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SAMENVATTING 

Een shalom-geïnspireerde doxastische ethiek. Nicholas Wolterstorffs theorie van 

situationele rationaliteit 

 

Dit boek verkent Nicholas Wolterstorffs theorie van “situationele rationaliteit” 

vanuit een theologisch oogpunt. Het betoogt dat het  bij deze theorie gaat om een 

ethiek voor de omgang met onze overtuigingen (beliefs) die gebaseerd is op de 

Bijbelse notie van shalom als ethisch en eschatologisch ideaal. Het belang dat 

Wolterstorff hecht aan deze notie kan begrepen worden vanuit diens neo-

calvinistische (en speciaal Kuyperiaanse) achtergrond. De theorie van situationele 

rationaliteit – het resultaat van Wolterstorffs decennialange werk op het terrein 

van de epistemologie – is in de kern dus een christelijke theorie. Geïnspireerd 

door de leer van algemene genade stelt zij dat uiteenlopende overtuigingen – 

inclusief uiteenlopende geloofsovertuigingen – afhankelijk van de situatie van 

degene die ze erop nahoudt al dan niet rationeel zijn. Het gaat dus om een ethiek 

van doxastisch pluralisme, die uiteindelijk door het shalom-ideaal gemotiveerd 

wordt: een shalom-geïnspireerde doxastische ethiek. In zes stappen wordt deze 

these nader uitgewerkt en onderbouwd. 

 

Hoofdstuk 1. Het eerste hoofdstuk opent met een korte intellectuele biografie van 

Wolterstorff die de Nederlands-Amerikaanse context van zijn jeugd verkent en 

belangrijke invloedslijnen blootlegt tijdens zijn studies aan Calvin College en 

Harvard University. Veel van deze informatie helpt om te begrijpen wat 

Wolterstorff bedoelt als hij zegt: “Als je vraagt wie ik ben, dan antwoord ik: ik 

ben iemand die gepokt en gemazeld is in de gereformeerde tak van het 

christendom”. Nog specifieker valt Wolterstorff te positioneren in de neo-

calvinistische, Kuyperiaanse traditie. Ik verken daarom kort de grondlijnen van de 

zogeheten Reformed epistemology – een belangrijke vernieuwing in de 

christelijke filosofie aangestuurd door Wolterstorff en Alvin Plantinga.
1
 Beiden 

blijken hier producten van het Nederlands-Amerikaanse calvinisme: afgestudeerd 

aan Calvin College (Grand Rapids) zijn ze de erfgenamen van een specifiek soort 

Kuyperianisme. Kortom, hoofdstuk 1 biedt de culturele en theologische 

achtergrondinformatie die nodig is om Wolterstorffs visie op wat het inhoudt om 

een christelijk filosoof te zijn te begrijpen. 

 

                                                 
1
 Noot van de vertaler: voor een Nederlandstalige bespreking van deze epistemologie 

(in het bijzonder haar plantingaanse variant), zie Bart Cusveller & René van Woudenberg 

(red.), De kentheorie van Alvin Plantinga (Zoetermeer: Boekencentrum, 1998). 
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Hoofdstuk 2. Het tweede hoofdstuk onderzoekt wat we zouden kunnen noemen 

Wolterstorffs doxastische antropologie: zijn visie op het menselijk subject dat 

bepaalde dingen gelooft (c.q. voor waar houdt). Wolterstorff kritiseert de 

impliciete antropologie van de moderne, analytische epistemologie, die zijns 

inziens gebaseerd is op het statische beeld van een onveranderlijke en 

ongepassioneerde overtuigingen-producerende mens; hij spreekt in dit verband 

over de ‘eenzame, onbeweeglijke reactor’. Deze antropologie heeft geleid tot een 

aantal eigenaardigheden in de analytische epistemologie, waaronder een krachtige 

traditie van evident onbruikbare theorieën over onze doxastische plichten, zoals 

die van W.K. Clifford en Roderick Chisholm. Het beeld van de ‘eenzame, 

onbeweeglijke reactor’ is niet alleen problematisch als verklaringsmodel, het is 

ook een verregaande abstractie. Daardoor is het weinig behulpzaam op het punt 

waarop de filosofie ons juist van dienst kan zijn: bij het begrijpen van hoe mensen 

van vlees en bloed zich daadwerkelijk overtuigingen vormen. 

