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Samenvatting

Jan Woltjer (1849–1917) is de eerste hoogleraar aan de Vrije Universiteit die zich syste-
matisch heeft ingespannen om een christelijke filosofie op te bouwen. Aanzetten daartoe
zijn te vindenbij de theologenA.Kuyper enH.Bavinck, Ph. J.Hoedemaker enG.H.J.W.J.
Geesink. Woltjers scholing als classicus sloot hij in 1877 af met een proefschrift over het
denken van Lucretius vergelekenmet dat van Epicurus. In 1881, een jaar na de oprichting
van deVU, inaugureerde hij als hoogleraar van de Faculteit der Letteren enWijsbegeerte.
In Amsterdam werd hij medeoprichter en rector van het Gereformeerd Gymnasium en
bestuurslid van de ‘Kweekschool’ voor leerkrachten bij het Christelijk Nationaal Onder-
wijs. Bovendien werd hij in 1902 senator voor de Anti-Revolutionaire Partij.

Van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit was hij ruim
twee decennia de enige hoogleraar en ook daarna tot zijn overlijden het gezicht. Het
grootste deel van zijn wetenschappelijke oraties en collegeseries Encyclopaedie der Philo-
logie besteedde hij aan filosofische thema’s. Daarbij zocht hij naar de verbinding tussen
filosofie en zijn christelijk geloof; het zoeken van deze verbinding paste binnen de neo-
calvinistische VU-context waarin hij verantwoordelijkheid droeg voor de wijsbegeerte.
Hij verwerkte filosofische tradities van oudheid, middeleeuwen en moderne tijd, en ook
het denken binnen sommige oosterse levensbeschouwingen, zoals in de Veda’s. Zijn fi-
losofische werk begon tegen het einde van een eeuw waarin het wijsgerig denken heen
en weer pendelde tussen idealisme en materialisme. Hij ging in op vraagstellingen die
hij ontleende aan zowel ontwikkelingen in zijn eigen tijd als aan die van de jonge Vrije
Universiteit.

De christelijke inhoud van zijn filosofie wil hij borgen door vanmeet af aan te verdis-
conteren wat in het Nieuwe Testament is overgeleverd over Jezus Christus die als godde-
lijke Logos actief betrokken is bij de schepping en de onderhouding van de wereld. Dit
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vertrekpunt is bepalend voor zijn denken over de verhouding tussen God, Logos en we-
reld (zijnsleer), over de mens als Gods beeld (mensleer) en over het gegeven dat de mens
dewereld kan kennen (kenleer).Deze filosofische consequenties strekken zich uit voorbij
een bijbelse of theologisch-filosofische leer over de Logos zelf. De Logos-gerelateerde
grondlijnen inWoltjers zijnsleer, mensleer en kenleer vormen een samenhangend geheel.
Dit geheel functioneert als een dragend skelet voor heel zijn filosofie. Naar deze verza-
meling grondlijnen verwijst de titel als de logosfilosofie van Woltjer. Omdat deze Logos-
oriëntatie onderscheidend is voor heel zijn filososofisch denken kan men ook dit denken
als geheel typeren als een logosfilosofie.

Hiermee is de inhoud van de twee inleidende hoofdstukken gegeven: de persoon
Woltjer en de redenen om aan zijn logosfilosofie aandacht te geven (1), zijn bronnen en
filosofische context (2). In de volgorde van zijnsleer, mensleer en kenleer komen daarna
de bedoelde grondlijnen aan de orde (3, 4, 5). In de afsluitende taxatie van Woltjers lo-
gosfilosofie verschuift de focus naar de kritiek van zijn filosofische opvolgers aan de VU,
Vollenhoven en Dooyeweerd (6). Zoals uit dit onderzoek blijkt, werkte bij deze critici
Woltjers denken niettemin door, zodat zij behalve critici ook erfgenamen zijn. De taxatie
sluit daarom af met een inventarisatie van deze doorwerking, en ook van punten waarin
het denken van Woltjer blijvend aandacht verdient.

Woltjers zijnsleer kenmerkt zich door een ontologisch realisme. Voor deze positie
baseert hij zich onder andere op het gegeven van een geschapenwereld, door de Schepper
uitgerustmet eigenschappen voordatmensen deze ooit kondenwaarnemen. Eigenschap-
pen zijn werkingen van dingen op elkaar of op eenwaarnemend subject. In de onderlinge
verhoudingen en relaties die zich op deze manier tussen de dingen voordoen, tekenen
zich patronen af die de menselijke geest opvallen als ordelijk.

Woltjer is idealist in de zin dat hij aan het niet-materiële en specifiek aan ideeën het
primaat toekent boven het materiële. God schept door de Logos (het Woord). Met de
term Logos verwijst Woltjer primair naar Gods innerlijke gedachten of ideeën of naar
zijn uitgaande spreken (zoals van scheppingswoorden); of ook naar beide gezamenlijk,
inclusief het met beide verbonden willen (de besluiten en krachten om de wereld met
haar verscheidenheid aan krachten niet alleen te scheppen,maar ook in stand te houden).
Het scheppendoor spreken verbindtWoltjermetGods soevereine, krachtige en effectieve
gezag, maar vooral met de zelfopenbaring van de Schepper die nu ook uit de geschapen
wereld spreekt.

