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In reactie op zijn essay in dit nummer stelt Marcel Sarot dat Jeroen de Ridder niet meer verdedigt 

dan een karikatuur van het christelijk geloof.

Enige tijd geleden schreven Emanuel Rutten en Jeroen 
de Ridder een populariserend boek over de beste ar-
gumenten voor het bestaan van God, waarover ik een 

kritische recensie schreef.1 Nu is het een ongeschreven wet dat 
auteurs niet op besprekingen reageren, en daar hebben Rutten 
en De Ridder zich op voorbeeldige wijze aan gehouden. Op 
het moment dat De Ridder gevraagd werd om zijn project nog 
eens toe te lichten in het licht van de kritiek die hij van meer-
dere zijden had gekregen, heeft hij zich die kans niet laten 
ontgaan. Daar heb ik alle begrip voor. En nu ik op mijn beurt 
word uitgenodigd weer op die verdediging te reageren, laat ik 
op mijn beurt mij die kans niet ontgaan. Daarvoor is de zaak 
waarover wij spreken mij te belangrijk. Laat ik direct maar in 
één zin samenvatten waar het mij om gaat: in principe ben ik 
vóór apologetiek, maar ik ben niet blij met de wijze waarop 
Rutten en De Ridder die bedrijven. Zij laten zich zo meesleu-
ren in een discours dat aan ons geloof vreemd is, dat zij uit-
eindelijk niet meer verdedigen dan een karikatuur van dat 
geloof. 

Voor ik deze kritiek nader onderbouw, wil ik graag onder-
strepen dat ik het op een aantal punten volstrekt met De Rid-
der eens ben. Net als hij ben ik overtuigd van het nut van 
analytische godsdienstfilosofie; ik ben bij Vincent Brümmer 
op een proefschrift over de wijsgerige godsleer gepromo-
veerd.2 Met De Ridder ben ik het ook eens dat het nuttig kan 
zijn om te argumenteren voor het bestaan van God. Ik ben 
geen tegenstander van godsbewijzen. En ik ben, ten slotte, 
ook geen tegenstander van een orthodox Godsbeeld. Dat be-
tekent dat de verdediging van De Ridder in zijn essay groten-
deels aan mijn bezwaren voorbijgaat. Het lijkt mij goed dit 
van tevoren te zeggen. 

Ik ben soms verbaasd te merken hoe ik door leden van het 
Abraham Kuyper Center geframed word. Onlangs plaatste 
Rik Peels mij op Facebook nog in een lijstje van protestanten 
die kritisch staan tegenover argumenteren voor het bestaan 
van God. Welnu, ik heb geen moeite met argumenten voor het 
bestaan van God, en ik ben ook niet protestant. Ik zeg dat laat-
ste met enige nadruk, omdat ik denk dat mijn verzet tegen de 
positie van Jeroen daarmee te maken heeft. U weet waar-
schijnlijk dat protestantse theologen en filosofen van oudsher 
veel minder in godsbewijzen zien dan wij katholieken. Zij zijn 
al vrij snel na de reformatie uit de boot van de godsbewijzen 
gestapt, en pas onlangs is een aantal van hen weer ingestapt. 
Nu had die boot van de godsbewijzen voor de reformatie al 
een hele reis achter de rug, en is zij na het uitstappen van de 
protestanten rustig verder gevaren. Jeroen en zijn kameraden 
doen echter alsof die boot al die jaren heeft stilgelegen, dus 

alsof er in de traditie van het argumenteren voor het bestaan 
van God geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden. 

Een van mijn punten van kritiek op het boekje van Em-
manuel en Jeroen was, dat zij hun eigen hedendaagse herfor-
mulering van het ontologisch argument verkopen als iets wat 
Anselmus bedoelde te zeggen. Dit, dat besef ik heel goed, zou 
opgevat kunnen worden als kritiek op analytische wijsbe-
geerte überhaupt: analytische wijsbegeerte ziet de geschiede-
nis als een vat vol argumenten, heeft geen oog voor historische 
context en mist elke hermeneutische sensitiviteit. Ik denk 
echter dat dit geen probleem is van de analytische wijsbe-
geerte in het algemeen, maar van een bepaalde verschijnings-
vorm. In de jaren negentig leerde ik van mijn leermeester 
Vincent Brümmer al, te onderscheiden tussen de intentionele 
interpretatie van een argument en rationele reconstructies 
daarvan met het oog op het heden. Dit onderscheid heb ik bij 
Jeroen en Emmanuel node gemist.

