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Samenvatting

Filosofie in opbouw.  D.H.Th. Vollenhoven en de verschijning van de Reformatorische 
wijsbegeerte, samen met de tekstkritische uitgave van zijn voornaamste systematische 
bijdrage, Isagôgè Philosophiae (Inleiding tot de filosofie) 1930-1945, namelijk,

D.H.Th. Vollenhoven, Isagôgè Philosophiae 1930-1945  tekstkritische uitgave.  Filosofie in 
de traditie van de Reformatie, gebaseerd op een door de auteur bewerkt exemplaar gedateerd 
1945.  Redactie, met inleiding, wetenschappelijk apparaat en tekstverantwoording door 
Anthony Tol.  

In de jaren twintig van de vorige eeuw is in Nederland een zogenaamde ‘reformatorische 
filosofie’ ontstaan.  Hieraan lag niet een definitief plan ten grondslag.  Diverse factoren 
speelden bij het ontstaan ervan een rol van betekenis.  De hoofdrolspelers waren de zwagers 
Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven (1892-1978) en Herman Dooyeweerd (1894-1977), 
maar ook de aanwezigheid van Antheunis Janse (1890-1960) moet genoemd worden.  De 
zwagers voerden intensieve gesprekken in het begin van de jaren twintig over de 
wenselijkheid van een meer ‘calvinistische’ benadering van vragen in de filosofie, en hoe dit 
gestalte kon krijgen, bijvoorbeeld in de kennisleer en de wetenschapsfilosofie.  Zij waren ook 
enigszins kritisch over de scholastiek in het eigen neocalvinistisch milieu.  Maar men was 
zich vooral bewust van het intellectueel milieu van die tijd, dat in Nederland sterk
gedomineerd werd door het neo-idealisme, met name de Marburgse en de Freiburgse (of 
Badense) richtingen van neokantianisme. Hier had een humanistische wereldbeschouwing
vrij spel, waarvan Vollenhoven en Dooyeweerd zich wilden distantiëren.  De zwagers zijn 
niet tot een volledige overeenstemming gekomen over de gewenste afstand tot het 
neokantianisme.  Dit heeft ook hun verstaan van de reformatorische wijsbegeerte beïnvloed.  
Beiden erkenden een onderling verschil en spraken dan ook van ‘de grondleggers’ in 
meervoud.

In de beeldvorming over de ontwikkelingsgeschiedenis van de wijsbegeerte in 
reformatorische geest is tot nog toe vooral de rol van Dooyeweerd sterk naar voren gekomen.  
Soms wordt zelfs de aanwezigheid van Vollenhoven nauwelijks erkend, of, zo die wordt 
erkend, dan blijft zijn rol in nevelen gehuld.  Maar Vollenhoven had een volledige wijsgerige 
opleiding achter de rug, inclusief een ‘proeve van bekwaamheid’ in de vorm van een lijvige 
dissertatie, toen Dooyeweerd zich nog in de filosofie moest gaan inwerken.  Er is ook 
onomstotelijk bewijs dat hij zich een aantal jaren bewust aan Vollenhoven heeft gelieerd,
totdat hij in staat was verantwoordelijkheid te nemen voor eigen publicaties in de filosofie.  
Dit doet de vraag rijzen niet alleen welke invloed Vollenhoven op Dooyeweerds denken kan 
hebben gehad, maar ook wat zijn rol was in het tot stand komen van reformatorische filosofie.  
Dat dit gescheiden vragen zijn moet vooral worden erkend omdat zij zelf van onderscheiden 
grondleggers spraken.  Tot nog toe is niet nagegaan hoe de ontwikkeling van reformatorisch 
denken er uitziet vanuit het perspectief van Vollenhoven. 
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Vandaar dat dit werk zich voornamelijk richt op het vroege denken van Vollenhoven.  
Dit vroege denken heeft, historisch gezien, twee ijkpunten.  Het eerste is Vollenhovens 
positiebepaling zoals ingenomen in zijn dissertatie.  Dit werk, getiteld, De Wijsbegeerte der 
Wiskunde van Theïstisch Standpunt (1918), richt zich op drie hoofdrichtingen in de grondslag 
van de wiskunde, namelijk formalisme, empirisme en intuïtionisme.  De eigen keuze valt bij 
het intuïtionisme, welke keuze ruimschoots wordt verantwoord vanuit algemene wijsgerige 
overwegingen.  Het tweede ijkpunt is het dictaat Isagôgè Philosophiae (Inleiding tot de 
filosofie).  Door zijn benoeming tot eerste voltijdse filosoof van de Vrije Universiteit in 1926 
was Vollenhoven verantwoordelijk voor het opzetten van het wijsgerig programma, waarvan 
een onderdeel was het geven van verplichte inleidende colleges in de filosofie voor alle 
eerstejaars studenten.  Vollenhoven nam deze verplichting te baat om de grondslag van een 
‘calvinistische wijsbegeerte’ te formuleren.  De eerste volledige versie is als syllabus 
verschenen in 1930.  Vollenhoven bleef zijn denken ontwikkelen, zoals blijkt onder andere uit 
de vele latere versies van dit dictaat, totdat hij de tekst voorlopig afsloot in 1945.  De syllabus 
van 1930 getuigt van Vollenhovens standpunt vanaf zijn benoeming in 1926, dat verder ook 
wordt ondersteund door publicaties vanaf 1925.  Deze positiebepaling in de tweede helft van 
de twintiger jaren wordt hier genoemd Vollenhovens “aanvankelijke definitieve positie”.  De 
benaming is gekozen om recht te doen enerzijds aan het blijvende ‘calvinistisch’ karakter van 
zijn positiebepaling daarna, anderzijds aan de verdere ontwikkeling die dit standpunt 
onderging.