Door zijn nadruk op het uitdrukken van ideeën in onder andere materie houdt Wol-
tjer afstand van een absoluut idealisme dat het materiële vergeestelijkt (Berkeley), en ook
van vormen van pantheïsme. De Schepper heeft archetypische ideeën in zijn innerlijke
Logos uitgedrukt in de dingen – als zijn deze dingen woorden of beeldhouwwerken,
waarin mensen immanente principes of ektypische ideeën kunnen ontwaren. Woltjer
denkt dan aan anorganische dingen, ook aanmaterie in de vorm van elementaire deeltjes,
en organische, zowel soorten als individuen.



Samenvatting • xix

Woltjers mensvisie is dualistisch in die zin dat hij lichaam en geest onderscheidt. Hij
noemt het lichaam zonder geringschatting het noodzakelijke complement en instrument
van de geest. Dat de mens is geschapen als Gods beeld blijkt primair uit het functioneren
van zijn logos: deze logos is immers beeld van de goddelijke Logos, aldus Woltjer. Logos
in de meest beperkte, maar eigenlijke zin is volgens Woltjer de rede, het verbindende
denken. In zijn oeuvre duidt de innerlijke logos van de mens ook, breder, diens hogere
geestelijke vermogens aan (rede, verstand, verbeelding, intuïtie), soms zelfs heel de men-
selijke ziel. De uitgaande logos verwijst bij Woltjer naar het menselijk spreken (primair
zijn spraak, secundair zijn schriftelijk taalgebruik). Ook beide samen kan Woltjer als
logos aanduiden. Voor zover de wil aan de (innerlijke) logos ontspringt, spreekt hij van
een redelijk willen.

Woltjer kan over menselijke vermogens of functies spreken in termen van hoger en
lager, bijvoorbeeld van hoger en lager gevoel. Ook kent hij de rede de leiding toe over de
andere geestelijke en de lichamelijke vermogens van de mens. Maar bij vergelijking met
een klassiek mensbeeld (logos, thumos, pathos) valt op dat hij zich niet tot dit hoger en
lager beperkt, maar tegelijkertijd ook een binnen en buiten onderscheidt. Waar de rede
en het onderscheidende verstand gericht zijn op bewustheid en helderheid, bestaat de
menselijke geest ook uit diepere,meer innerlijke, onbewuste lagen die invloed uitoefenen
op het bewuste denken. Daarbij uit Woltjer zich waarderend over invloed vanuit het
hogere,meer innerlijke gevoel, vanuit het gemoedof het hart, bijvoorbeeld in de vormvan
intuïties.Hier vertoont zijn denken affiniteitmet eenRomantisch, expressivistischmens-
beeld (Herder), terwijl een dergelijk ‘binnen-buitenschema’ speelt bij het onderscheiden
van een innerlijke en een uitgaande logos. Lichamelijke en geestelijke vermogens kan hij
dan ook omschrijven als functies van het stoffelijk organisme respectievelijk van de ziel;
het lichaam vormt dan een zichtbare buitenkant, de ziel de onzichtbare binnenkant, met
als centrum het ik.

De menselijke logos wordt door Woltjer opgevat als individueel en uniek (bijv. van-
wege verschillen in talenten). Toch worden alle mensen gekenmerkt door het vertonen
van een soortgelijke logos. Daarom wil Woltjer niet de individuele logos als subject van
wetenschap beschouwen, maar de logos van de mensheid. Deze logos bestaat niet als een
zelfstandige ‘hypostase’. Mensen beïnvloeden elkaar op allerlei manieren, zeker ook via
hun uitgaande logos (spraak en schrift), en zoals lichamelijke afstamming de mensheid
verbindt, is demensheidookbedoeld als een geestelijke eenheid.Deze eenheid is vanwege
invloed van het kwade nog altijd gebroken. Dat betekent evenwel dat Woltjer de logos
van een volk of een taalgebied onderscheidt van die van andere volken of taalgebieden.
Elke logos ontwikkelt zich, met per periode specifieke kenmerken (zodat hij ook van een
tijdgeest kan spreken) en een volk, ras of rijk dat leidend is – zoals ooit het Romeinse volk
met zijn politieke en culturele dominantie.

Woltjer is in zijn kenleer geen naïef realist. Hij is uit op een ‘christelijke kentheorie’.
Deze mag van hem transcendentaal idealistisch heten, omdat ideeën die het kennen be-
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palen voorafgaan aan de te kennen objecten. Woltjer doelt dan op de goddelijke ideeën.
Tegelijk wil hij een dergelijke kentheorie tegenover eenKantiaans idealisme als ‘transcen-
dentaal realisme’ aanduiden: kennis van dingen is enerzijds afhankelijk van de aard van
het menselijk kenvermogen, maar anderzijds ook van de aard van de dingen zelf. Voor
kantianen is onbewijsbaar dat de wereld niet is zoals wij die kennen. Kant echter gaat
verder dan alleen te concluderen tot onzekerheid over deze kenbaarheid, hij besluit tot
het niet kunnen kennen van het Ding an sich en tot het niet werkelijk bestaan van ruimte
en tijd.

