.chc voorzicningcn. 

Dit heeft natuurlijk belangrijke politie

ke comequenties. De cultuurpolitieke 

paradox bestaat hieruit dar identiteit-;

organi'-;atic:-, van zccr verschillcnde sig

natuur ecn helang nadrukkelijk ge

meenschappeli)k hehben het accentu

cren van hun vcrschillende identiteit. 

Dat kan overigem met re<,pect voor el

kaars standpunten gebeuren en genor

mecrd door tolcrantie, maar her moet 

wei gebeuren. Een Univer-,iteit voor 

Humanistiek mnet een duidclijk andere 

signatuur hebhen dan de Vrije Uni

ver<,iteit. I .aat Je dat verwateren dan 

zakken beide gebouwen weg in de 
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mnerassige grond van de Nederlandse 

Volksbeweging. 

Nu hehhen paradoxen als kenmerk dat 

zij verkeerd begrepen worden. Fen eer

ste misverstand zou kunnen zijn dat ik 

dit plcidooi houd op !outer pragmati

sche gronden 'Hij zet de tegenstelling 

aan omdat daarop zijn subsidie is geba

secrd', zal men zeggen. Dar is nict juist. 

lk heb hiervoor al gezegd dat voor de 

anti-these ook principiclc argumenten 

zijn aan tc voeren. Zij worden in dit ar

tikel aileen iets minder belicht. [en 

tweede misverstand necmt de vorm aan 

van de volgende veelgchoorde klach

ten. Waarom zouden we die 'oude te

gcnstelling' zo aamcherpen" We zijn 

het toch in zoveel opzichten met elkaar 

eensc De gulden regel dat je een ander 

niet mag aandoen dat je niet wilt dat 

jou geschiedt vinden we toch ook in 

andere religies~ ,\1cnselijke waardigheid 

vormt toch voor zowel christcnen als 

humanisten een belangrijke uitgangs

punt' De vcrzuiling is toch voorblJ" 

Waarom zouden we niet over ons eigen 

-,chuttinkje heenkijken7 Het is zo nega

tief om je cigen geluid te prohlercn 

door je 'tegen andcre11 af te zetten' Ie 

moet je niet prolileren op waar Je tegen 

bent, maar op waar je v6(Jr bent. Het is 

intolerant om andcren te vcr-

ketteren. Enzovoorts, enzo

voorts. 
Elke redevoering 
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Het ziJn goedbedoelde, maar 

ondoordachtc opmerkingen 

die ik hier nict allcmaal kan 

behandelen. Een ding wil ik 

er echter wei van zeggcn en 

dat i-, dat men niet begrijpt, 

dat men een andere stroming 

van Hirsch Ballin en 

Oostlander is 

balsem voor de 

humanistische zieL 

veel mecr eert, veel meer respectecrt, 

wanneer men het in zijn anders-zijn re

spccteert en ook tegenspreekt. Het valt 

mij persoonlijk ook heel gemakkcliJk 
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iemand te respectere n d ie geheel an

ders, maar wel princ ipieel e n diep be

wogen anders denkt. Lets agree lo disagree 

Op d ie mani er kunnen we nog ve le 

boeie nde discuss ies met e lkaa r voeren 

en houden we een p lu rifo rm ite it in 

sta nd tegenover het doodse levensbe

schouwe lijk monisme dat door de 

Nederlandse Vo lksbeweging en haar 

vele volgelingen (ook hedendaagse) 

word t aangeprezen. ~ 

Prof lllr. dr. PB. Cliteur is als universitair 

l1oojddocent Encyclopedie van de rechtsweten

schap verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden 

en als btjzonder hoogleraar filosofie vanwege de 

stichting Soerales aan de Teclmiscl?e Universi

teit Ie Delft . Hij is teveJ'IS voorzitter van het 
Hulllanistisch Verbond. 

Noten 

Praag, J.P. van, Atlodem lmmr~~~ismr, Een Rwaissrmct?, 

Uitgeverij Contact , Amsterdam 1947 (manu

script gedateerd op 31-8- 1943 ), Praag , JP. van, 

Gro11dslngen vnn lmmnnism e, hrleidhrg tot een lmmmristi

sche leorns- en de11kwereld , tweede druk, Boom, 

Meppel/ Amsterdam 1978. 

Vgl. C liteur, P.B ., 'Een inleiding tot de filosofie 

en rechtstheorie van Herman Dooyeweerd' , in: 

Radix, Uitgave van her gereformeerd weren

schappelijk genootschap, 9e jaargang, no . 4 , 

oktober 1983, pp. 198-213 . 

