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Wim Couwenberg is al vijftig jaar ‘de’ theoreticus van het politieke denken “in dit land met een zwakke theoretische traditie. Die theoretische
zwakte komt niet alleen tot uiting in het politieke denken, maar vaak ook
in de wetenschapsbeoefening waarin we bij voorkeur aanleunen tegen
door buitenlandse wetenschappers ontwikkelde theorieën. Geen wonder
dat in dit theoretisch en filosofisch weinig begaafde land politieke filosofie
en theorie geen hoge ogen gooien en soms zelfs op denigrerende toon
bejegend worden”, aldus Wim Couwenberg in zijn Von Laun Lezing 2005
over Politieke Filosofie en Westerse Democratie. Hij is dan ook niet iemand
van het snelle succes, maar van het degelijke werk en het frapper toujours,
want: “wie snel succes wil hebben, moet zich beslist niet bezig houden
met theorievorming op het gebied van staat en maatschappij.” Couwenberg deed dat toch en groeide daardoor uit tot een soort maanteken voor
politiek en bestuurlijk Nederland met zijn vijftig jaar taboe-doorbrekend
Civis Mundi.
Couwenberg en ik treffen elkaar op de werkvloer van staat en maatschappij maar met radicaal tegengestelde uitgangspunten: tegenover zijn eenheidsdenken van én ... én, staat mijn dualisme van of .. of. De invloed van
zijn denken is zo breed gespreid, dat ik daar alleen maar jaloers op kan
zijn; dat zal ik nooit bereiken: mijn denken is daarvoor veel te speculatief,
maar het is wel een nieuwe loot aan de theorievorming op dit gebied in
Europa en daarmee beslist een waardig geschenk voor deze gouden jubilaris met zijn ontembare werkkracht, zijn kritiek-absorberende uithoudingsvermogen, zijn afschuw van tunnelvisies en zijn onvoorwaardelijke
toewijding aan helderheid en duidelijkheid. Zijn nimmer aflatende morele
ondersteuning in de precaire beginjaren van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica geeft hem iets van een ziener, die door
de dikste mist het beloofde land weet te ontwaren. Dat geldt nog meer
voor zijn onvoorwaardelijke steun aan de Geert Grote Universiteit, vooral
in de enerverende beginjaren van dit vermetele project. Tip op tip kwam
binnen, die we vaak niet konden nakomen door de voortdurende Gestaltwechsel van de naar zijn vorm zoekende instelling, die geen moment aan
de trouw van Couwenberg hoefde te twijfelen.
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Mijn dank gaat ook uit naar degenen die dit boek ter beoordeling werd
toegestuurd en waarvan de adviezen hun neerslag in de volgende bladzijden gevonden hebben. Ik noem Henk Woldring, die de eerste versie van
dit boek onder ogen kreeg, welke uiteindelijk verdubbeld is, mede dank zij
zijn waardevolle adviezen. Ook mijn oud-klasgenoot Ton van Eijk, die zal
erkennen dat ik rijkelijk uit zijn boek over de Eucharistie geput heb. Ook
in Münster heb ik indertijd zo’n geleerde priester leren kennen, die mij
nu door zijn subtiele commentaar de moed gaf om door te gaan: HeinzGeorg Surmund. Erik Jurgens verwees mij door naar Damiaan Meuwissen op een ogenblik dat het boek nog maar de helft was, van wat het uiteindelijk geworden is en het speculatieve gehalte zo overheerste, dat zijn
competentie in gevaar kwam. Met Meuwissen voeren we nu een discussie in zijn binnenkort te verschijnen boek over Europa Reflexief, eveneens
bij de Deventer Universitaire Pers.
Als ik zeg dat ik veel geleerd heb van Jan Wüst dan zal hij zeggen: “Jij
hebt helemaal niets geleerd, je bent onbeleerbaar.” Maar ik hoop hem te
bewijzen, dat de meer dan vijftig jaar dat wij met elkaar in de clinch lagen
over Thomas en Aristoteles, niet onze schuld is, maar die van Plato en
Aristoteles.
Fokkelien von Meyenfeldt zegt door de lezing van dit boek van gedachte veranderd te zijn, maar u wilt niet weten, hoe dit boek door haar veranderd is in consequente gedachten.