Nu zegt Jeroen zelf al: “Analytische filosofen tonen niet altijd 
evenveel gevoel voor de historische context van opvattingen. 
Dat is voor verbetering vatbaar. Tegelijk zullen zij waarschijn-
lijk geneigd blijven te zeggen dat de historische context niet 
het enige is dat interessant en belangrijk is aan een concrete 
positie. […] [N]aast de vraag over de historische betekenis en 
relevantie zullen ze ook altijd willen vragen of een positie 
waar of onwaar is. […] Ik zou niet weten wat daar mis mee is” 
(in zijn essay dat in het aprilnummer verschijnt). Als je het zo 
uitdrukt als Jeroen hier doet, is daar inderdaad weinig mis 
mee. Maar als je historische waarheidsclaims gaat doen, waar-
heidsclaims die betrekking hebben op de ideeëngeschiedenis, 
ligt het toch net even anders. Wij zagen zojuist al een voor-
beeld uit het boekje van Jeroen; dat had betrekking op Ansel-
mus’ ontologisch argument. Ook in zijn essay maakt hij weer 
een onjuiste claim over de ideeëngeschiedenis. ‘Het ontwik-
kelen van argumenten voor Gods bestaan is een essentieel 
onderdeel van de christelijke traditie. Christelijke theologen 
en filosofen — en later natuurfilosofen en -wetenschappers 

De boot van de godsbewijzen 

is na het uitstappen van de 

protestanten rustig verder 

gevaren



1| 2017 20 Debat

— hebben dit altijd gedaan (..). In de middeleeuwen hoorde 
het zelfs tot de hoofdstroom van de christelijke filosofie.’ Dit 
citaat is, zeker wanneer men het in zijn context leest, proble-
matisch. Het geeft te veel gewicht aan middeleeuwse bewijzen 
voor het bestaan van God, miskent dat die bewijzen in de 
middeleeuwen een andere functie hadden dan zij in de mo-
derniteit kregen, en maakt Godsbewijzen bovendien tot ‘een 
essentieel onderdeel van de christelijke traditie.’ Dat deze 
voorstelling onjuist is, laat zich goed illustreren aan de hand 
van de allerberoemdste Godsbewijzen: de Vijf Wegen van 
Thomas van Aquino. Over deze argumenten zijn in de 19e en 
20e eeuw bibliotheken volgeschreven. In Thomas’ Summa 
Theologiae beslaan zij echter slechts één artikel, ofwel één 
goedgevulde bladzijde. Dat is, in dit grootse hoofdwerk van 
Thomas, bijna verwaarloosbaar. De enorme aandacht die naar 
dit ene artikel is uitgegaan dateert uit de 19e en vroege 20e 
eeuw, de periode van de neoscholastiek. Dat is de periode 
waarin Thomas wordt ingezet in debatten die door en door 
zijn bepaald door moderniteit en Verlichting. In de Verlich-
ting krijgen Godsbewijzen een totaal andere, en veel centra-
lere, rol dan zij bij Thomas hadden. Dat is omdat de 
plausibiliteitsstructuren in de Verlichting worden bepaald 
door het funderingsdenken: je kunt niet geloven zonder goede 
gronden, zonder fundament. Godsbewijzen worden dan inge-
zet om dat fundament te leggen en krijgen zo een sleutelrol in 
het katholiek denken. Over de functie die Godsbewijzen bij 
Thomas hadden is veel geschreven. Zij bedoelden in ieder 
geval niet, het bestaan van God plausibel te maken voor men-
sen die daar niet in geloofden. Als dit de functie was geweest, 
zou Thomas daar, net zoals later de neothomisten, wel meer 
aandacht aan hebben besteed. Bovendien was atheïsme nog 
geen live option in Thomas’ tijd. Een intrigerende suggestie 
van John Clayton over de functie van Thomas’ argumenten 
voor het bestaan van God is dat zij waren gericht op moslims, 
en dat Thomas bewust argumenten gebruikte die ook mos-
limdenkers hanteerden, om zo te laten zien dat zij en hij het 
over dezelfde God hadden. Als de functie van de Godsbewij-
zen in de middeleeuwen zo omstreden is, en deze daarna zo-
zeer is verschoven, gaat het ook te ver om te zeggen dat zij een 
essentieel onderdeel van de traditie zijn. 

De lotgevallen van argumenten voor het bestaan van God 
in de ideeëngeschiedenis zijn derhalve veel gevarieerder dan 
Jeroen voor waar wil hebben. Wij katholieken hebben op de 
boot van de Godsbewijzen meegevaren vanaf de oudheid tot 
op de huidige dag. Alleen in de hoogtijdagen van de neoscho-
lastiek hadden zij een centrale plaats, maar wij erkennen nog 
steeds hun waarde. Protestanten zijn in de jaren na de refor-
matie van deze boot gesprongen, en nu springen sommigen er 
weer op. Maar het opmerkelijke is dat zij niet op de boot sprin-
gen waar wij, katholieken, inmiddels varen, maar waar wij en-
kele decennia geleden voeren, tijdens de neoscholastiek. In 
hun enthousiasme over de hervonden schat geven zij de argu-
menten een veel centralere plaats dan wij katholieken doen. 

Het staat Jeroen natuurlijk vrij om nu te denken (en dat 
doet hij waarschijnlijk ook): ‘Jammer dat de manier waarop ik 
met godsbewijzen omga toch niet overeenkomt met de wijze 
waarop de hoofdstroom van het christelijke theologische en 
filosofische discours in de middeleeuwen dat deed.’ Maar hij 