Vgl. Dooyeweerd, 'De vier religieuze grondthe
ma's in de ontwikkelingsgang van het wijsgerig 

denken van het avondland; Een bijdrage rot be

paling van de verhouding russen theoretische 

en religieuze dialectiek ', in: Dooyeweerd, 

Herman , Grt.'IIZf'll rHm bet tbeoretisciJ dmkeu , Uit

gegeven , ingeleid en van aantekeningen voo r

zien door Marcel E. Verburg, Ambo/ Baarn 

1986, p. 130 (voor het eerst gepubliceerd in 

P!Jilosophia Rrfomrala , 6e jrg. , 1941 , pp. 161-179). 

4 In later werk heeft Dooyeweerd ook de Heilige 

Geest in het chrisrelijk grondmotief opgeno

men. In Brzi1111iug fll venrieuwhrg spreekt hij bij

voorbeeld van her schriftuurlijk grondmotief 

van de christelijke religie dat hij omlijnr als dat 

van schepping, zondeval en verlossing door 

Christus Jezus in de gemeenschap van de 

Heilige Geest. Vgl. Dooyeweerd, Herman , 

Verniertwirrg e11 !Jezir111i11g om bet refomwtorisciJ grom/mo
tief, tweede druk , bewerkt door Mr. ).A 

Oosterhoff, J.B. van den Brink & Co. , Zutphen 
1963 , p. 15. 

Ik heb dit geprobeerd aannemelijk te maken aan 

de hand van her voorbeeld van J.S. Mill in, 

Clireur, PB ., )ohn Sruarr lvlill over vrijheid' , in , 

Nederlmrds tljdsciJrift voor rechtsfilosofie w rechtstheorie, 
jaargang 13 , ju li 1984, aflevering 2, pp. 109-
131 . 

6 Dooyeweerd, \lemierrwirrg r11 hezi111ti11g , p. 28. 

7 Vgl. Schopenhauer, Arthur, 'Parerga und Para

lipomena' , Kleine philosophische Schriften , 11 , 

in: Anhur Schopenhauer, Siimtlicbe VVerke , Text

kritisch bearbeiret und herausgegeben va n 

Wolfgang frhr. von Löhneysen, Band V, Cotta 
Verlag/ lnsel- Verlag, Frankfurt am Ma in 1965, p. 

436: 'Dl'l' Te11fel is/ im Cbriste11/rrm rille höciJs/ uötige 
Perso11 als GegmgewiciJt Zllr Allgiite, AllweisiJci/ mul 

Allmncht Gottes, nis bei wrfclm· gnr 11icht nlJSrrzrlm is/ , 

wolm· der111 die iiberwiegwdm znhllosen und gre11zerrlosen 
Obel der \'Velt kom111e1J sol/ten , Wl'llll uid;t der Teufel da 
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religiorr', schrijft Carlyle. We zouden dat scherp 

moeten onderscheiden van 'dJurdJ-crud'. Aan

gehaald in , Tbe Porlnblr Viclorimr Reader, Edired 

and with an Introduetion by Cordon S. Haight, 

Penguin Books, Harmondsworth 1972 , p. 378. 

In feite vinden we deze benadering ook bij al
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(. .. )'. Vgl. Cassirer, Ernst, Ons Erkwutuisproblem iu 
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23 Vgl. Cliteur, P.B., 'Op zoek naar het bez ie lend 

verband' , in: )uslitii'le verkmuingeu , jrg. 20, nr. 6 , 

1994, pp. 9-36. 
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rrirrgw , 1, 1994, pp. 36-48 , h ie r p. 39. 

26 Hirsch Ballin , E.M. H. , 'De moraa l van he t poli
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3 r Dat wordt ook terech t o nderkend door Klop . 

De 'maximale moraal ' van nationa lisme en fun

damental isme dient te worden verworpen . Wij 

zouden ons dan ook allen moeten kunne n vin

den in een strenge veroordeli ng van een ftllwn 

(doodsvonn is) zoals ui tgesproken over Rush die , 

Nasrin en ande re schrijvers. Vr ij he id van gods

dienst en leve nsovertuiging behoort tot de kern 

van de vrijheidsrechten waarover geen compro
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Jeremy, 'Rushdie and Re_Y.,gio n', in: Jeremy 
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iO TH:lnEln wcrlt ckze gedaLhtc lilt voor hct 011 
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t\\cppel Am-.terdam 1 ()() 1 pp J.W)-301, h1er p 
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