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digheid en beleidsuitvoering. Daar 
is niets mis mee. De ervaringen in 
de jaren zestig en zeventig hebben 
ons geleerd dat het in een pluri
form land van permanente min
derheden bepaald niet eenvoudig 
is om daadkrachtig te besturen, en 
ook in de jaren negentig woedt -
in de schaduw van de overdreven 
aandacht voor de zegeningen van 
het poldermodel - nog steeds dis-

De actualiteit van 
Gerardus van 
der Leeuw 

Herman Noordegraaf bespreekt: 

Willem Hofstee, Goden en mensen. 

De aodsdienstwetenschap van Gerardus van 

der Leeuw, Kampen: Kok, 1997 . 

'Is cultuur gemeenschapszaak, 
dan is zij ook staatszaak.' Met dit 
credo verwoordde de toenmalige 
oud-minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen G. van 
der Leeuw in zijn boek Nationale 
cultuurtaak ( 1 94 7) een centrale 
gedachte achter de door hem 
voorgestane 'actieve cultuurpoli
tiek'. Daarmee had hij een bij
drage willen leveren aan de gees
telijke wederopbouw van Neder
land na de oorlog. Het begrip' cul
tuur' nam hij daarbij ruim: het 
omvatte zowel de materiële cul
tuur (bouwen, industrie, natuur
schoon) als de inlmateriële (op
voeding, wetenschap, kunst, 
sport, dans, pers, radio). Het ge
meenschapskarakter van de be
schaving bracht mee, aldus Van 
der Leeuw, 'dat de gemeenschap 
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cussie over de 'stroperigheid' van 
politiek en bestuur in Nederland 
(zie bijvoorbeeld: F. Hendriks, 
T. Toon en red., De Stroperiae Staat, 
1998). Politiek zou echter over 
meer moeten gaan dan manage
ment van het bestuursproces al
leen. Aspirant-ministers met een 
meer inhoudelijke, discursieve 
rolopvatting van politiek leider
schap zullen in deze handleiding 

de taak heeft haar bronnen zoveel 
mogelijk voor alle leden der ge
meenschap te ontsluiten.' Van der 
Leeuw ( 1890-1950) verzette zich 
tegen de onderscllikking van de 
(immateriële) cultuur aanheteco
nomisch beleid, omdat een goede 
ordening van de samenleving niet 
mogelijk was als cultuur buiten 
spel stond. Om Van der Leeuw 
nogmaals te citeren: ' ... geen ge
zonde samenleving met een te 
groot begrotingstekort, maar ook 
geen gezonde samenleving met 
een slecht functionerende weten
schap en een slechts in enkele 
kringen doordringende kunst.' 
Daarom:' ... zij (de regering, 
H. N.) moge zich hoeden voor een 
begroting, waarop voor de cultuur 
slechts een paar procenten zijn 
uitgetrokken.' Het socialisme was 
voor Van der Leeuw' de vriend van 
de cultuur'. 

Mede door deze uitgesproken 
en markante visie heeft het kort
stondig ministerschap van Van der 
Leeuw in het kabinet-Schermer
hom,! 1945-' 46) iets legendarisch 
gekregen. Bij het van tijd en wijlen 
oplaaiende debat in de PvdA over 
cultuur viel dan ook vrijwel altijd 

helaas minder van hun gading vin
den, zoals dat wel in het werk van 
bijvoorbeeld Thijs Wöltgens is 
terug te vinden . Het is zo bezien 
jammer dat Bolkesteins ministers
carrière niet echt heeft willen 
vlotten. 

PAUL 'T HART 

hocaleraar Bestuurskunde, 
Universiteit Leiden 

de naam van Van der Leeuw. Of de 
huidige staatssecretaris, Riek van 
der Ploeg, zijn inzichten kent, is 
mij niet bekend. 