kan daar dan gelijk bij denken: ‘Nou en? Als ik op deze ma-
nier tot de waarheid geraak is er toch niets aan de hand?’  Ik 
zou daar dan tegenin willen brengen: Dat de mode van de 
neoscholastiek is overgewaaid, heeft een reden. Die neoscho-
lastiek was sterk verbonden aan het funderingsdenken, en dat 
funderingsdenken is geen goede manier van denken over re-
ligie. Let wel, ik bekritiseer hier niet het funderingsdenken in 
het algemeen; ik denk dat het in de praktijk veelal door falli-
bilisme verdrongen is, maar daar gaat het mij hier niet om. 
Het gaat mij heel specifiek om funderingsdenken in de con-
text van religie, en ik beroep mij hierbij op Nicolas Wolter-
storff en op dezelfde Alvin Plantinga als op wie Jeroen zich 
beroept. Jeroen heeft gelijk dat Plantinga de rationaliteit van 
godsdienstige overtuigingen in de vroege jaren negentig nog 
articuleert in termen van het funderingsdenken, met dit ver-
schil ten opzichte van klassiek funderingsdenken dat voor 
Plantinga bepaalde religieuze overtuigingen properly basic 
zijn, en dus tot de fundamenten van ons kengebouw behoren. 
Maar ook Plantinga heeft een ontwikkeling doorgemaakt. 
Later, wanneer hij zijn Warranted Christian Belief schrijft, laat 
hij het funderingsdenken achter zich en ziet hij het verschil 
tussen overtuiging en kennis niet in termen van gegrond zijn 
in fundamenteel ware overtuigingen, maar in termen van ge-
vormd zijn door een goed functionerend en op waarheid ge-
richt kenorgaan (proper function). 

Nu kan men uiteraard vragen: wat maakt dat funderingsden-
ken in de context van religie meer ongepast is dan in andere 
contexten? Het antwoord op deze vraag is dat ‘tot geloof 
komen’ eerder zoiets is als ‘een liefdesrelatie aangaan’ dan zoiets 
als ‘geloven dat bepaalde deeltjes bestaan’. Voor het aangaan van 
een liefdesrelatie kan men niet argumenteren zoals men voor 
het bestaan van bijvoorbeeld deeltjes kan argumenteren – op 
wie de liefdesrelatie van binnenuit kent, moet een dergelijke 
poging ook wel een beetje koddig overkomen. Ofwel: geloof in 
God is niet gelijk te stellen aan een wetenschappelijke hypo-
these die men meer of minder plausibel kan maken. 

Nu zou Jeroen kunnen tegenwerpen dat geloof veronder-
stellingen heeft die men wel op een dergelijke manier kan be-
handelen, bijvoorbeeld de veronderstelling dat God bestaat. 
Maar dat is lastiger dan Jeroen in zijn essay doet voorkomen. 
Hij suggereert dat wij min of meer letterlijk kunnen zeggen 
dat God bestaat, maar als je er even over nadenkt blijkt dat dit 
niet het geval is. God is de Schepper van al wat bestaat; Hij 
heeft het ‘gemaakt.’ Hij gaat er dus op een of andere wijze aan 
vooraf, maar Hij is geen deel van de Schepping. Naar alle an-
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dere dingen die bestaan kunnen wij empirisch onderzoek 
doen; naar God niet. Als wij spreken van een bestaan van God 
rekken wij de betekenis van het woord ‘bestaan’ dus op. Het is 
geen toeval dat wij niet belijden dat God bestaat – wij geloven 
in God. Let wel: ik zeg niet dat God niet bestaat; ik zeg dat wij 
het woordje ‘bestaan’ slechts in afgeleide zin voor God kunnen 
gebruiken.

Daarmee kom ik aan mijn laatste punt van kritiek. Jeroen 
definieert God als ‘een persoonlijk wezen […] met wilsvermo-
gens, kenvermogen en handelingsvermogens’.  Hij suggereert 
dat wij dat wel min of meer letterlijk kunnen zeggen, en dat wie 
dít niet accepteert, ver van het padje af is. Maar is dat zo? Ik 
blijf direct al haken aan het eerste woord: ‘persoonlijk’. Ik weet 
immers dat atheïsten zullen zeggen: Personen hebben een li-
chaam, dus als je het woord ‘persoon’ voor een onlichamelijk 
wezen wilt gebruiken, dan gebruik je het anders dan gewoon-
lijk. Kun je even uitleggen wat je bedoelt? Dát doet Jeroen dan 
weer niet; hij presenteert de definitie als vanzelfsprekend. Nog-
maals: veel gelovigen zullen hier niet over vallen; die accepte-
ren deze definitie wel. Maar een atheïst haakt hier af. En 
daarmee worden deze argumenten een feel good operatie voor 
gelovigen. Ik voeg daaraan toe, dat de theologie anders, en veel 
genuanceerder, over het persoon-zijn van God spreekt. Daar is 
God niet ‘een persoonlijk Wezen’ maar ‘één Wezen in drie Per-
sonen’. Dat redeneert echter wat lastiger in een godsbewijs.

Wil ik hiermee nu zeggen dat argumenteren voor het be-
staan van God in de praktijk toch onmogelijk is? Nee, dat is 
niet wat ik bedoel. Wat ik wel bedoel is dit: argumenten voor 
het bestaan van God zijn met duizend draadjes verbonden 
aan de reflectie op hoe en wat God is. Deze argumenten zijn 
niet verkrijgbaar los van een wijsgerige Godsleer, hangen 
daar integendeel intrinsiek mee samen. Ofwel: wie echt ver-
der wil komen op deze weg, kan niet volstaan met God te de-
finiëren als een persoonlijk wezen met wilsvermogens, 
kenvermogen en handelingsvermogens, en vervolgens te ar-
gumenteren dat dit wezen bestaat. Hij zal moeten laten zien 
wat wij over God geloven en waarom wij dat geloven. Dat is 
lastiger, maar het kan moeilijk anders. 