De kenbaarheid van materiële dingen berust bij Woltjer enerzijds op het verschil tus-
sen de menselijke geest en het stoffelijke, anderzijds op de overeenkomst van het ideële
in de dingen en in de menselijke geest. Via het lichaam is de mens verbonden met de
stoffelijke wereld, maar dat betekent niet dat dingen via een causale keten van prikkels
op zintuigen, doorgegeven via zenuwen, voorstellingen of kennis kunnen veroorzaken.
Waarnemingen, voorstellingen en begrippen vormen inhouden van het menselijk be-
wustzijn (of komen in onbewuste lagen van de ziel terecht). Ze zijn van een andere,
geestelijke orde waarop het stoffelijke geen directe invloed heeft. De menselijke geest is
bovendien geen tabula rasa, maar actief, zij het vaak re-actief, in de vorming van kennis.

Dat kennis ontstaat, is te danken aan het menselijk kenvermogen dat op grond van
gewaarwordingen komt tot voorstellingen, en door verder na-denken tot kennisoorde-
len, die begrippen en ideeën bevatten. Correct gevormde ideeën komen overeen met de
ideeën die de Schepper voor-gedacht heeft bij de totstandkoming van de dingen. Door
nadenken kan de mens ook tot voorspellingen komen die overeenkomen met toekom-
stige uitkomsten van een natuurlijke gang van zaken (zoals planeetbewegingen). Woltjer
acht het niet vreemd dat de mens achter de dingen een geest bespeurt die in zekere zin
met de zijne overeenstemt, zoals men ook bij het ontcijferen van spijkerschrift iets van
iemand leert kennen die een overeenkomstige geest blijkt te bezitten. Uiteindelijk be-
schouwt Woltjer de wereld of zelfs elk ding als een boek, waarvan mensen de letters (de
gewaarwordingen)doorgaans graag spellen–omdathet verlangenvandemenselijke logos
ergens nog altijd uitgaat naar de goddelijke Logos.

Het onderzoek van Woltjers logosfilosofie kan leiden tot waardering voor de in un-
verfroren-christelijke zin Logo-centrische opzet van zijnwijsbegeerte. Deze logosfilosofie
geeft ook ruimschoots aanleiding tot kritische vragen. Het taxerende slothoofdstuk is
echter beperkt tot de specifiek op hem gerichte kritiek van zijn filosofische erfgenamen
Dooyeweerd en Vollenhoven. Wat opvalt is dat Vollenhoven, voor wie Woltjer beoogd
promotor was, hem positiever waardeert dan Dooyeweerd doet. Verder blijkt kritiek van
Dooyeweerd vaak onvoldoende recht te doen aan de nuances die in Woltjers denken te
vinden zijn. Hij honoreert bijvoorbeeld, zoals dit onderzoek aantoont, onvoldoende dat
ookWoltjer, net als Kuyper (enDooyeweerd zelf ), het hart als ‘religieuze wortel’ van het
menselijk functioneren opvat. Daar staat de menselijke logos-als-de-rede niet los van of
boven.WaarWoltjer in zijn visie denken enwillen van de Schepper bij elkaar houdt, werd
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Kuypers aandacht voor Gods soevereine schepperswil bij Dooyeweerd doorslaggevend:
in zijn verzet tegen elke overschatting van theoretisch denken heeft hij in zijn filosoferen
deze wil centraal gezet.

Nadat ook de kritiekpunten van Vollenhoven zijn gewogen, vervolgt het slothoofd-
stuk met een inschatting waar de blijvende waarde van Woltjers denken uit bestaat. Om
te beginnen ligt deze waarde in de continuïteit, de doorwerking van zijn denken juist
bij genoemde filosofische erfgenamen, ook in hun kritische reacties daarop. Niet zonder
reden droeg de inaugurele oratie van Vollenhoven de titel Logos en ratio (1926). Ook
bijvoorbeeld de beeldspraak (of realiteit?) van het ‘zich uitdrukken’ zet zich door, vooral
bij Dooyeweerd. Ten slotte ligt de waarde van Woltjers denken in de actualiteit ervan
in de eenentwintigste eeuw. Voor de historische, theologische of wijsgerige reconstructie
van het neocalvinistische denken is nieuwe aandacht (Eglinton, Flipse). Wordt deze op
Woltjer gericht, dan kan dat een leemte opvullen tussen Kuyper en Bavinck. Wat de
inhoud vanWoltjers denken betreft is bijvoorbeeld nieuwe ruimte ontstaan voor een ook
teleologische visie op de ontwikkeling van bewustzijn, kenvermogen of waarden (Na-
gel). Al filosofeert Woltjer als neocalvinistisch pionier met behulp van de denkwijzen
en -inhouden die hij aantrof in het verleden en in zijn eigen tijd, zowel zijn open en
verbindende manier van denken als zijn inhoudelijke posities kunnen blijven inspireren.