Dit dictaat, Isagôgè Philosophiae, is nooit door Vollenhoven vrijgegeven voor 
publicatie, hoewel het wel altijd beschikbaar was voor studiedoeleinden.  De intentie om de 
laatste hand te leggen aan de tekst is niet in vervulling gegaan.  Omdat deze tekst toch een 
sleutelrol vervult in het werk van Vollenhoven, heeft de D.H.Th. Vollenhovenstichting 
toestemming gegeven tot het uitgeven van de tekst.  In 2005 is de laatst bewerkte uitgave van 
de tekst (van 1945) verschenen in een Nederlands-Engelse editie.  Tevens verschijnt een 
tekstkritische uitgave (in het Nederlands) van alle versies van Isagôgè Philosophiae
gelijktijdig met deze studie, als bijlage bij het hoofddeel van de dissertatie.

De dissertatie heeft vier hoofdstukken, voorafgegaan door een “Preface”.  In dat 
voorwoord worden de hoofdstukken kort toegelicht, inclusief een opsomming van bijzondere 
momenten, tussen 1918 (Vollenhovens dissertatie) en 1930, toen Dooyeweerd al ver 
gevorderd was met het schrijven van De Wijsbegeerte der Wetsidee (verschenen 1935-1936).  
Hier zullen punten van de opsomming meegenomen worden in een meer uitgebreide 
bespreking van de hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk bespreekt Vollenhovens program, als uiting van ‘reformatorische 
wijsbegeerte’.  De nadruk ligt op de hoofdtekst, Isagôgè Philosophiae, voornamelijk in hoe de 
opzet wordt bepaald door drie methoden, die de beoefening van filosofie begeleiden en tevens 
de beperkte maar belangrijke “taak en plaats” van de filosofie bepalen.  De drie methodes 
zijn: de thetisch-kritische methode, de ‘methode van kennis-organisatie’ (op zich door 
Vollenhoven naamloos gelaten), en de methode van resolvering en compositie.
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De aandacht gaat vervolgens uit naar de context van Vollenhovens wijsgerig program, 
namelijk de principiële neocalvinistische positiebepaling van de Vrije Universiteit, binnen de 
traditie van de Reformatie.  De Vrije Universiteit baseerde haar onderwijs op ‘gereformeerde 
beginselen’.  Een Senaatsrapport van 1895 over die beginselen laat een trek van scholastiek 
zien, die vooral blijkt in de opvatting van een harmonie tussen enerzijds het menselijke 
denken, binnen normen van logica en methode (af te korten als ‘subjectieve rationaliteit’), 
anderzijds de orde die gelegen is “in de feiten en in het wezen der dingen” (‘objectieve 
rationaliteit’).  De betreffende ‘gereformeerde beginselen’ worden geacht te behoren tot de 
objectieve orde.  Maar zij moeten eerst ontdekt worden door een benadering vanuit de 
subjectieve orde.  Wijsgerige thema’s worden ook geacht licht op deze zaak te werpen.  Dit 
alles roept zekere verwachtingen op aangaande de beoefening van wijsbegeerte aan de VU.  
Kuyper heeft in zijn Stone-lezingen een toepassing gegeven van hoe, volgens hem, het 
“calvinistische beginsel” in de wetenschap doorwerkt.