Ten slotte: als ik in mijn recensie in Radix te kritisch ben 
geweest, dan bied ik daar graag mijn excuses voor aan. Som-
migen hebben mij dat gezegd; anderen, die ik toch ook niet van 
atheïsme verdenk, hebben mij juist zeer hartelijk bijval betuigd. 
Laat één ding in ieder geval duidelijk zijn. Mijn kritiek is niet 
de kritiek van iemand die vindt dat je het christendom niet 
mag verdedigen. Mijn kritiek is de kritiek van iemand die vindt 
dat Jeroen een karikatuur maakt van wat christenen geloven, 
en die zich over die karikatuur heeft opgewonden.

Enkele passages in deze debat-bijdrage hebben betrekking op het 

tweede deel van het essay van Jeroen de Ridder dat in het 

aprilnummer van Sophie wordt gepubliceerd.

Noten
1  Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder, En dus bestaat God: De beste argu-

menten (Amsterdam: Buijten en Schipperhein, 2015). Mijn bespreking 

verscheen in Radix 92/1 (2016), 90–92.

2  God, Passibility and Corporeality (Kampen: Kok Pharos, 1992). 

3  Wissink, Thomas, 50.

Terzijde Peter Blokhuis

Relationeel

Het is een gangbaar voorbeeld: het verhaal over een ongeluk. 
Laat vier ooggetuigen vertellen wat ze gezien hebben en je 
krijgt vier verhalen die niet gelijk zijn. Wat is dan het ware 
verhaal? Dat ene verhaal is er niet. En dus? Dus is onze kennis 
altijd gekleurd en de waarheid bestaat niet. 

Wat moet je met de vier verhalen? Kan de politie ze niet 
samenvoegen en er één verhaal van maken? Nee, de politie 
maakt een eigen verhaal op basis van antwoorden op vragen. 
Een soortgelijk voorbeeld is dat van de zes blinden en de oli-
fant. De blinden onderzoeken het dier en beschrijven het op 
basis van het lichaamsdeel waar ze tastend mee in aanraking 
komen: de slurf, een oor, een slagtand, etc. Dat leidt tot zes 
zeer verschillende beschrijvingen. Een ziende waarnemer kan 
hun verhalen bij elkaar brengen: hij ziet de olifant. Maar ook 
de ziende waarnemer komt met een eigen verhaal. De hele 
olifant zien is wat anders dan het ene ware verhaal vertellen.   

We onderscheiden tussen ware verhalen en onware verha-
len. Ware verhalen accepteren we, onware niet. Een onwaar 
verhaal botst met wat we zien of al weten. Maar er is niet één 
waar verhaal, een verhaal zonder kleuring door de verteller. 
Betekent dat nu dat de waarheid onkenbaar is? Nee, het bete-
kent dat waarheid relationeel is. Er zijn vele verhalen over 
hetzelfde ongeluk waar, zoals er ook vele verhalen over mij 
waar zijn. Elk verhaal wordt bepaald door de verteller, door 
waar hij staat, door zijn ervaring, door de staat van zijn zin-
tuigen en nog andere factoren.  Dat er zoveel verhalen zijn, 
komt door het ongeluk zelf en door de verschillen tussen de 
ooggetuigen. De waarheid over het ongeluk komt tot uitdruk-
king in de vele verhalen. We zijn nooit klaar met de waarheid, 
die is onuitputtelijk. 

Je kunt in het verlengde hiervan zeggen dat elk mens ge-
huld gaat in vertelde en nog niet vertelde verhalen over hem 
of haar. Dat is een kleed dat een mens niet van zich af kan 
werpen om zo de naakte waarheid over zichzelf te tonen. Ik 
besta als een persoon met door anderen vertelde verhalen en 
daarmee besta ik niet zonder hen. Trekken we dit nog verder 
door dan gaat er bij het overlijden van een goede vriend ook 
iets van mij het graf in, namelijk zijn kennis van mij en zijn 
verhalen over mij. 
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Begrippen berusten op analogieën
Interview met Kars Veling

Debat Aart Deddens

Kars Veling is logicus, maar dat is niet waarmee hij naam en faam verwierf. Veel meer is hij 

bekend als voorvechter van de democratische rechtsstaat. Zit dat verschil vast op interesse, 

zoals Jeroen de Ridder zou zeggen – de een houdt van logica en de ander van democratie? Nee. 

Bij Kars Veling is het een kwestie van ‘op je weg komen’. Hij heeft ervaren dat zinvolle dingen 

die dichtbij komen hem vanzelf gaan boeien. Overigens ligt zijn brede werktafel sinds hij met 

pensioen ging weer vol met uitgaven over logica en filosofie.