 Wolterstorff stelt als alternatief een doxastische antropologie voor die 

geïnspireerd is door de common sense filosofie van Thomas Reid (1710-1796). 

Deze erkent het bestaan van universele aangeboren disposities, maar ziet 

daarnaast de individualiteit van levenservaringen en persoonlijke geschiedenissen 

als formatief voor het overtuigingen-producerende zelf. Wolterstorff betoogt nu 

dat veel van onze overtuigingen-producerende mechanismen ‘geregeerd’ kunnen 

worden, dat wil zeggen aangestuurd door het subject. Deze heeft in principe 

voldoende controle over zijn doxastische huishouding om ervoor 

verantwoordelijk gehouden te kunnen worden. Omdat het subject niet maar een 

onbeweeglijke reageerder is, maar een mens van vlees en bloed die bepaalde 

dingen kan verlangen, achter nadere informatie kan aangaan etc., leidt 

Wolterstorffs doxastische antropologie tot een theorie van doxastische 

verantwoordelijkheid: een ethics of belief.  

 Wolterstorffs doxastische antropologie deelt ook in het kentheoretisch 

optimisme van Reid: de betrouwbaarheid van onze overtuigingen-producerende 

mechanismen wordt voortdurend gecontroleerd aan de hand van onze ervaring 

van een extra-mentale wereld.  Sceptici die deze betrouwbaarheid betwijfelen of 

verwerpen blijken dat in de praktijk van hun leven niet vol te houden, doordat ook 

zij ervan uitgaan dat deze mechanismen (hun zintuigen, hun geheugen, en ook 

bijv. het redeneervermogen dat hen tot de betreffende twijfel of afwijzing brengt!) 

hen doorgaans niet bedriegen.  De theïst heeft in dit opzicht een theoretisch 

voordeel boven de scepticus, aangezien hij een verklaring kan geven van de 

herkomst van deze basale betrouwbaarheid van onze overtuigingen-producerende 

mechanismen: God heeft deze zo ontworpen dat ze in beginsel tot betrouwbare 

overtuigingen leiden. 
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Hoofdstuk 3. In het derde hoofdstuk wordt de notie van de beschikbaarheid 

(availability) van overtuigingen geïntroduceerd. Dit is de idee dat een bepaalde 

overtuiging om te beginnen beschikbaar moet zijn voor een bepaalde persoon wil 

deze met recht verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het al of niet 

onderschrijven ervan. Deze beschikbaarheid is echter afhankelijk van iemands 

sociaalhistorische context, iemands epistemologisch en metafysisch raamwerk, en 

zelfs iemands ideeën over de aanvaardbaarheid van bepaalde hypothesen tegen de 

achtergrond van diens diepste commitments.  Wat dat laatste betreft: voor een 

christen is bijvoorbeeld het geloof dat Jezus niet de Zoon van God was maar een 

bedrieger veel minder aanvaardbaar als hypothese dan het geloof dat Jezus Grieks 

verstond. Het eerste geloof is op een significante manier niet ‘beschikbaar’ voor 

de christen, en dus kan hij niet geacht worden beide hypothesen even hoog aan te 

slaan. 

 Wolterstorff stelt in dit verband dat er geen hogere, in de zin van meer 

algemene normen zijn die uit deze concrete situatie-specifieke normen afgeleid 

kunnen worden. Wolterstorffs doxastische ethiek is dus een weerslag van deze 

situationele ethiek, waarbij iemands overtuigingen-vormend en -toetsend gedrag 

begrepen moet worden vanuit het gehele bereik van diens ‘morele situatie’. Als 

mijn leven zich bijvoorbeeld afspeelt in een multi-culturele en/of multi-religieuze 

omgeving, dan is het mijn plicht om iets te weten te komen over de mij 

omringende culturen en religies. Deze doxastische plicht is echter veel minder 

zwaarwegend als het gaat om een cultuur of religie waar ik nooit mee in 

aanraking gekomen ben en wellicht ook niet gauw mee in aanraking komen zal. 