Vollenhoven had respect voor en bevorderde de poging in gereformeerde geest te 
werken, zonder echter, zoals al in zijn inaugurale rede blijkt, het scholastieke schema van de 
harmonie van de twee ordes van rationaliteit bij te vallen.  Hij ontwikkelt een program van 
filosofie dat, gelet op haar taak en plaats, zich beperkt tot de geschapen werkelijkheid 
(kosmos) en op wetenschappelijke wijze beoefend wordt.  Dit houdt in dat filosofie zich niet 
moet opwerpen als een religie (noch als surrogaat noch als een nodige verdediger van religie) 
en ook niet als een wereldbeschouwing.  Filosofie behoort limiteringen in acht te nemen.  
Maar, daar filosofie een activiteit is, die daadwerkelijk wordt beoefend, staat filosofie niet los 
van oriëntering door middel van een religieus en wereldbeschouwelijk karakter, die meta-
filosofisch op de filosofie betrokken wordt.  In deze oriëntering is Vollenhoven vooral 
‘calvinistisch’.  Dit is in de filosofie terug te vinden in hoe filosofie aan de praktische 
oriëntering beantwoordt.  Zo wordt het mogelijk van een “calvinistische filosofie” te spreken, 
zonder dat dit een religieuze of levensbeschouwelijke filosofie is.

De typering van scholastiek als de onderstelling van ‘de harmonie van subjectieve en 
objectieve ordes van rationaliteit’, wordt in deze studie als basisbetekenis van ‘scholastiek’
genomen.  Deze betekenis doet zich niet alleen in het vroege geestelijke milieu van de VU
voor, maar ook in de vroege Vollenhoven en Dooyeweerd.

Hoofdstuk twee bespreekt het vroege denken van Vollenhoven, zoals geformuleerd in zijn 
dissertatie en de vroege artikelen tot en met 1922.  (In 1923 was Vollenhoven ziek; pas in 
1925 is er een hervatting van wijsgerige publicaties.)  De bespreking van dit denken begint 
met een weergave van Vollenhovens opvattingen op het gebied van de aritmetica en de 
meetkunde, gaat dan over tot thema’s in de wetenschapsfilosofie, kennisleer, metafysica, het 
theïsme en de ‘metalogica’.  Het hoofdstuk wordt afgerond met een duiding van de 
‘wijsgerige positie’ die in dit vroege werk te onderkennen is.

Wat de wiskunde betreft, staat Vollenhoven vooral dicht bij H. Poincaré en L.E.J. 
Brouwer.  Dit zijn vertegenwoordigers van de intuïtionistische richting in de wiskunde, met 
op de achtergrond Immanuel Kant.  Van Brouwer neemt Vollenhoven het onderscheid over 
van wiskunde van de eerste en tweede orde.  Eerste orde aritmetica is de daad van het tellen; 
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dat van de meetkunde is lokalisatie.  De tweede orde van beide is de wetenschappelijke 
formulering van axioma’s en afleidingen.  Aangaande de fundering van de eerste orde 
wiskunde gaat Vollenhoven voornamelijk zijn eigen weg.  Hier zijn ‘synthetische a priori’s’ 
in het spel.  Het tellen is gebaseerd op de realiteit van successie in de geest, zoals door 
zelfbewustzijn te noteren valt; lokalisatie is gebaseerd op de psychofysische organisatie van 
het menselijk lichaam.  Beide zijn de basis voor synthetische a priori’s.