Om Van der Leeuws opvattin
gen te kunnen beoordelen, moet 
men goed het tijdsgewricht in 
ogenschouw nemen waarbinnen 
hij zijn ideeën ontwikkelde. Het is 
daarom te betreuren, dat een 
doorwrochte biografie van de man 
nog steeds ontbreekt. Kort na 
Van der Leeuws overlijden pu
bliceerde zijn leerling Fokke 
Sierksma het boekje Prcifessor Dr 
G. van der Leeuw. Dienaar van God en 
hocaleraar te Groninaen ( 1 9 .)1), dat 
echter niet de pretentie had om, 
zoals Sierksma het uitdrukte, 'een 
volledige beschrijving en waarde
ring van leven en werk van deze 
geleerde te geven.' Wel verscheen 
een beperkt aantal publicaties over 
het godsdienstwetenschappelijk 
werk van Van der Leeuw en kregen 
zijn cultuurpolitieke opvattingen 
een behandeling in het artikel 'De 
cultuurpolitieke opvattingen van 
prof. dr. G. van der Leeuw ( 189o-
195o)', dat Hans van Duiken in 
19 8 5 publiceerde in de door 
de Boekmanstichting uitgegeven 
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bundel Kunst en beleid in Nederland 
( 1 9 8ç). Eerder had ]. Smiers in 
zijn dissertatie Cultuur in Nederland 
1945-195T Menineen en beleid 
( r 97 7) het beleid van Van der 
Leeuw en de reacties daarop in 
kaart gebracht. Eind 1997 ver
scheen er een andere dissertatie, 
die een belangrijk licht werpt op 
het leven en wetenschappelijk 
werk van Van der Leeuw. Ik doel 
op het proefschrift Goden en men
sen. De aodsdienstwetenschap van 
Gerardus van der Leeuw van Willem 
Hofstee. Het ministerschap van 
Van der Leeuw en zijn opvattingen 
over cultuurpolitiek komen 
daarin slechts beknopt aan de 
orde. Het gaat Hofstee namelijk 
om de vraag hoe Van der Leeuws 
godsdienstwetenschappelijk werk 
vorm kreeg tegen de achtergrond 
van zijn tijd. Er blijkt echter een 
nauwe wederkerige relatie te zijn 
tussen Van der Leeuws diagnose 
van de cultuur van zijn tijd en zijn 
godsdienstwetenschappelijke in
zichten. Dat maakt de studie van 
Hofstee ook van belang voor die
genen die vooral inzicht willen 
krijgen in de achtergronden van 
Van der Leeuws visie op cultuur
politiek. Vanuit die invalshoek wil 
ik een aantal elementen uit Hof
stee's boek naar voren halen. 

Eminent aodsdienstwetenschapper 
Eén van de opgaven die Hofstee 
zich stelt, is om met behulp van de 
theorie van de Franse cultuurso
cioloog Bourdieu de context 
waarbinnen de ideeën van Van der 
Leeuw ontstonden te beschrijven 
en te analyseren. Intellectuele en 
culturele producten ontstaan en 
functioneren in een eigen context 
en met een dynamiek die een ze
kere mate van zelfstandigheid heb-
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ben. Dit intellectuele 'veld' heeft 
een eigen samenstel van relaties 
waarbinnen de intellectuele pro
ducten tot stand komen. Natuur
lijk wordt dat veld beïnvloed door 
de politieke en economische ont
wikkelingen, maar deze werken 
op een specifieke manier door. Ze 
worden namelijk 'vertaald' in het 
begrippenkader van dat intellec
tuele veld. Dit betekent voor Hof
stee's aanpak dat hij veel aandacht 
besteedt aan Van der Leeuws intel
lectuele ontwikkelingen met aan
dacht voor de bredere maatschap
pelijke context. Voorts dat hij op 
de diverse wetenschapsterreinen 
waarop Van der Leeuw actief was, 
laat zien tot welke inzichten deze 
kwam en hoe deze zich verhielden 
tot die van andere wetenschappers 
en hoe (in Van der Leeuws geval) 
het concept van de 'primitieve 
mentaliteit' een belangrijke sleu
tel vormt voor de interpretatie 
van zijn godsdienstwetenschappe
lijk werk en zijn cultuurkritiek. 

De opbouw van de verhande
ling is als volgt: allereerst wordt 
een uitgebreid (bijna honderd pa
gina's tellend) biografisch over
zicht gegeven met de accenten die 
zo juist zijn aangegeven . Daarna 
volgt een behandeling van Van der 
Leeuws (imponerend) weten
schappelijk werk, dat de gods
dienst van het oude Egypte, het 
klassieke Griekenland en de pri
mitieve religies bestrijkt. Bij de 
laatste komt ook uitgebreid het 
concept van de primitieve menta
liteit aan de orde. 