Logica en analytische filosofie zijn bijzonder nuttig, 
vindt Kars Veling. "Ze leren je conceptueel denken en 
zindelijk redeneren. Maar wie ze als bron van werke-

lijkheidskennis beschouwt, moet wel teleurgesteld worden. 
Analytische filosofen vinden houvast in formele methoden, 
maar ze doen de belangrijkste kwesties via simpel ogende de-
finities en aansprekende analogieën te gemakkelijk af. Dat zie 
je bijvoorbeeld in de discussie over argumenten voor Gods 
bestaan, waarvoor recentelijk weer veel aandacht is. Wie bij-
voorbeeld ‘eerste oorzaak’ in een definitie als kenmerk van God 
introduceert (denk aan het eerste duwtje dat achtereenvolgens 
alle dominosteentje in een grote sporthal doet omvallen), slaat 
belangrijke vragen over. God eren als de eerste oorzaak kan in 
een gedicht, om ootmoed aan te moedigen. Maar filosofisch 
begint het dan pas. Het begrip ‘oorzaak’ is in de natuurweten-
schap niet eenduidig. Hoe zit het met menselijk gedrag waar-
van we zeggen dat het voortkomt uit redenen? En kom je met 
God als eerste oorzaak niet gemakkelijk in deterministisch 
vaarwater terecht?”

“Wat Jeroen de Ridder en Emanuel Rutten doen in hun 
boek En dus bestaat God, doet mij denken aan mijn lagere-
schooltijd. Je herinnert je misschien wel die schoolbankjes van 
vroeger; bankjes uit één stuk waarmee de tafel aan de onder-
kant verbonden is. Die schoolbankjes waren van beukenhout 
en hadden een prachtige regelmatige nerfstructuur. Ik had 
toen een spelletje voor mezelf bedacht. Ik legde mijn boeken 
en schriften zo neer dat ik er een vlak mee afbakende, en dan 
schoof ik net zo lang tot het streepjespatroon binnen de ge-
vormde rechthoek volmaakt regelmatig was. Dat gaf een be-
paalde voldoening. Maar als je maar iets verschoof was het 

weg. Zo kan ik me voorstellen dat het werk van Rutten en De 
Ridder een bepaalde bevrediging geeft, maar enkel onder zeer 
bepaalde voorwaarden. Alleen als je op een bepaalde manier 
de zaken afbakent. Dan en alleen dan. Daarbuiten is het weg.”

Verhaal
Wie je bent is een verhaal. Als directeur van de Johan de Witt 
Scholengroep in Den Haag leerde Kars Veling zijn leerlingen 
bij maatschappijleer het volgende: “Als mensen vragen wie je 
bent, zeg dan: ‘Heb je even twee minuten? Ik ben niet alleen 
maar Nederlander of Nederlander-en-toch-Turks. Wie ik ben 
is een verhaal.’” Onder deze titel bundelde hij in 2008 opstel-
len van havo-5-leerlingen over hun identiteit. Zelf schreef hij 
ook een verhaal: “Ik ben een Groninger uit een serieus gere-
formeerd nest. Van jongs af heb ik me gerealiseerd dat veel 
Nederlanders ons geloof niet delen. En van huis uit kreeg ik 
het gevoel mee dat je met eigenwijze westerlingen een beetje 
moet oppassen. Meer dan een halve eeuw later woon en werk 
ik in de Randstad. Ik heb m’n geloof nog steeds en ik heb in en 
om de school waar ik werk contact met zo’n bonte verschei-
denheid aan mensen, dat mijn nu 84-jarige moeder er niet 
veel van begrijpt. Wie ik ben is een verhaal. Een verhaal met 
een voorgeschiedenis. Een verhaal dat ik bezig ben te schrij-
ven. Een verhaal met meerdere verhaallijnen. Een verhaal 
waarin sommige gelovige mensen ook de hand van een Au-
teur zien. Hoe mijn verhaal verder gaat? Laten we het er eens 
over hebben.”

De buitenwereld
In dat verhaal laat Veling veel kanten van zichzelf zien, 



Debat 23 1| 2017

 bijvoorbeeld zijn wiskundige kant die hij combineert met 
 politiek, filosofie of pedagogie tijdens de les maatschappijleer: 
“Ik tekende een aantal concentrische cirkels op het bord om 
te illustreren wat er gebeurt als een kind groter wordt. Wat 
buiten het vertrouwde wereldje gebeurt, is aanvankelijk 
vreemd. Kinderen hebben de neiging om wat ze kennen als 
maatstaf te nemen voor de beoordeling van wat anders is. Er 
komen andere mensen de leefwereld binnen van kinderen, 
anderen die het vanzelfsprekende van thuis relativeren. Span-
nend wordt het wanneer strijdigheid lijkt te bestaan tussen 
thuis en de buitenwereld. (..) Jonge mensen kunnen op be-
paalde punten afstand gaan voelen tot thuis. Velen blijven 
waarde hechten aan wat ze van huis uit hebben meegekregen. 
Hoe dan ook, ze zullen een manier moeten vinden om Neder-
lander te zijn, en tegelijk ‘anders dan de Nederlanders’, zoals de 
leerlingen het zelf vaak uitdrukken. Schakelen betekent het 
zoeken naar een verbinding tussen verschillende werelden, 
waardoor het mogelijk wordt om in Nederland een begaan-
bare weg te vinden en een eigen identiteit te ontwikkelen.”