Het intuïtionisme is daarom van belang, doordat het binnen de wetenschapsfilosofie 
een eigen koers houdt tussen de eenzijdigheden van formalisme en empirisme.  Het maakt ook 
een belangrijk onderscheid in de kennisleer mogelijk.  Er is een kennen van de dingen, 
afhankelijk van hoe de dingen zich presenteren, maar er is ook een besef vanuit het 
zelfbewustzijn van de eigen toestanden van weten.  Dit laatste is intuïtief.  Zelfbewustzijn is 
daarom een bron van zekerheid.  Drie vormen van intuïtie zijn vooral van belang: de concrete 
intuïtie (de zekerheid dat de geest aangedaan wordt, wanneer hij aangedaan wordt), de 
analytische intuïtie (onmiddellijke zekerheid van verschil tussen mentale akten en inhouden), 
en de metafysische intuïtie (het onmiddellijk besef van identiteit in ruimte- en tijdbepalingen 
en soortidentiteit).  Wanneer betekenis die gevat wordt via de concrete en de analytische 
intuïtie, bevestigd wordt door het principe van identiteit, dan is er sprake van ‘mentale
objecten’, dat wil zeggen: ‘objectieve betekenis’.  In navolging van Alexius Meinong neemt 
Vollenhoven een gebied van objectieve betekenis aan, genaamd ‘Gegenstände’, (termen en 
proposities) in het kader van een Gegenstands-theorie.  Wanneer Gegenstände als substraat 
voor verschijnselen dienen, en principes van de logica de methodische omgang met 
Gegenstände begeleiden, dan is dit geheel een ‘organisme van de wetenschap’.  (We merken 
op dat dit de subjectieve orde van rationaliteit is.  Het wordt ook wel de ‘Gegenstands-sfeer’ 
genoemd, getypeerd als ‘meta-logisch’, te omschrijven als ‘logisch geordende 
wetenschappelijke kennis’.  Dit is de voorloper van de modale orde in de reformatorische 
wijsbegeerte.)

De objectieve orde van rationaliteit is echter in de metafysica gegrond, door 
Vollenhoven opgevat als een vorm van monadologie, namelijk van substanties en 
verschijningen.  De substanties zijn (geestelijke) ding-wetten (ideeën), die controle uitoefenen 
op de verschijning van de dingen, de opeenvolging van hun eigenschappen en kwaliteiten en 
hun ontwikkeling.  Mens en wereld zijn hier de meest basale gestalten van bestaan.  Hun 
analoge opbouw doet denken aan een opzet als microkosmos en macrokosmos.

Vollenhovens ‘theïstisch standpunt’ blijkt uit hoe hij de goddelijke werkelijkheid, als 
Christelijke triniteitleer, met zijn kennisleer en metafysica verbindt.  God de Schepper is de 
waarborg voor de objectieve orde van de werkelijkheid.  In zijn Raad liggen alle dingen, via 
hun ideeën, vast, zowel in hun zijn als in hun ontwikkeling.  Door de Heilige Geest worden 
normen en idealen gewaarborgd, die gehandhaafd worden voor het menselijk kennen.  Vanuit 
deze normen (logische principes, maar er zijn ook normen voor de ethiek, de esthetica, religie, 
enz.) wordt het ‘subjectieve’ denken van de mens in wetenschap begeleid, waarbij de mens 
trouw of ontrouw kan zijn aan normen.  Wanneer de mens trouw is aan normen dan bepaalt 
dit een subjectskwaliteit van het Ik, bijvoorbeeld wanneer men trouw is aan logische normen 
dan heeft het Ik de kwaliteit van een kensubject.
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De Logos (de tweede Persoon van de drie-eenheid) is de waarborg voor de 
verwezenlijking van theïsme als epistemisch ideaal.  In hem is de dispositie dat subject (van 
kennen) en object (dat gedacht wordt) samen komen in het ontstaan van kennis.  Dit ideaal 
sluit nauw aan bij de scholastieke aanname van de harmonie tussen de subjectieve en de 
objectieve orde.  Wanneer de dingen van de werkelijkheid volledig zouden worden gekend, is 
er sprake van een adequaat begrip in de subjectieve orde.  Maar menselijk kennen is beperkt, 
en de mens is nauwelijks in staat tot volledige kennis te komen.  Vandaar dat de mens met 
begripsrepresentanten werkt, die echter wel steeds in de richting gaan van een nadering van 
het volledige begrip.  Zo is deze (scholastieke) onderstelling van een harmonie tussen de 
beide ordes een noodzakelijke voorwaarde voor de kennis.  Vollenhoven echter kwalificeert
dit.  De scholastieke harmonie is noodzakelijk maar niet voldoende.  Het besef dat de mens 
goed op weg is moet zelf ook gewettigd zijn.  Dit besef is intuïtief aanwezig, en biedt de 
grondslag voor de synthetische oordelen a priori van de wiskunde.  De wiskunde is namelijk 
in de mens gefundeerd: de aritmetica in de menselijke geest, de meetkunde in de psycho-
fysische organisatie.