In het biografisch deel worden 
achtereenvolgens de jeugdjaren 
en de studietijd (theologie in Lei
den en Duitsland, waar hij ook 
Egyptologie en godsdienstge
schiedenis studeerde) behandeld, 

het hoogleraarschap in Groningen 
(vanaf 1 9 1 8, na kort als hervormd 
predikant werkzaam te zijn ge
weest in 's-Heerenberg), de jaren 
van crisis en ten slotte de jaren van 
wederopbouw, waarin Van der 
Leeuw nog kort een actieve rol 
speelde. Duidelijk wordt dat Van 
der Leeuw al vrij jong een brede 
wetenschappelijke en culturele 
belangstelling had, hokjesgeest 
verfoeide en vastgeroeste structu
ren wilde doorbreken en overstij
gen. Dat gold allereerst de door 
richtingenstrijd sterk verdeelde 
en krachteloze Nederlandse Her
vormde Kerk. Naast zijn omvang
rijke wetenschappelijk werk, dat 
hem ook internationaal een voor
aanstaand godsdienstwetenschap
per deed worden, was Van der 
Leeuw vooral actief in kerkelijke 
organisaties en vernieuwingsbe
wegingen. Tot 19 3 3 heeft hij zich 
nauwelijks beziggehouden met di
recte maatschappijkritiek. Wel 
vermeldt Hofstee dat Van der 
Leeuw vanaf begin jaren twintig 
geen c Hu meer stemde (helaas 
wordt niet gezegd op welke par
tij( en) hij vervolgens stemde). 
Van der Leeuws directe inmen
ging in het politieke en maatschap
pelijke debat in de jaren dertig had 
alles te maken met zijn pessimisti
sche diagnose van de cultuur. Hij 
zag een verlies van normen en 
waarden, een geestelijke crisis 
waarvan nihilistische nieuwe reli
gies als nationaal-socialisme en 
communisme de uitingen waren. 
Van der Leeuw was de overtuiging 
toegedaan dat het ontbreken van 
gemeenschap, gezag en geloof 
vooral te maken had met de tel
oorgang van kerk en christendom. 
Hij keerde zich daarbij tegen de 
verzuilde samenleving van zijn 
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tijd, die het verantwoordelijk
heidsbesef voor het geheel onder
mijnde door het Nederlandse volk 
te splitsen. Van der Leeuw kwam 
op voor een christelijk-nationale 
cultuur. In zijn visie op cultuur en 
samenleving onderging hij sterk 
de invloed van de filosoof Karl Jas
pers (met wie hij ook persoonlijk 
in contact stond) en het persona
lisme van Denis de Rougemont. 
Zijn visie is uitgewerkt te vinden 
in Balans van het Christendom, dat 
Van der Leeuw in 1940, vlak voor 
de oorlog, publiceerde. Zoals 
Hofstee schrijft: 'Zijn boekje was 
velen tot richtsnoer, want het 
vloog de winkel uit, nog in het
zelfde jaar was een tweede druk 
noodzakelijk. Een derde druk zou 
in 1947 verschijnen' (pp. 8 3 I 84). 
Tijdens de oorlog, in de zomer van 
1 944, schreefVan der Leeuw zijn 
Balans van Nederland dat in 1945, 
na de bevrijding, zou verschijnen. 
Het ging hem daarin vooral om de 
vraag hoe het christendom be
trokken kon zijn bij de wederop
bouw van Nederland. Welnu, na 
de bevrijding leek Van der Leeuw 
de kans te krijgen om zijn ideeën 
vorm te geven na zijn onver
wachte benoeming tot minister. 
Waarom Van der Leeuw benoemd 
werd (na weigering van Vcrrink en 
op advies van Van der Goes van 
Naters) blijft in hetrelaas van Hof
stee onderbelicht evenals 

Van der Leeuws deelname aan 
de Nederlandse Volksbeweging. 
Hij behoorde tot de onderteke
naars van het kort na de bevrijding 
gepubliceerde manifest van deze 
beweging en had het initiatief ge
nomen tot de oprichting van de 
Groningse afdeling. Het minister
schap duurde maar kort, omdat 
Van der Leeuw na de kabinetsfor-
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rnatie van 1946 niet terugkeerde. 
De Kv P had grote bezwaren te
gen de anti-verzuilingsopvattin
gen van Van der Leeuw en de te 
grote rol die hij aan de staat zou 
toekennen bij de cultuurpolitiek, 
terwijl binnen de PvdA (Drees) 
sociaal-economisch herstel prio
riteit had en de samenwerking 
met de Kv P niet te zeer gefrus
treerd mocht worden. 