Het is tevens een mooie gelegenheid om de man te bedanken die als
een middeleeuwse kunstenaar meestal onopvallend op de achtergrond
werkt, maar die onderhand aan alle publieksuitingen van de Geert Grote
Universiteit en haar Deventer Universitaire Pers als vormgever een smoel
gegeven heeft, waar menig Universiteit nog iets van kan leren: Martien
Yland, met zijn MWFY beeld&taal te Diepenveen (gem. Deventer).
Mijn dank gaat ook uit naar het oudste factotum van het Rudolf von
Laun Instituut en de beginnende Geert Grote Universiteit, Marten Nap,
die niet alleen dit manuscript minutieus heeft doorgevlooid, maar ook
samen met Dennis Busropan waakt over het ‘gezond verstand’ van de
voortdurend belaagde Geert Grote Universiteit.
Ten slotte gaat mijn dank uit naar Mevrouw Schoemaker-Donders, die
de druk van dit boek heeft willen mogelijk maken, en naar mijn beide zonen, Sybrand en Gulliver, die maar bleven denken dat het met hun vader
en zijn vermetele projecten toch nog goed zou komen.
Deventer, 12 juni 2012
Jeroen Buve
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Toen Jeroen Buve mij vroeg Plato in het Vaticaan te redigeren, zei ik meteen ‘ja’. Ik had net Contra Turrim gelezen, en hoewel ik er als ongodsdienstig mens van calvinistische origine tegenop had gezien aan dat
boekje te beginnen, bleek het een opbouwende ervaring, die mij zeer
geïnteresseerd maakte om meer te vernemen over de ‘veritas duplex’,
waarmee een ieder die met Jeroen in aanraking komt onvermijdelijk
wordt geconfronteerd.
En zo ben ik enige tijd ingekwartierd geweest in de Buveburcht om
mij aldaar te kwijten van mijn taak. In mijn materiële behoeften werd
op voortreffelijke wijze voorzien en op gezette tijden werd ik gelucht,
zodat ik me geheel kon wijden aan de controverse tussen Plato en Aristoteles en haar verschijningsvormen in onze tijd.
Het was een periode die ik niet licht zal vergeten. Eenmaal bezig in
hoofdstuk 2, ben ik tot het einde toe geboeid gebleven door wat Plato in
het Vaticaan te bieden heeft. Hier en daar dacht ik weleens: “Ach, zo’n
vaart loopt het toch allemaal niet”, of “Dit ziet hij toch wel erg zwart-wit”,
of “Dat is nou typisch rooms!”. Een en ander nam echter niet weg dat ik
het boek met veel interesse heb gelezen. Bovendien bleek het uiteindelijk genuanceerder te zijn dan ik aanvankelijk dacht. Daarom ook is het
een boek dat je niet selectief, maar echt van A tot Z moet lezen. Of je het
nu wel of niet eens bent met de metafysica zoals Buve die beschrijft, het
boek zet je aan het denken.
Nadat hij in hoofdstuk 1 de basisprincipes van de dubbele waarheid
heeft uiteen gezet, bouwt hij zijn theorie in de volgende hoofdstukken
uit en past hij haar toe op maatschappelijke verschijnselen in onze tijd.
Zijn betoog wordt geïllustreerd aan de hand van talrijke voorbeelden uit
dagbladen en andere periodieken; ze zijn in kaders geplaatst, zodat ze
gemakkelijk te onderscheiden zijn van de lopende tekst.
Ik hoop dat Plato in het Vaticaan vele lezers vindt, en dat zij, net als ik,
aan het denken worden gezet over kwesties waarvan je vindt dat je er
goed over bent geïnformeerd, en waarover je een mening hebt gevormd
die na lezing van dit boek toch wat lichtvaardig tot stand blijkt te zijn
gekomen. En hiermee geef ik het woord aan Jeroen Buve.
Deventer, juni 2012
Fokkelien von Meyenfeldt
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“Es ist die Zeit der entflohenen Götter und des kommenden Gottes”
(Hölderlin).
“Never mind mind, essence is not essential and matter doesn’t matter”
(Nelson Goodman).