Dat betekent dat er een ongelijke verdeling is van de verantwoordelijkheden die ik 

heb in het aansturen van mijn overtuigingen-producerende mechanismen, 

afhankelijk van de informatie die mij bereikt over bepaalde culturen, religies en 

volken. 

 Van hieruit komt Wolterstorffs notie van ‘onderzoekspraktijken’ (practices 

of inquiry) in beeld. Dit is zijn nomenclatuur voor in een bepaalde 

sociaalhistorische context beschikbare manieren om informatie te verkrijgen en te 

checken, die de doxastisch-ethische opties van een persoon en dus de aard en 

omvang van diens doxastische verantwoordelijkheid concreet maken. Van mij kan 

bijvoorbeeld niet verwacht worden dat ik weet hoe ik een passagiersvliegtuig 

moet besturen, aangezien mijn morele situatie niet de verantwoordelijkheid met 

zich meebrengt om deze kennis te hebben, en ik ook niet snel over deze know-

how kan beschikken.  Ik ben dus niet aansprakelijk voor mijn onwetendheid in 

dezen. Daarentegen mag ik als academicus wel geacht worden te weten hoe ik 

grammaticaal correcte zinnen moet vormen en wellicht ook hoe ik met enige 

stilistische flair kan schrijven.  De middelen om de betreffende kennis te 

verwerven zijn bovendien nog altijd beschikbaar voor mij, zodat mijn 

onvermogen in dit opzicht mij zeker schuldig zou stellen. 
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 Het is dus duidelijk dat wij morele waarde toekennen aan doxastische 

praktijken, dus aan de manier waarop we in allerlei concrete situaties omgaan met 

onze overtuigingen-producerende mechanismen. De vraag waar hoofdstuk 3 op 

uitloopt, en die buitengewoon typerend is voor Wolterstorffs denkwijze, is nu, 

waar dat eigenlijk op gebaseerd is? Waarom kunnen we blijkbaar niet volstaan 

met beschrijvingen van hoe de dingen in het doxastische leven in hun werk gaan? 

Waarom vindt vrijwel iedereen het belangrijk om daarnaast zijn of haar goed- of 

afkeuring uit te spreken over de wijze waarop mensen met de hen ter beschikking 

staande onderzoekspraktijken omgaan? Pregnanter geformuleerd: waar halen we 

het vandaan om zo over elkaar te durven oordelen? 

 

Hoofdstuk 4. in hoofdstuk 4 presenteren we Wolterstorffs antwoord op de vraag 

waar hoofdstuk 3 op uitliep. Dat luidt in één woord: shalom. Op een bepaalde 

manier staat dit begrip voor Wolterstorffs bijbels-eschatologisch geijkte ethiek. 

Wolterstorff leest bijvoorbeeld Jesaja 11 als het profetisch getuigenis aangaande 

het Koninkrijk Gods, dat uiteindelijk door Jezus Christus belichaamd wordt en 

waar Christus ook naar verlangt. De in Jesaja 11 verbeelde shalom vereist 

gerechtigheid, maar is toch meer dan alleen de afwezigheid van onrecht. 

Wolterstorffs recent ontwikkelde theorie van mensenrechten omvat dan ook méér 

dan slechts het recht om gevrijwaard te blijven van onrechtvaardigheid. Aan het 

recht om gevrijwaard te blijven van onrechtvaardigheid en geweld voegt 

Wolterstorff toe wat ik noem het ‘shalom-recht’ op positieve goederen. In 

christelijk-theologische termen: Wolterstorff verstaat gerechtigheid als slechts één 

aspect van de alomvattende heerschappij van de Vredevorst. Principieel is deze 

heerschappij uit op het tot bloei komen van de menselijke cultuur in al haar 

volheid en in de realisering van de mogelijkheden die in de schepping opgesloten 

liggen. 