Cultuurkritiek 
In zijn behandeling van het gods
dienstwetenschappelijk werk van 
Van der Leeuw is voor ons in dit 
kader vooral van belang de verbin
ding die Hofstee weet te leggen 
tussen dit werk en de cultuurkriti
sche opvattingen van Van der 
Leeuw. Met name de organische 
eenheid van het leven in oude be
schavingen sprak deze aan. Zoals 
Hofstee over Van der Leeuws 
egyptologie schrijft: 'Tussen de re
gels door liet Van der Leeuw ( .. . ) 
blijken dathij ergens gecharmeerd 
was van de in zijn ogen anti-dualis
tische en organische denkwereld 
van de Egyptenaar: wij zouden 
volgens hem kunnen leren van 
deze wereld, waarin de godsdienst 
het gehele leven bepaalde, zoals 
dat naar zijn mening ook bij de pr
imitieven het geval was.' (p. 1 3 o) 
En over Van der Leeuws Goden en 
Mensen in Hellas (1927): 'Tijdens 
de lezing ervan kan men zich nau
welijks aan de indruk onttrekken 
dat Van der Leeuw ( ... ) , naast ui
teraard het overbrengen van al het 
schone uit de Griekse cultuur, 
zichzelf tevens een opvoedkun
dige taak stelde met een enigszins 
moralistische ondertoon. Zowel 
de Egyptische als de Griekse reli
gie zijn 'leerzaam' voor de mo
derne mens, niet alleen in cogni -

tief maar ook in moreel opzicht.' 
Van der Leeuws personalisme 
komt tot uitdrukking in de me
thode die hij hanteerde: hij zocht 
naar een psychologisch georiën
teerde methode om religieuze 
verschijn elen in hun onderschei 
den eigenheid en in hun organisch 
verband te begrijpen. Daarbij nam 
hij de handelende en waarden
scheppende persoon tot uitgangs
punt (p. 1 8 2). Dragende gedachte 
onder Van der Leeuws werk is, 
zoals Hofstee duidelijk weet te 
maken, het door de Franse antro
poloog Lévy-Bruhl gemunte con
cept van de 'primitieve mentali
teit'. Volgens Lévy-Bruhl werden 
collectieve voorstellingen in niet
westerse culturen gekenmerkt 
door een eigen logica die afweek 
van die welke in de westerse cul
tuur dominant was. Zo ervoer de 
primitief de wereld niet als een 
object, maar zichzelf als één van de 
vele subjecten waaruit de wereld 
was samengesteld. Voorts was 
kenmerkend het totaliteitskarak
ter: het leven is één organisch ge
heel en iedere handeling heeft een 
religieuze betekenis (zie hierover 
en nog andere kenmerken: pp. 
2 2 o e.v.). Zo komt Hofstee tot de 
conclusie over Van der Leeuws 
hoofdwerk, de in 19 3 3 versche
nen Phänomenologie der Religion, 
dat dit een intellectueel product 
was uit het interbellum waarin de 
politieke en sociale omstandighe
den en de verwerking daarvan zich 
vertaald hebben in het idioom 
van de godsdienstwetenschap (p. 
2o6). 

Tot zover enige grepen uit het 
proefschrift van Hofstee. Het be
lang van zijn studie voor de ge
schiedenis van de PvdA ligt vooral 
hierin dat hij overtuigend duidelijk 