In 1921 brengt Vollenhoven, in wat hier steeds als de koppeling van (adequaat) begrip 
en idee (van zijn) geldt, een aangescherpte formulering aan.  Sprekend van een “Christelijk 
realisme”, houdt hij vast aan een ‘idee’ van een “anders-gedacht-zijn” (ook wel: het 
denkvreemde). Maar ‘begrip’, op het gebied van het door denken verworven kennis, wordt nu 
ietwat anders verpakt.  In zijn dissertatie had Vollenhoven de diverse wetenschappen binnen 
een eenheid van methodologie gedacht (invloed van het Marburgse neokantianisme).  Nu 
erkent Vollenhoven verschillende gebieden van geldigheid (meer zoals in het Freiburgse 
neokantianisme).  Ieder gebied heeft een ideaal van volledigheid, dat erkend dient te worden 
bij de wetenschapsbeoefening.  Het volledige gebied van wetenschap, dat eerst door 
Vollenhoven als ‘organisme van wetenschap’ werd geduid, wordt nu een metalogisch gebied 
van verschillende domeinen.  Er is dus behoefte aan een ‘metalogische intuïtie’, die deze 
gebieden in hun ideale karakter schouwt.  Het blijkt nu dat deze metalogische intuïtie een 
herijkte versie van de eerdere analytische intuïtie is.  ‘Begrip en idee’ blijft dus karakteristiek 
voor “Christelijk realisme”, en ook onderscheiden van neokantiaans denken.  Het 
laatstgenoemde denken laat de idee samenvallen met het ideaal van de volledige kennis, 
terwijl het begrip een stap is van het Ik op weg naar die volledige kennis, humanistisch 
begeleid door de richtinggevende Idee.  Er is hier geen betekenis van ‘idee’, zoals 
Vollenhoven voorstaat, namelijk die van ‘gedachte Gods’.

Het derde hoofdstuk gaat in op de twee belangrijkste contacten die Vollenhoven onderhoudt.  
Het eerste dat besproken wordt is dat met A. Janse.  Deze had contact gezocht met 
Vollenhoven in 1919 in verband met de toepassing van Vollenhovens gedachte over 
aritmetica in het kader het leren rekenen in het lager onderwijs.  Dit contract groeide tot een 
vriendschap, met gesprekken over allerlei onderwerpen.  Janse had bewondering voor, maar 
ook wel kritiek op de opvoedkundige benadering van Maria Montessori, waarin de mens (het 
kind) benaderd wordt als een eenheid van lichaam en ziel.  Aan het einde van 1922, opperde 
Janse, vrij plotseling, de gedachte dat er niet zoiets is als een ‘onsterfelijk ziel’ (‘substantia 
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incompleta’) in de mens.  Hij was er inmiddels van overtuigd geraakt dat hiervoor geen 
voldoende bijbelse grondslag was.  Vollenhoven was aanvankelijk verontrust.  Maar voordat 
hij op Janse’s voorstel kon reageren, werd hij plotseling ziek.  Janse wachtte het herstel niet af 
en publiceerde zijn gedachten begin 1923 in korte artikelen, die tot nog toe onopgemerkt zijn 
gebleven.  Vollenhoven las dit werk voor het eerst eind 1923.  Hij kon het nu in hoofdzaken 
met Janse eens zijn, maar had wel kritiek op diverse formuleringen.  Vollenhoven had, in de 
tijd van zijn herstel, ook de leer van ‘de onsterfelijke ziel’ afgeschreven.

Vollenhoven heeft later erkend dat er van Janse een zekere verfrissende invloed 
uitging.  De punten die hij opsomt kunnen grotendeels bevestigd worden.  Niet alleen was 
Janse de eerste binnen de gereformeerde kringen van die tijd die de notie van ‘onsterfelijke 
ziel’ aan de kaak stelde, ook benadrukte hij dat er in de Bijbel een eigen verstaan van mens en 
wereld te onderkennen valt, dat meegenomen kan worden (waar dit geschikt is) in de 
betreffende wetenschapsbeoefening.  Zo is er een psychologie mogelijk die ‘rekening houdt’
niet met een scholastische maar met de bijbelse opvatting van de menselijke ziel.