Na zijn functie bij de Johan de Witt Scholengroep werd 
Kars Veling tot aan zijn pensioen directeur van ProDemos, 
een ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’, vooral bedoeld om 
(jonge) mensen uit te leggen wat de spelregels zijn van de 
 democratie en de rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om 

 invloed uit te oefenen. De democratische rechtsstaat is uitein-
delijk hét thema van Kars Veling geworden. De Eerste Kamer 
was daarvoor al een prachtige plek. “In de politiek heb ik mij 
verreweg het meest thuis gevoeld in de Eerste Kamer. Je kon 
het debat voeren onafhankelijk van politieke voorkeuren en 
onafhankelijk van macht. Zo kun je heel na tot elkaar komen. 
Met sommigen heb ik nog contact, bijvoorbeeld met Herman 
Tjeenk Willink en Job Cohen.”

Daarnaast heeft hij altijd graag opgetrokken met jongeren. 
Maar hoe begon dat? Nog eens het verhaal, maar dan niet uit 
een boekje.

Logica
“Ik studeerde in de turbulente jaren zestig en begin zeventig, in 
Groningen. Tijdens mijn studie wiskunde ben ik filosofie erbij 
gaan doen. Ik studeerde onder anderen bij Lolle Nauta, die 
later ook deels mijn promotor is geweest, en bij Delfgauw. Leuk 
detail over Delfgauw is, dat hij werd vervolgd omdat hij presi-
dent Johnson een moordenaar had genoemd. Kun je het je 
voorstellen? De nestor van de faculteit, een bedaagd katholiek, 
scholastisch systematicus, totaal geen rellerig type, maar een 
ontzettend aardige man op leeftijd, in de politiecel! Hij vond 
dat er in de Amerikaanse oorlog in Vietnam oorlogsmisdaden 
werden gepleegd onder verantwoordelijkheid van Johnson en 
tekende daartegen protest aan. Johnson was echter het hoofd 
van een bevriende mogendheid en die mocht je natuurlijk niet 
beledigen. Op de universiteit was dat geen probleem, en die 
blonk dan ook niet bepaald uit in gezags getrouwheid, maar 
publiek mocht je dat niet zeggen. Ook in betogingen mocht je 
niet roepen: ‘Johnson moordenaar!’ Dus scandeerde de schare: 
‘Johnson molenaar!’ Tja, moordenaar of molenaar, de waar-
heidsclaim is in beide gevallen ter discussie te stellen.” 

“Ik heb altijd interesse in logica en analytische filosofie 
gehad. In 1972 studeerde ik cum laude af in de filosofie met 
logica als hoofdvak. Er was geen docent logica in Groningen, 
dus werd een gastdocent uit Leuven ingevlogen. Toen ik mij 
na mijn studie net had gecommitteerd aan de Gereformeerde 
Sociale Academie in Zwolle en de Theologische Universiteit 
in Kampen als docent filosofie, stuurde Delfgauw mij een ad-
vertentie met de vraag of ik wilde solliciteren als medewerker 
logica. Ik vond dat buitengewoon eervol, maar ik ben blij dat 
ik nee heb gezegd en de logica niet mijn levenswerk is gewor-
den. Ik ervoer de wereld als veel groter en turbulenter dan die 
kleine, beschutte plek van de logica. Ik heb weleens gedacht: 
stel dat ik goed kon schaken, zou ik dan mijn hele leven in 
dienst van die 64 velden hebben kunnen stellen? Die zuivere 
wiskunde was wel ver verwijderd van wat er in de wereld al-
lemaal gaande was. Tegelijk boeide het mij enorm. Tot op de 
dag van vandaag kan ik mij verwonderen over de schoonheid 
van de wiskunde. En vooral over wat Nobelprijswinnaar Eu-
gene Wigner noemt de unreasonable effectiveness van de wis-
kunde voor de natuurwetenschappen. Wie verzint het om te 
gaan rekenen met de wortel uit -1? En toch hebben complexe 
getallen fantastische toepassingen gekregen. Wat betekent het 
berekenen van een kans? Zonder kansberekening geen kwan-
tummechanica. Wiskunde komt tot vervulling in de natuur-
kunde, zou je kunnen zeggen. Toch heb ik na een aantal jaren 
als wiskundeleraar – het begon  als een studentenbaantje op 

Kars Veling
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zaterdagmorgen – gekozen voor de filosofie als vak. Anders 
dan mijn vader vreesde was er met filosofie toch ook een bo-
terham te verdienen.”

Sociale academie en theologie
“Ik werd betrokken bij de oprichting van een sociale academie 
op gereformeerde grondslag. Dat was een zeer boeiende tijd. 
Terwijl het maatschappelijk nog volop borrelde, was men bin-
nen de gereformeerde kerken tot een gevoelen gekomen dat 
de kerkelijke turbulentie in elk geval achter de rug was. ‘Het 
gedoe houdt een keer op. Nu kunnen misschien wat gaan bou-
wen.’ De gereformeerde sociale academie was een bijzondere 
gemeenschap. Je zou het niet zo gauw verzinnen, maar een 
wegenbouwer, Hendrik van der Tol, was voorzitter, stijl vrijge-
maakt, maar met een visioen. Hij vond dat de wereld van de 
hulpverlening tot in de vezels werd gedomineerd door huma-
nisten en marxisten, en daar had hij gelijk in. Volgens hem 
werd het daarom hoog tijd om er vanuit christelijke hoek wat 
tegenover te stellen. We moesten er als gereformeerden maar 
eens een begin mee maken. En dat gebeurde. We hadden daar-
bij niet het idee dat we een zuil aan het uitbouwen waren, wel 
dat we een waardige plaats binnen het hoger onderwijs wilden 
innemen. De lol was dat we aan het pionieren gingen op een 
terrein waar niets klaarlag. Je kon geen curriculum van een 
andere academie kopiëren, zoals De Nijenburgh, want die was 
van een gereformeerde opleiding veranderd in een ‘maat-
schappijkrities’ bolwerk. 