Herman Van Rompuy over zijn katholiek zijn: “Ik heb dat nooit verborgen. Ook heb ik nog nooit iemand ontmoet die dit belachelijk vindt. Integendeel, ik ontmoet respect. Tot voor kort was er, zeker in Vlaanderen, een
trend dat men zich er bijna voor moest excuseren een gelovige te zijn. Deze
trend bestaat nog steeds binnen de intellectuele of pseudo-intellectuele elite”
(Le Soir 28.10.10).
“Volgens de Anglicaanse theoloog McGrath verlaat het christendom Europa
en trekt het naar Afrika, Azië en Latijns Amerika. Daar groeien de christelijke kerken nog, maar hier is het christendom voornamelijk een zaak geworden van oude vrouwen, lager opgeleiden en van een enkele verwarde intellectueel, zoals Antoine Bodar” (Max Pam, De Volkskrant 25.02.11).
“Het zal duidelijk zijn dat de religieuze angsten en bezwaren tegenwoordig
minder zwaar wegen, simpelweg omdat de religie minder intellectueel aanzien geniet” (Arnold Heumakers in NRC Handelsblad 18.5.12).
De roep om weer meer te vertrouwen op het gezond verstand dan op
modellen die kunnen worden doorgerekend en op de rationeel onderbouwde prognoses van de serieuze wetenschap, krijgt vooral sinds de
bankencrisis van 2008 ook mondiaal de wind in de zeilen. Men begint
nu te verlangen dat ook rekening wordt gehouden met intuïtie en gevoel.
Niet de ratio, maar het gevoel zou in bepaalde gevallen weer meer de
doorslag moeten gaan geven. En met dat gevoel bedoelen we dan iets
waar de ratio geen greep op heeft, iets dat we op een onverklaarbare
manier aanvoelen maar waar we geen rationele verklaring voor hebben,
waarvan we denken: “Er is tenslotte meer tussen hemel en aarde waar
we met ons verstand niet bij kunnen, maar met een beetje gezond verstand komen we daar wel uit.”
Doorgewinterde rationalisten is dat een doorn in het oog. Zij zetten al
hun stukken op de wetenschap van een werkelijkheid waarvan zij de
logische structuur in kaart gebracht hebben of denken dat binnenkort
15
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te kunnen doen. “Dat er meer is tussen hemel en aarde, lijkt mij geen
werkbare aanname,” besluit Max Pam zijn column na een cynische
bekentenis tot de onbegrensde berekenbaarheid en de vanzelfsprekende
mogelijkheden van de rationele wetenschap, want weten is meten (De
Volkskrant 10.02.12). In deze ‘meetfixatie’ dreigt volgens de Onderwijsraad ook de hele politiek te verzanden (NRC Handelsblad 16.02.12), iets
dat in vrijwel alle deelgebieden van het maatschappelijk verkeer is uitgegroeid tot een van de meest serieuze problemen van onze tijd.
Er zullen echter maar weinig mensen bereid zijn zich te laten aanpraten dat zij geen gezond verstand hebben, of dat ze gevoelloos zijn. Dat
maakt deze discussie tot een gesprek voor dovemansoren, waarbij beide
partijen het gelijk naar hun kant trekken. Om dit dilemma te doorbreken, zouden wij ons daarom kunnen afvragen, wat ‘gezond verstand’
eigenlijk is. Dat lijkt geen overbodige vraag voor wie zich daar expliciet
op wil beroepen.
Maar die vraag te stellen, zitten we al midden in een uitzichtloos debat,
dat beide partijen nog meer van elkaar vervreemdt dan het betwiste
‘gezond verstand’. De rationele wetenschap laat deze vraag namelijk
helemaal niet toe. We weten wat iets is, zegt zij, hoe iets werkt, waarvoor
het staat, wat het oplevert of kost, wat het aanricht en noem maar op.
Maar wat iets is, als dat niet het functioneren zelf mag zijn, is een vraag
zonder wetenschappelijke relevantie, want dat zou dan hetzelfde zijn
als naar het wezen van iets te vragen. En dat spelletje laat de serieuze
wetenschap graag aan de filosofen over. En u begrijpt het al: daarmee is
de kous af.