Hoe Vollenhoven de invloed van Janse verwerkt heeft, is niet expliciet bekend.  Maar 
let men op zijn vroege denken, waar de ‘substantiële ziel’ de vaste waarborg is voor de 
intuïtie, dan kan men de omslag zien: van een oorspronkelijke op het Ik gerichte subjectiviteit, 
tot een subject als geroepen tot een taak of ambtsvervulling, met als kern het ‘subjèct-zijn’, 
het onderworpen zijn aan goddelijke normerende wetten.  (Er wordt hier tevens groter afstand 
genomen van het neokantianisme.)

Het tweede contact is dat met H. Dooyeweerd.  Hun persoonlijk contact gaat terug tot 
hun middelbareschooltijd en zette zich voort in hun studietijd aan de VU.  In juli 1917 
promoveerde Dooyeweerd op een juridisch thema (“De ministerraad in het Nederlandse 
staatsrecht”).  Al een half jaar daarvoor was Dooyeweerd naar Friesland verhuisd.  Pas in mei 
1922 wonen de (inmiddels sinds 1918 zwagers geworden) vrienden weer in dezelfde stad (nu 
Den Haag) waardoor een meer regelmatig contact mogelijk was.

In het kader van deze samenvatting zijn twee vragen van belang.  Hoe vond 
Dooyeweerds ontwikkeling in de filosofie plaats op weg naar een zelfstandig denker?  Hoe 
verhoudt het denken van Dooyeweerd zich tot dat van Vollenhoven wanneer er sprake is van
een ‘calvinistische wijsbegeerte’? 

Wat betreft de eerste vraag, het beeld dat in het bijzonder door Dooyeweerd geschetst 
wordt is dat hij op zijn eigen gezag zich tot filosoof heeft moeten opwerken.  Dit is echter 
moeilijk te rijmen met het relevante feitenmateriaal.  Zeker, Dooyeweerd heeft zich vooral 
neokantiaanse literatuur op het gebied van de rechtsfilosofie eigen gemaakt en op een eigen 
manier verwerkt.  Maar er was ook correspondentie tussen de zwagers.  Daaruit komt het 
beeld naar voren van een Vollenhoven die Dooyeweerd op weg hielp.  Wat vooral van belang 
is, wanneer Dooyeweerds ongepubliceerde studies uit die tijd gelezen worden tegen de 
achtergrond van het vroege denken van Vollenhoven, dat Dooyeweerd bewust wijsgerig bezig 
was binnen de algemene lijnen van het concept van Vollenhovens vroege denken.  Dit wordt 
in detail, door een ‘close reading’ van een aantal van Dooyeweerds teksten, aangetoond.  
Dooyeweerd neemt een standpunt van “kritisch realisme” in (soms genaamd “transcendentaal 
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realisme”).  Maar dat is niet te onderscheiden van de hoofdtrekken van Vollenhovens denken 
uit die tijd (van “Christelijk realisme”, of ook “het dualisme van begrip en idee”).

In verband met de tweede vraag, eerst iets meer over het kritisch realisme.  De studies 
die Dooyeweerd schrijft leggen een accent op de Gegenstands-sfeer.  Die bestaat uit regionen, 
ieder van eigen modaliteit, wat de hoogste inhoudelijke karakterisering van een regio duidt.  
Diverse verbanden tussen regionen worden verder ook onderzocht, die later een vaste plaats 
krijgen in de reformatorische wijsbegeerte. Opvallend is dat, in Dooyeweerds eerste 
publicaties, hij erg terughoudend is om al te veel van de kentheoretische grondslag van zijn 
denken weer te geven, hoewel dit in de boven bedoelde studies toch terug te vinden is.  
Zoekende naar een verklaring hiervoor, lijkt de enig overtuigende oplossing te zijn, dat die 
grondslag juist op conto van Vollenhoven staat, maar dat hij, door zijn ziekte in 1923, van 
publiceren een tijd moest afzien.  Vollenhovens eerste artikel in 1926 gaat ook over “enkele 
grondlijnen der kentheorie”.