weet te maken hoezeer er een wis
selwerking was tussen Van der 
Leeuws wetenschappelijk werk, 
zijn diagnose van de cultuur en zijn 
opvattingen over cultuurpolitiek. 
Deze laatste wortelen in Van der 
Leeuws inzichten zoals deze ze 
met name in de jaren dertig ont
wikkelde. Daarmee, concludeer ik 
nu expliciet, gaan Van der Leeuws 
cultuursocialistische opvattingen 
niet terug op het vooroorlogse cul
tuur- of gezindheidssocialisme van 
Vorrink of Banning. Weinig wijst 
erop dat Van der Leeuw zich in de 
vooroorlogse periode intensief 
met het socialisme heeft bezigge
houden. Wel heeft Van der Leeuw 
aan het eind van de Eerste Wereld
oorlog deelgenomen aan de Wood
brookersbeweging, maar dat was 
voor de tijd dat Banning daarin 
prominent naar voren trad. In 
19 2o stapte hij mede naar aanlei
ding van meningsverschillen uit
gerekend met Banning eruit, zoals 
Hofstee weet te melden (pp. 
4S I 4-6). De geestverwantschap 
met Banning dateert pas uit de tijd 
van de Tweede Wereldoorlog toen 
het personalistisch socialisme als 
stroming uitdrukkelijk naar voren 
trad. Het putten uit dezelfde per
sonalistische bronnen leidde ertoe 
dat Bannings De daa van moreen . 
Schets van een personalistisch socia
lisme. Richtpunt voor de vernieuwins 
van ons volksleven ( 194-5") o.a. in het 
hoofdstuk 'Beginselen van cul
tuurpolitiek' sterke overeenkom
sten vertoont met Van der Leeuws 
inzichten. Deze wederzijdse over
eenstemming en beïnvloeding 
blijft in Hofstee's studie onderbe
licht. Dat brengt mij tot een alge
mene kanttekening. De plaats van 
de intellectueel in de samenleving 
en zijn verantwoordelijkheid daar-
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voor was vanaf het begin van de 
eeuw een prominent punt van dis
cussie en aandacht. Tal van intellec
tuelen uitten zich over de maat
schappelijke en politieke ontwik
kelingen van hun tijd. De positio
nering van Van der Leeuw in dit 
bredere intellectuele veld wordt 
niet geprofileerd. 

Reliaie als aemeenschapscultuur 
Een tweede algemene kantteke
ning betreft het feit dat Hofstee 
wellaat zien hoe de cultuurkritiek 
doorwerkt in het wetenschappe
lijk werk, maar dat de wijze 
waarop de godsdienstwetenschap
pelijke inzichten gebruikt worden 
in de cultuurpolitieke werken van 
Van der Leeuw minder aan de 
orde komt. Dat hangt samen met 
Hofstee's vraagstelling, maar ik 
denk dat een analyse vanuit dit ge
zichtspunt van vooral de reeds ge
noemde geschriften Balans van het 
Christendom, Balans van Nederland 
en Nationale cultuurtaak interes
sant had kunnen zijn. Al in het 
begin van dit laatste geschrift bij 
voorbeeld steltVan der Leeuw dat 
het religieuze karakter van de 
oudste cultuur een zeer actuele 
kant heeft, omdat zij bij uitstek 
gemeenschapscultuur was. 

Een punt dat ik nog uitdrukke
lijk naar voren wil halen, is de 
blinde vlek die de erudiete en zeer 
belezen Van der Leeuw had voor 
sociologische analyses. Dat geldt 
voor zijn wetenschappelijk werk, 
waarin, zoals Hofstee terecht op
merkt, Marx geen rol van beteke
nis speelt (p. 17 _ç), maar ook voor 
zijn analyse van nationaal-socia
lisme en communisme en van de 
jodenvervolgingen. Hij zag deze 
vrijwel uitsluitend als godsdien
stig probleem, teruggaande op 

wat hij in zijn Balans van het Chris
tendom noemt 'het groote verma
geringsproces'. Daarin stelt hij 
toch wel heel onbemiddeld: "Van 
de godlooze cultuur leidt een 
rechte weg naar nieuwe religie" 
(van nationaal-socialisme en com
munisme) (p. 7o) Daarmee krijgt 
Van der Leeuws actieve cultuur
politiek sterk een lading van ker
stening van het gehele Neder
landse volksleven. Door de ver
zuiling werd deze alleen maar be
lemmerd en nam de overheid een 
'beginselloze neutraliteit' aan, 
zoals Van der Leeuw het uitdrukt 
(Balans van Nederland, p. 24-). Juist 
met het oog wat erop het spel 
stond - het nihilisme, dat zich in 
alle gruwelijkheid in het natio
naal-socialisme had geuit - moest 
de overheid die neutraliteit afleg
gen. Dit impliceerde voor Van 
der Leeuw niet dat er zoiets als 
'staatsopvoeding' of 'staatscul
tuur' moest komen. Dat zou de 
culturele bronnen alleen maar 
doen verstikken. Daarom was, zo 
stelde Van der Leeuw uitdrukke
lijk in zijn Nationale cultuurtaak, 
alle staatssocialisme cultureel ge
zien uit den boze (p. 1 1) . Wel kon 
de staat helpen om de bronnen te 
ontsluiten en de 'beschavings
schatten' onder het bereik van 
allen te brengen. 