In de heersende opvatting onder filosofen is vooral sinds Immanuel
Kant (1724-1804) het vragen naar het wezen van de dingen iets dat de
wetenschap niet meer aangaat. En vanwege het feit dat die vraag juist
het denken van Plato van A tot Z beheerst, is daarmee de hele filosofie van Plato wetenschappelijk gezien buiten de rationaliteit en de logica
geplaatst, en wordt Aristoteles steeds meer erkend als degene die het
best begrepen heeft waar het in de wetenschap om draait. Vrijwel het
complete leger van filosofen heeft zich daar naar het schijnt bij neergelegd, terwijl ze in koor Whitehead loven voor zijn befaamde uitspraak
dat de hele geschiedenis van het denken bestaat uit voetnoten bij Plato.
Hoe is dat te verklaren? Wat heeft er toe geleid dat de filosofie zo verblind is geraakt voor het evidente feit dat zij is afgesneden van haar
eigen oorsprong door Plato uit het raam te gooien? Filosofen hebben
daar, zo te zien, geen traan om gelaten. Ofschoon de wetenschap als filo16

Met het teloorgaan van de wetenschappelijkheid van de vraag naar het
wezen van de dingen heeft ook het ‘gezond verstand’ de plaat gepoetst.
Dat is de stelling van dit boek. Getracht wordt duidelijk te maken dat
in elke democratische context het ‘gezond verstand’ altijd gerelateerd is
geweest aan het inzicht in het wezen van de dingen, ook als men zich
daar vaak op geen enkele manier expliciet van bewust was. Als het
wezen van de dingen überhaupt al voor de mens toegankelijk is, kan dat
ook volgens Kant alleen maar zijn voor zijn ‘Vernunft’ en niet voor zijn
‘Verstand’. En wat we met onze Vernunft kennen, valt sinds Kant buiten
de wetenschap. Eigenlijk zou men dus in plaats van ‘gezond verstand’
‘gezonde Vernunft’ moeten zeggen, maar dat zou weer een pleonasme
zijn, want Vernunft is altijd gezond, of is geen Vernunft. (Dit is een kernprobleem van de metafysica waar we in het vervolg uitvoerig op in zullen gaan.)
Om de lezer de hele complexiteit van dit probleem in één keer duidelijk te maken, wijzen wij er ten slotte op dat Vernunft in het Nederlands
alleen als ‘rede’ vertaald kan worden, en ‘verstand’ vooral als ‘ratio’. Volgens Van Dale zijn dit synoniemen, terwijl ze in de geschiedenis van het
denken, zonder deze geschiedenis geweld aan te doen, alleen als elkaar
contradictoir uitsluitende begrippen kunnen worden begrepen.
Met de hypothese van de ‘dubbele waarheid’ kunnen wij deze hopeloos
verstrikte problematiek zo doordenken, dat men er de enorme praktische betekenis van kan gaan inzien. Daarvoor moeten wij wel diep in de
werkelijkheid duiken waarvan wij de dubbelheid willen aantonen. Dat
vraagt het nodige uithoudingsvermogen van de lezer, maar we denken
dat het de moeite zal lonen.
In dit boek wordt de praktische betekenis van de ‘dubbele waarheid’
vooral belicht voor de theologie en aanverwante disciplines, maar zijdelings komt ook een schat aan andere mogelijke toepassingen ter sprake.
Dat maakt dit boek tot een soort compendium van de veritas duplex, de
Dubbele Waarheid. Het boek beoogt de meest kritische van zijn lezers
een soort worst voor te houden waarin ze naar hartelust kunnen bijten.
Ze mogen zich verlustigen in de meest sarcastische en harteloze kritiek
die ze maar kunnen bedenken en mijn betoog fileren met het scherpste
scheermes van Ockham, zolang die kritiek maar het niveau heeft waartoe wij met elkaar als wetenschappers verplicht zijn.