De eerste generatie studenten bestond uit zeer gemoti-
veerde maar ook wel wat alternatieve mensen, met lange 
haren en geitenwollen sokken, en daarom vonden veel vrijge-
maakten die academie helemaal niet zo’n goed plan. Dat was 
alleen wel de achterban waarvan we het moesten hebben. De 
academie had geen geld en werd de eerste jaren niet gesubsi-
dieerd. Dus trokken we het hele land door om voorlichting te 
geven en donateurs te werven. In die bijeenkomsten moesten 
we tegen dat linkse imago vechten. Bovendien was er een 
soort argwaan tegen professionele hulp. Als er problemen 
waren, kon je wel terecht bij je ouderling of predikant, vond 
men. En dat langharige tuig moest maar een vak leren. 

Daarnaast was ik dus ook docent filosofie aan de theolo-
gische hogeschool in Kampen. Als ik ’s morgens opstond 
stelde ik me de vraag die doorgaans vooral vrouwen zich 
stellen: wat zal ik aantrekken? Een pak, of kan een trui ook? 
Dat werd ik al snel zat, dus ben ik uit gemakzucht altijd maar 
een jasje met een dasje gaan dragen. Dat staat tegelijk sym-
bool voor het feit dat ik er in beide plaatsen niet helemaal 
bijhoorde. In Kampen was ik de ‘socio’, en ben ik nooit een 
theoloog of exegeet geworden, in Zwolle was ik de rationele 
filosoof en ‘de directie’. Ook elders heb ik mij vaak een gast 
gevoeld: binnen de kring van de reformatorische wijsbe-
geerte behoorde ik niet bij de incrowd, hoewel ik als docent 
filosofie deel uitmaakte van de smalle coetus van de hoogle-
raren reformatorische wijsbegeerte, nog met de generatie 
van Dengerink en Troost. In de Tweede Kamer was ik de fi-
losoof uit de Eerste Kamer; op de Johan de Witt Scholen-
groep was ik de witte gereformeerde uit het noorden des 
lands. Ik was te gast, maar voelde me wel degelijk verbonden 
en deed alles met plezier.”

Premissen
“Ik legde ook, als het naar mijn idee zinvol was, dwarsverbin-
dingen. In Kampen heb ik jarenlang met veel genoegen col-
lege gegeven aan de hand van het boek van Vincent Brümmer, 
Wijsgerige begripsanalyse. Maar tegelijkertijd was en ben ik 
ervan overtuigd dat logica beperkt is. In de formele logica gaat 
het om de structuur van redeneringen. Dat is krachtig, maar 
ook begrensd. Iedereen kent wel het voorbeeld van Aristoteles: 
alle mensen zijn sterfelijk, Socrates is mens, Socrates is sterfe-
lijk. De eerste twee uitspraken noemen we premissen, de laat-
ste uitspraak is de conclusie. Met logica bewaak je de 
rechtmatigheid van de conclusie. Dat is – zeker in de basis-
vorm van het syllogisme – nogal triviaal. Het spannende ge-
beurt natuurlijk in de premissen. Als je zegt dat alle mensen 
sterfelijk zijn, dan zeg je iets over de mens. De redenering over 
een mens die sterfelijk is, zou misschien inhoudelijk spannen-
der zijn in de wereld van Homerus, met goden, half-goden, 
half-paarden, half-mensen, waarvan je je kunt afvragen wat 
het nu precies zijn. Tegen deze achtergrond is de premisse ‘alle 
mensen zijn sterfelijk’ al veel zinniger dan je op het eerste ge-
zicht zou denken.”

“Daarom heb ik bedenkingen bij de manier waarop Jeroen de 
Ridder en Emmanuel Rutten God definiëren. In hun boek 
schrijven ze: “Wat bedoelen we hier eigenlijk met God? God 
definiëren we ‘eenvoudig’ als de immateriële persoonlijke eer-
ste oorzaak van de wereld.” In het kader van ontologische en 
wat Rutten noemt modaal-epistische argumenten, wordt God 
‘maximaal excellent’ genoemd, en het bestaan van God ‘moge-
lijk’ en ‘kenbaar’.” Rutten en De Ridder zijn zorgvuldige en 
precieze denkers. Maar bij het definiëren van God gebruiken 
ze begrippen volgens mij te weinig kritisch. God is niet mate-
rieel, maar Hij komt toch bij Abraham op bezoek? En Hem 
zien is niet zozeer onmogelijk, maar wel levensgevaarlijk. God 
is de oorzaak van alles, maar Hij geeft mensen vrijheid, Hij 
wordt verrast en vertoornt Zich. Het is onbestaanbaar dat we 
God als de oorzaak van de holocaust beschouwen. God is 
denkbaar, zoals het denkbaar is dat op de bodem van een trog 
in de oceaan een schat verborgen ligt. Maar Hij is toch een 
ontoegankelijk licht? En de profeten hebben niet voor niets 
steeds weer nieuwe wijzen van spreken gevonden om over 
God te spreken. Niet zelden als metaforen ook onmogelijk te 
verenigen.

