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Preprint 

Peter Jonkers & Rudi te Velde (red.), Geloof en rede: Opstellen naar aanleiding van de 
encycliek Fides et ratio, Leende, Damon, 2000; 142 pp., geen prijsopgave, ISBN 
905573070x. 

Op 14 september 1998 verscheen Fides et ratio, de encycliek van Johannes-Paulus II over 
de verhouding van geloof en rede. Volgens de programmatische openingszin zijn ‘geloof en 
rede als de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt tot de beschouwing van 
de waarheid’. De paus verloochent in deze encycliek, die in hoge mate zijn persoonlijk 
stempel draagt, zijn verleden als filosoof geenszins, en houdt een krachtig pleidooi voor de 
waarde van zijn voormalig vakgebied. Daarbij kiest hij heel uitdrukkelijk niet voor één 
bepaalde school. Hoewel de paus niet nalaat tegen bepaalde populaire opvattingen – bijv. 
die volgens welke metafysica onmogelijk is – te argumenteren, is zijn inzet duidelijk een 
positieve, en geen negatieve of veroordelende. De encycliek valt, met haar argumentatieve 
en weinig disciplinerende karakter, in positieve zin op in vergelijking met de filosofische 
interventies van vorige pausen. Het verbaast daarom niet, dat de pauselijke zendbrief door 
filosofen wereldwijd vooral positief is ontvangen. De hier te bespreken bundel, van een 
aantal Utrechtse en Tiburgse filosofen en theologen (Wissink, Vedder, Te Velde, Munnik, 
Loose en Jonkers), bevestigt deze trend. Zij wordt duidelijk gepresenteerd als een bundel 
naar aanleiding van Fides et ratio, en bevat een samenvatting van de encycliek van de 
hand van Jozef Wissink. De overige bijdragen sluiten, elk op eigen wijze, aan bij de 
fundamentele inzet van de encycliek en denken van daaruit – en vanuit filosofen als Kant 
en Whitehead – zorgvuldig verder. Doordat radicaal andere opvattingen niet aan de orde 
komen – tenzij in de vorm van weerleggingen, zoals de oppervlakkige kritiek van René 
Munnik op H.J. Adriaanse (86-88) – lijdt de bundel onder een tekort aan debat, en 
daarmee aan spanning. Waarom niet iemand aan het woord gelaten die een veel grotere 
spanning ziet tussen geloof en rede dan de auteurs van deze bundel? Een domme fout in 
de ondertitel (‘Opstellen naar aanleiding van de de encycliek Fides et ratio’) mag de 
uitgever zwaar aangerekend worden. 

Marcel Sarot 
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