 Wolterstorffs notie van culturele bloei als een aspect van de realisering van 

shalom herneemt de neo-calvinistische gedachte dat het koninkrijk van God in 

Christus samenhangt met het tot bloei komen van het potentieel dat in de 

schepping ligt opgesloten.  Wolterstorff erkent dit verband, maar komt toch tot 

een kritische waardering van de Nederlands-Amerikaanse scheppingsorde-

traditie. Hij verwijt deze (1) een zeker legalisme, (2) een gebrekkig oog voor de 

gebrokenheid van de schepping en (3) parallel daaraan voor de soteriologische 

betekenis van het werk van Christus, alsook (4) een essentialistische inslag (alsof 

bijv. “de staat” als geschapen entiteit zou bestaan). Samenvattend ziet Wolterstorff 

in de scheppingsorde-traditie een terugwaartse oriëntatie die tot legalisme en 

conservatisme leidt, terwijl zijn notie van shalom juist voorwaarts gericht is en tot 

een oriëntatie op het eschatologische Koninkrijk leidt.  Ondanks deze 

bedenkingen zijn er ook belangrijke overeenkomsten, waaronder de gedachte dat 



216 

 

mensen door God geschapen zijn om te floreren in hun relatie met God, met 

elkaar, en met de natuur.   

 Het is volgens Wolterstorff de christelijke liturgie die ons helpt (of zou 

moeten helpen) om deze verticaal en horizontaal gerichte dimensies van het 

menselijk leven in hun organische onderlinge afhankelijkheid bijeen te houden. 

De liturgie dient ons met name te helpen om de sterke wereldmijdende tendens 

die in belangrijke delen van het calvinisme is binnengeslopen te boven te komen. 

Ook in zijn gerichtheid op het sociale, politieke en maatschappelijke leven is 

Wolterstorff schatplichtig aan de neocalvinistische traditie. 

 De morele waarde die wij  spontaan toekennen aan handelingen en 

gebeurtenissen hangt samen met de teleologische gerichtheid van de wereld op 

shalom en met het feit dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Zo wordt in elk 

mensenleven deze overkoepelende shalom-ethiek in een specifieke 

sociaalhistorische context doorvertaald naar individuele situaties. Het ethisch-

religieuze leven bestaat in dit verband uit het op elkaar betrekken van de 

universele shalom-ethiek en onze persoonlijke levensomstandigheden. 

 

Hoofdstuk 5. Nadat we in de vorige hoofdstukken de contouren van Wolterstorffs 

shalom-ethiek geschetst hebben, staan wij nu voor de vraag hoe deze zich 

verhoudt tot ons doxastische leven. In hoofdstuk 5 trachten we dus de draden van 

hoofdstuk 4 en van de hoofdstukken 1-3 bijeen te brengen. Gelukkig worden we 

hierbij geholpen door Wolterstorff zelf, die een verband tussen zijn shalom-ethiek 

en zijn theorie van situationele rationaliteit suggereert in zijn reflectie op de ethiek 

van het academische werk, en speciaal op die van het ontwerpen van 

wetenschappelijke theorieën. Wolterstorff onderzoekt hoe hypothesen en 

theorieën ontworpen en gewogen worden, en stelt in dit verband de bekende vraag 

naar het doel ervan: is het doel van theorievorming de praktijk, of gaat het om de 

ontwikkelde theorieën op zichzelf? In zijn antwoord op deze vraag wijst 

Wolterstorff elk dichotomie-denken en ook elk generaliserend spreken van de 

hand: afhankelijk van de situatie en de persoon in kwestie kan zowel een 

praktische als een theoretische oriëntatie geëigend zijn. Daarbij verwijt 

Wolterstorff zijn calvinistische traditie dat deze de balans te zeer laat doorslaan 

naar de theoretische kant ten koste van de praktische betekenis van academische 

theorievorming in termen van de bevordering van shalom.  