17
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de metafysica van de kerk
versus
de metafysica van plato
1.1
de kerk en de dubbele waarheid
Het is mogelijk dat niet de theologie, maar de filosofie de schuld
moet worden gegeven van de frustratie die veel katholieke intellectuelen ondervinden wanneer zij ook in hun beroepsomgeving voor hun
katholiek-zijn willen of zouden willen uitkomen. De reden waarom die
gedachte zich steeds meer aan mij begon op te dringen, is de vanzelfsprekendheid waarmee in de media aan het begrip rooms-katholiek
een soort mensvijandigheid lijkt te kleven, een soort wereldvreemdheid, die door een kerkelijk machtsblok wereldwijd in stand gehouden
wordt. Het interview met Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, aan
de vooravond van zijn creatie tot kardinaal, (NRC Handelsblad 17.02.12)
zou zo maar uit de mond van een imam hebben kunnen komen. Eijks
leerstellige simpelheid is voor een rooms-katholiek opgeleide geestelijke verbijsterend. Zijn volledig negeren van de meest elementaire filosofische problematiek is zo wezensvreemd aan de katholieke theologie,
dat hij in de buurt van de filosofie-vijandige orthodoxe islam komt. En
dat voor iemand die nota bene ook in de filosofie gepromoveerd is. Hij
heeft er zich dan ook bij neergelegd “principieel maar niet relevant”
meer te zijn. De door het Vaticaan gesanctioneerde officiële katholieke
leer – waarvan Eijk zegt: “we moeten op de weg van de waarheid blijven. Die moeten we vastberaden gaan” – lijkt te lijden aan iets dat meer
en meer als primitief ervaren wordt, omdat zij als onredelijk en strijdig met het gezond verstand overkomt in het kader van wat tegenwoordig maatschappelijk aanvaard lijkt te zijn (zie kader 1.1 “Na 100 jaar”).
Katholieken van alle rangen en standen vragen zich tegenwoordig af:
waar blijft het ‘gezond verstand’ in de kerk? Elke waarheid, ook de kerkelijke, ontstaat voortdurend in samenspraak met degenen die haar
belijden, zonder dat dat ook maar iets hoeft af te doen aan haar abso23
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Kader 1.1
na 100 jaar niets nieuws

Of de crisis waarin de kerken beland zijn, echt uitzonderlijk is, valt
moeilijk te beoordelen. Er lijkt iets onomkeerbaars te zijn gebeurd door
de razendsnelle evolutie in de communicatietechnieken, maar honderd
jaar geleden werd de crisis al even bedreigend gevonden als velen dat
nu ervaren. Een vuistdik boek over de Natürliche Religionsbegründung
uit 1914 begint met de zin:
“Die religiöse Krisis der Gegenwart, hat ihren Höhepunkt darin erreicht,
dass nicht nur jeder übernatürliche Glaube an eine göttliche Offenbarungsautorität als überwundenen Standpunkt einer zurückgebliebenen, kindlich
naiven Denkweise gilt, sondern bereits an den elementarsten Grundlagen
der natürlichen Religion und Sittlichkeit gerüttelt wird.”
Wat dat betreft: na honderd jaar niets nieuws!

luutheid. De Franse theoloog en boegbeeld van het gezond verstand,
Henri de Lubac, heeft eens gezegd: “Het zijn niet de vrienden van de
Kerk, die de kerk willen laten zoals zij is.”
We hebben in zo’n situatie als katholiek twee keuzemogelijkheden.
Ofwel we geven de maatschappij de schuld van deze breuk van de kerk
met de communis opinio, dat wil zeggen: we beschouwen de maatschappij als een verworden instituut dat door ons weer in het gareel gebracht
zou moeten worden – een beetje zoals de islam staat tegenover de westerse beschaving. Ofwel we steken de hand in eigen boezem en onderzoeken of er wellicht iets schort aan het fundament van de katholieke
c.q. christelijke kritiek op de redelijkheid van veel of van sommige maatschappelijk breed aanvaarde ontwikkelingen.