De definities van De Ridder en Rutten zijn wijzen van 
spreken, ze worden gemotiveerd door analogieën. Verhelde-
rend misschien. Retorisch van belang. Ze passen in liederen 
die we zingen om God te eren en onszelf te bemoedigen.”

De definities van De Ridder 
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Analogie
“Rutten en De Ridder willen geen begrippen gebruiken die voor 
meerdere uitleg vatbaar zijn en zien om die reden af van meta-
foren. Ik zou willen verdedigen dat in principe ál ons spraakge-
bruik metaforisch is. Misschien is het beter om te spreken over 
analogieën. Analogieën vormen de basis van ons gebruik van 
begrippen, zeker in nieuwe situaties, in het exploreren van on-
bekende werelden. Eigenlijk zou je bij alle begrippen ‘om-zo-te-
zeggen’ moeten toevoegen. Alles heeft om-zo-te-zeggen een 
oorzaak, een grond. God is om-zo-te-zeggen een pottenbakker 
en wij zijn om-zo-te-zeggen het maaksel van zijn handen. Alle 
mensen zijn om-zo-te-zeggen sterfelijk, maar wie in God ge-
looft zal leven, ook al is hij gestorven. 
Wij kennen de werkelijkheid in analogieën, die zo gewoon 

kunnen worden dat ze niet als zodanig herkenbaar zijn. Zeg 
dus ook niet: het zijn maar beelden. In de natuurkunde en in 
de toepassing van wikskundige taal gaat het om niets anders. 
Het boek van Hofstadter en Sander, Analogie, de kern van ons 
denken, geeft – ook in de mooie Nederlandse bewerking – 
prachtige voorbeelden. Het wordt natuurlijk heel vervelend 
om dat om-zo-te-zeggen te blijven herhalen en daarom doen 

we het niet, maar daarmee verliezen we ook iets van ons be-
wustzijn van het analoge karakter van onze begrippen Zonder 
talige begrippen kunnen we geen gedachten formuleren. En 
dát we talige begrippen hebben, danken we geheel en al aan 
het bestaan van analogieën. Met het grootste gemak gebruiken 
we beelden, die we eindeloos kunnen combineren. Een kind 
zegt bijvoorbeeld dat hij een banaan uitkleedt. Dat is een com-
binatie van twee beelden waardoor een nieuw beeld ontstaat. 
Einstein gebruikte het begrip massa, een begrip uit de klas-
sieke natuurkundige valwetten, voor een koppeling met ener-
gie en de lichtsnelheid. Mensen raken door analogieën niet in 
de war. En het natuurlijk fantastisch als zo’n analogie een 
doorbraak betekent in menselijke kennis.

Het is belangrijk om dit te beseffen waar het gaat om de wer-
king van computers. Computers krijgen algoritmen mee 
waardoor ze analogieën herkennen. Als we die te onkritisch 
accepteren, kunnen er ongelukken gebeuren. In welke catego-
rie worden mensen geplaatst? Interessant bijvoorbeeld voor 
de berekening van risicoprofielen van verzekeraars of van ter-
rorismebestrijders. Zeker als software zo wordt gemaakt dat 
ze zelf kan leren, moeten we vrezen voor tunnelvisies of be-
vestiging van vooroordelen.

Ons brein werkt niet deductief, maar creatief. We zijn op 
z’n best allemaal een soort Sherlock Holmes, we zien en com-
bineren dingen die op het eerste gezicht niet zo logisch zijn.” 

Rationaliteit
“Ik doe met deze benadering niets af van de waarde van rati-
onaliteit. Ik heb er juist een pleidooi voor gevoerd in mijn 
boek Ruimte voor de rede – filosofie als systematische reflectie. 
Binnen de kring van de reformatorische wijsbegeerte is dat 
niet onverdeeld gunstig ontvangen. Ik zou te weinig door-
drongen zijn van de beperktheid van ons kennen. Oké, maar 
wat heb ik dan gemist? We kunnen rationaliteit het beste om-
schrijven als de vaardigheid en de bereidheid om je voor je 
opvattingen te verantwoorden en kritiek serieus te nemen. 
Het is verwarrend rationaliteit te zien als een bron van kennis. 
Rationaliteit heeft een plek, een tijd. Die plek en die tijd zijn 
geen gevangenis, maar je kunt niet ergens anders vertrekken 
dan waar je bent.

Rationaliteit is een middel om inzicht te verwerven, om 
kritisch te kijken naar jezelf en naar anderen, om open te zijn 
voor de ander en jezelf te verantwoorden. Deze vorm van re-
flectie koester ik. In de ontmoeting met de ander kan ook 
mijn geloof ter sprake komen. Maar ik denk niet ik dat ik de 
ander dwingend via rationaliteit tot een standpunt kan bren-
gen. Dat is veel te deterministisch gedacht. Maar het gaat om 
wat we zeggen in de premissen, in de definities, in de analo-
gieën die we gebruiken. En daar moeten we toch echt iets 
meer tijd voor nemen.”
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