 Onze analyse van Wolterstorffs descriptieve studies naar de aard van 

theorievorming leidt tot de ontdekking van de cruciale link met ons doxastisch 

handelen. Academische theorievorming blijkt namelijk slechts een zeer specifieke 

instantiatie van alle welbewuste vorming van overtuigingen. Dus wat opgaat in de 

meer formele context van academische theorievorming, gaat ook op in de context 

van de ethiek van het doxastisch handelen. Shalom blijkt op deze manier ook de 

grond te zijn van de toeschrijving van aansprakelijkheid in onze omgang met onze 
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overtuigingen-producerende mechanismen. Het zoeken naar geëigende 

onderzoekspraktijken in een specifieke context kan nu dus begrepen worden als 

gericht op het vaststellen van de in die specifieke context geldige morele waarde 

van onze overtuigingen (“is het in mijn situatie goed of niet goed om p te 

geloven?”), welke waarde op haar beurt weer begrepen kan worden als een 

afgeleide van shalom. 

 

Hoofdstuk 6. In dit laatste hoofdstuk vatten we om te beginnen de gang van het 

betoog tot dusver nog eens samen.  Wolterstorffs theorie van situationele 

rationaliteit bleek een deontologische (d.w.z. op de notie van plichten gebaseerde) 

doxastische ethiek. Centraal erin staat de notie van de beschikbaarheid van 

overtuigingen (door Wolterstorff ook wel aangeduid als ‘belief entitlement’). 

Tegenover het individualisme en de abstractie van de standaard (moderne) 

verklaringen van epistemische rechtvaardiging en verdienste, betoogt Wolterstorff 

dat er feitelijke geen doxastische verplichtingen bestaan die losstaan van het 

volledige bereik van iemands sociaal-morele verantwoordelijkheden. De ethics of 

belief is dus intrinsiek verbonden met de situationele bepaaldheid van de ethiek 

als geheel, en valt daarvan niet te abstraheren. Wat ik dien te geloven of niet te 

geloven hangt geheel af van mijn totale morele situatie, die gevormd word door 

mijn sociale verantwoordelijkheden en mijn persoonlijke relaties. In alle situaties 

zal uiteindelijk bovenal gezocht moeten worden naar de bevordering van shalom. 

 In dit zesde hoofdstuk wordt nu verder doorgegaan op de voor de 

theologie spannende vraag wat Wolterstorffs shalom-geïnspireerde doxastische 

ethiek betekent voor de epistemische status van het christelijk geloof. Wanneer, 

zoals Wolterstorffs (christelijke!) theorie wil, de rationaliteit van onze 

overtuigingen per definitie situatie-afhankelijk is, dan geldt dit ook voor onze 

religieuze overtuigingen, en dus intrigerend genoeg ook voor het christelijk 

geloof.  Wolterstorffs antwoord op de vraag of het rationeel is om te geloven dat 

Christus uit de dood is opgestaan, luidt dan ook: “Dat hangt er helemaal van af”. 

Vanuit christelijk-theologisch perspectief kan een dergelijk antwoord echter 

problematisch, want relativistisch lijken. Apologetisch klinkt het in elk geval 

weinig robuust. 

 Daarom stel ik enkele theologische denklijnen voor die behulpzaam 

kunnen zijn om Wolterstorffs opvatting over de epistemische status van het 

christelijk geloof te plaatsen. Daartoe behoren wat ik noem “heilshistorische 

doxastische bescheidenheid”, en ook de Kuyperiaanse leer van de algemene 

genade. Deze laatste helpt ons om niet alles te zetten op de kaart van een 

eschatologisch-soteriologisch dualisme.  Onze ethics of belief mag functioneren in 

het wijdere kader van een christelijke shalom-ethiek, zonder dat onmiddellijk de 

ultieme antithese in stelling hoeft te worden gebracht waarvan bijvoorbeeld 

sprake is in Mattheüs 25.  
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 Ten slotte beantwoord ik enkele voor de hand liggende bezwaren tegen 

mijn typering van Wolterstorffs theorie van situationele rationaliteit als een 

shalom-geïnspireerde doxastische ethiek. Ook noem ik enkele verdere 

theologische vragen die door zijn theorie opgeroepen worden en die het startpunt 

zouden kunnen vormen voor vervolgonderzoek naar aan de thematiek van deze 

dissertatie verwante kwesties.   

 

[Vertaling: Gijsbert van den Brink] 