Het is gedurende Vollenhovens ziekteverlof dat Dooyeweerd met de notie van 
‘wetsidee’ komt.  Dit is het kernbegrip in Dooyeweerds verstaan van ‘calvinistische 
wijsbegeerte’.  Hij geeft hiermee een basis voor de regionen van de Gegenstands-sfeer.  Het 
gaat om een kosmologisch principe van de voorzienigheid Gods.  Door nauwkeurig te letten 
op Dooyeweerds gebruik, kan blijken dat hij hier—bij ‘wetsidee’—nog vasthoudt aan het
scholastieke onderscheid van begrip en idee, zoals door Vollenhoven in 1921 was vastgesteld.  
Vollenhoven heeft zich, na zijn ziekte, nooit weer als een voorstander van deze scholastieke 
‘tandem’ getoond.  Het verbaast dan niet dat hij wel de term wet, maar het gebruik van de 
term ‘wetsidee’ niet aanbeveelt.

Maar Dooyeweerd blijkt zelf ook in beweging te zijn.  In 1928 zijn er aanwijzingen 
van Dooyeweerds overstap van een kritisch realisme naar een transcendentaal kriticisme.  
Dooyeweerd volgend op zijn weg, zien we een afname van zijn belangstelling voor realisme 
en een toename voor belangstelling voor het Ik.  Er waren al eerdere aanwijzingen van deze 
tendens, bijvoorbeeld van een ‘gelovig ik’ dat schouwt sub specie aeternitatis.  Maar het is 
vooral de manier waarop Dooyeweerd zijn wetsidee de gestalte geeft van een (metalogisch 
geïnvolveerd) ‘wets-organisme’ dat bepalend is.  Want de eerdere metalogische 
afhankelijkheid van de kennis ten aanzien van de kosmos, wordt nu verlegd naar het Ik, als 
geestelijk centrum, dat zowel in de modale orde participeert als erboven staat.  Ook wordt 
‘zin’ (dan wel ‘betekenis’, de eerdere Gegenstands-sfeer) nu ontologisch neergezet, waardoor 
het geen realistisch opgevatte kosmos meer nodig heeft.  Dit houdt ook in dat Dooyeweerd de 
termen ‘begrip en idee’ herijkt en daardoor afstand neemt van de eerdere scholastieke 
betekenis.  Maar, anders dan Vollenhoven (die de term ‘idee’ geheel laat vallen), blijkt 
Dooyeweerd de term te herijken tot ‘transcendentaal limietbegrip’.  Nu wordt het moeilijk 
begrip en idee, in de nieuwe betekenis bij Dooyeweerd, te onderscheiden van het 
neokantiaanse gebruik, waartegen Vollenhoven in 1921 al gewaarschuwd heeft.

Hoofdstuk vier gaat geheel in op Vollenhovens ‘initial definitive position’ (tussen 1925 en 
1930), hoewel er ook naar latere wendingen gekeken wordt.  Feitelijk wordt in dit hoofdstuk 
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een meer ruime duiding van Vollenhovens programma (hoofdstuk 1) nauwkeuriger 
besproken, verwijzend naar de relevante (deels archief-) teksten van de aangegeven periode.

Eerst wordt nagegaan wat Vollenhovens kritiek is op het theïsme als epistemisch 
ideaal.  Dit is vooral kritiek op Vollenhovens eigen vroege denken.  Hier komt het 
‘grensprobleem’ naar voren.  Dit grensprobleem wordt vervolgens uitgediept, vanuit de 
correlatie van grens en wet.  Hier blijkt in het bijzonder de behoefte aan een dualiteit van zijn, 
namelijk van soeverein zijn en onderworpen zijn.  Aangezien soevereiniteit zich als wet 
uitdrukt, wordt hiermee wet en subjèct-zijn in realistische geest neergezet, als een ontologisch 
verschil.  Dit houdt in dat er altijd ‘ruimte’ is voor een mate waarin het subjèct aan de wet 
beantwoordt.  Met ander woorden, de wet is niet determinerend maar normerend.

Deze grensopvatting geeft de mogelijkheid in het ontologische verschil een nadere 
morele bepaling te betrekken, en zelfs een factor van leiding.  Het blijkt dat de grens in 
drievoud bestaat, van wet, gebod en leiding.  Vollenhoven koppelt ook hier de opvatting van 
het godsbestaan aan vast, maar met de nodige wijziging vergeleken met zijn vroegere denken.  
Feitelijk hanteert hij ook hier een ‘theïsme’, zonder echter deze term nu te gebruiken, om 
vooral geen verwarring te stichten met het vroegere gebruik als epistemisch ideaal, dat hij 
afwijst.