Tot slot nog een enkel woord 
over de waarde van Van der 
Leeuws inzichten voor vandaag. 
Allereerst moet dan opgemerkt 
worden dat vele daarvan geda
teerd zijn. Van der Leeuw zag wel 
erg snel verval tot uitdrukking 
komen in verschijnselen als bios
coop, bepaalde vormen van dans 
enzovoort. Bovendien heeft zijn 
benadering door sterk te werken 
met het schema elite-massa een 
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sterk paternalistische inslag. Om 
één wat langer citaat te geven uit 
zijn Balans van Nederland: 

'De menschen, die eenig norm
besef hebben, die eenig gevoel 
bezitten voor den samenhang 
des levens, die een politiek ide
aal voorstaan, de kunst als ver
dieping van het leven opvatten, 
die zedelijke normen aanvaar
den, die in God gelooven, die 
weten, dat zij niet los in de we
reld staan, maar als leden van 
het Lichaam van Christus en dat 
zij zijn soldaten behaoren te 
zijn, - allen, die weten of zelfs 
maar vermoeden, dat het men
schelijk leven uit gaat boven dat 
van het dier, - zullen hun uiter
ste krachten moeten inspannen 
om de massa, die dit besef eiken 
dag meer verliest, op te voe
den.' (p. 12 2) 

Voorts is onze samenleving veel 
pluraler dan in de dagen van Van 
der Leeuw en heeft de voort
schrijdende ontkerkelijking het 
nog problematischer gemaakt om 
van' een christen-volk' te spreken. 
Daarmee wilde Van der Leeuw 
niet zeggen dat hij het christen
dom tot staatsgodsdienst wilde 
maken (hij was voorstander van 
een volstrekte vrijheid van gods
dienst), maar dat hij de maatstaven 
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en richtsnoeren van het christen
dom als de grondslag van het 
volksleven zag. Christendom als 
een soort van civiele religie dus. 
Een steeds weer opduikende term 
in zijn geschriften is die van de 
commune mesure, die hij aan De 
Rougemant ontleent. Zonder de 
op het christendom gebaseerde 
gemeenschappelijke onentatie 
vervalt een samenleving tot nihi
lisme en krijgen verwerpelijke re
ligies als nationaal-socialisme en 
communisme de kans om als com

mune mesure te gaan functioneren. 
Toch denk ik dat Van der 

Leeuws opvattingen een actuele 
kern hebben. Als we hem positio
neren in huidige debatten over 
pluraliteit en grondslagen van 
onze samenleving, kunnen we al
lereerst stellen dat hij behoort tot 
diegenen die van mening zijn dat 
het publieke domein een 'brede 
moraal' vereist. Bij de oplossing 
van tal van maatschappelijke vra
gen, als milieuaantasting, medi
sche en technologische ontwikke
lingen, het minderhedenbeleid 
schiet de liberale moraal, die visies 
op het'goede leven' enkel tot zaak 
van het individu bestempelt, te
kort. Onvermijdelijk spelen visies 
op wat 'het goede leven' is een rol 
en moeten deze ook spelen in het 
publieke domein. Daarom: geen 

smalle, maar brede moraal. De 
ontwikkeling van deze moraal zal 
in onze plurale en gedemocrati
seerde samenleving echter het ka
rakter moeten dragen van 'publiek 
debat' en dialoog. Het is deze ge
dachte die verwoord wordt in het 
Rapport van de PvdA-commjssie 
Beginselen over De rode draden van 

de sociaal-democratie als zij spreekt 
over het publieke domein als 'een 
openbare sfeer in de samenleving 
waar meningsvorming plaats
vindt' en deze betitelt als een 
vorm van culturele democratie. 
Wel zou Van der Leeuw daarbij het 
belang van de vitalisering van le
vensbeschouwelijke tradities en 
van ontsluiting van cultuur naar 
voren hebben gehaald. Dat zou hij 
ook van betekenis gevonden heb
ben om de dominantie van markt
denken en het steeds weer najagen 
van meer consumptie te beteuge
len. De individ)..lele verantwoor
delijkheid voor de gemeenschap 
zou hij daarbij ongetwijfeld een 
grote plaats geven. Men kan hem 
dan ook betitelen als een' gemeen
schapsdenker'. Zo gezien grijpen 
Van der Leeuws opvattingen in op 
nog steeds actuele discussies. 
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