Gaan we dit ‘theïsme’ na, dan blijkt het werk van de Geest, dat leiding effectueert, het 
minst duidelijk omschreven.  Het heeft in elk geval niets meer met de subjectieve orde van 
rationaliteit te maken.  De Logos, eerder de waarborg voor de scholastieke harmonie, uit zich 
nu vooral in het liefdegebod.  Dit heeft met kennis in zoverre iets te maken, dat kennis ten 
goede gebruikt en ingezet dient te worden.  De afstemming van norm/wet en de feitelijke 
structuur van de dingen is nu het thema van waarheid geworden, wat dus niet (meer) 
samenvalt met het werk van de Logos, maar een rol van de logische wetskring (als ‘geschapen 
logos’) inschakelt.  Dan is er ook een grote wijziging in de opvatting van het werk van de 
Schepper.  ‘Hij schiep de kosmos en stelde hem zijn wet.’  Aan dat scheppen kan de mens niet 
komen, wat het scholastieke denken vanuit realistisch opgevatte ‘ideeën’ wel meent te 
kunnen.  Maar dat hij hem zijn wet stelt is mede merkbaar vanuit de kosmos, als subjèct-zijn.  
Vandaar dat dit ‘stellen van de wet’ ook een openbaringsmoment heeft (van de Logos), dat 
aan de geschapen dingen een waarde geeft en waardoor zij te kennen zijn.  Kennen ressorteert 
onder het zijn.  Dan blijken de geschapen dingen ook opgenomen te zijn in een algemene
ontwikkeling, die onder leiding staat van de Geest. Deze opvatting van de kosmos wordt 
verder uitgediept vanuit de negatieve kritiek op het metafysisch ‘substantie-phaenomena’ 
schema (van Vollenhovens eigen eerdere monadologie) en de afwijzing van een ziel als 
substantie bij de mens.

De kern van Vollenhovens denken is gelegen in de kosmologie.  De hoofdlijnen 
hiervan worden beschreven vanuit de twee basale bepaaldheden: die van de modale 
bepaaldheid (van verschillen en verbanden tussen modale wetskringen) en individuele 
bepaaldheid (van verschillen en verbanden tussen individuen, c.q. individuele dingen).  De 
overal voorkomende ‘doorsnede’ van wetskring en individu is hier het basisprincipe.  Dan 
wordt ook nog stil gestaan, in een afrondende bespreking, bij de ietwat latere vernieuwing van 
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de antropologie en de vervanging van de correlatie van God en kosmos, door de correlatie van 
wet en kosmos, beide te onderscheiden van de Godheid.

In een addendum wordt nog nagegaan hoe de oudere Vollenhoven terugkeek op zijn 
vroege denken.  Terwijl veel van wat hij zegt, goed te plaatsen en te beamen is, blijkt dit 
minder goed te lukken bij zijn karakterisering van zijn dissertatie.  Hij gebruikt hierbij de 
terminologie van zijn latere probleemhistorische methode.  Wij menen dat er voldoende 
bewijs is om Vollenhovens vroege werk, gelet op zijn eigen probleemhistorische categorieën, 
op een andere wijze te typeren.  Maar dat hij een mogelijke invloed van zijn eigen vroege 
denken op Dooyeweerd vermoedt, een invloed die hij overigens betreurt, is terug te vinden in 
Vollenhovens vroege gebruik van de concrete intuïtie en de context van het zelfbewustzijn bij 
de ‘modalisering van de tijd’.  Al in 1926 had het zelfbewustzijn deze rol bij Vollenhoven 
verloren.  We moeten dus constateren dat vanaf het begin van het definitieve calvinistische 
denken er een diepgaand verschil van inzicht was en bleef: Vollenhoven tenderend naar een 
realistisch opgevatte wet en kosmos, en Dooyeweerd tenderend naar het Ego in betrokkenheid 
op zin.  Het verschil tussen beiden blijkt dieper te zijn dan tot nu toe werd vermoed, nu 
Vollenhovens eigen vroege denken erbij betrokken is.