Als katholiek filosoof denk ik te moeten kiezen voor deze laatste mogelijkheid en mij daarom te moeten afvragen of en in welke mate de kerkelijke stellingname inzake moraal en politiek – de terreinen waar de
meningen het meeste botsen – bepaald is door in wezen arbitraire filosofische opvattingen die in de loop der eeuwen de aura van geheiligde
tradities hebben gekregen, en daardoor wellicht ten onrechte als onaantastbaar zijn beschouwd. Dit is gemakkelijker gezegd dan bewezen,
maar er is wel iets dat in die richting wijst: het feit dat in de katholieke
24

Maar wie ervan uitgaat dat ook de theologie iets te zeggen zou moeten
hebben dat zelfs bij de meest kritische intellectuelen enigszins realistisch zou moeten overkomen, die zou zich moeten afvragen of dat wel
mogelijk is, als die theologie gebaseerd is op een werkelijkheidsopvatting die uitgaat van de direct of indirect zintuiglijke waarneembaarheid van de werkelijkheid; dat is immers het geval in de wetenschap
die op Aristoteles is geënt, en in het daarop gebaseerde model van wat
als objectief beschouwd moet worden. De theologie verwijst uiteindelijk juist naar een werkelijkheid die zintuiglijk niet waarneembaar is
en waar de huidige wetenschapper daarom zijn schouders voor moet
ophalen, als hij tenminste zijn wetenschappelijke instelling trouw wil
blijven. Veel gelovige wetenschappers bevinden zich daarom voor wat
hun geloofsovertuiging betreft in een soort blijvende spagaat: door
de week denken zij aristotelisch, maar op zondag? Over dit probleem,
waar bibliotheken over vol zijn geschreven, willen wij proberen iets te
zeggen dat hout snijdt. De theorie van de dubbele filosofische waarheid, zoals ze in het Von Laun Instituut van de Geert Grote Universiteit
is ontwikkeld en wordt toegepast, heeft een aantal analytisch vruchtbare kwaliteiten die ook de meest kritische wetenschappers aan het
denken kunnen zetten. Hun categorische gerichtheid op de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid leidt tot een wetenschappelijke houding die alles ook zintuiglijk wil kunnen verifiëren of falsifiëren. Deze
zintuiglijke gerichtheid kan echter ook zonder de geringste krimp in
een parallelle verhouding komen te staan tot een contradictoir tegengestelde werkelijkheidsopvatting, in casu: de metafysische. Dat is de
kern van de hier verdedigde theorie van ‘de dubbele waarheid’. Met de
revalorisatie van die niet-zintuiglijk waarneembare werkelijkheid krijgt
ook het ‘gezond verstand’ weer een plaatsje toegemeten in het forum
van wetenschappelijke discussies. En dat zou best eens een bevrijdend
perspectief kunnen bieden aan veel gelovige wetenschappers, die nu
wellicht nog het gevoel hebben dat zij ongewild tot een soort schizofrenie veroordeeld zijn.
25
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traditie al sinds de middeleeuwen is gekozen voor een bepaald soort realisme dat geënt is op de aristotelische ontologie en zijnsleer en dat grotendeels samenvalt met het positivisme dat nu in de meeste wetenschappen overheerst. Daarbij is het opmerkelijk te constateren dat Averroës en
Maimonides de aristotelische ontologie al hadden geïntroduceerd bij de
Arabieren en in het joodse denken, voordat deze leer via Thomas van
Aquino en Albertus Magnus haar intrede deed in het christelijke denken. Klein-Azië en Europa komen elkaar hier tegen in de wachtkamer
van het huidige positief- wetenschappelijke denken.
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2.1
inleiding
Met de islamproblematiek bereiken we een thema waarover iets essentieels te zeggen valt, vanaf het ogenblik dat men de optie van een dubbele waarheids- en werkelijkheidsopvatting zou willen en kunnen respecteren, ook zonder haar te hoeven accepteren. Dit laatste vraagt om een
korte toelichting.
Het verschil tussen kunnen accepteren en respecteren is belangrijk,
omdat acceptatie van de dubbele waarheid alleen mogelijk is als men
reeds metafysisch denkt en door de contradictoire verhouding tussen
fysica en metafysica betekent dit dat men dan automatisch niet meer
structureel fysisch denkt; men heeft zijn fysische identiteit in feite al
opgegeven. Maar dat is wel het laatste wat de fysicus zou moeten doen;
het zou onze hele wetenschap en welvaart naar de ratsmodee helpen. De
fysicus kan dus niet anders dan de metafysica respecteren, hij zal haar
nooit of te nimmer kunnen accepteren. Maar voor de metafysicus ligt
dat anders. Hij kan het fysische denken accepteren zonder zijn metafysische identiteit te verloochenen, en dat zal hij wel moeten als hij niet wil
eindigen in luchtfietserij. Maar een fysicus kan niet accepteren dat de
niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van het wezen van de dingen voor hem als fysicus objectieve waarde heeft. Hij moet dan zijn fysische identiteit verloochenen, terwijl de metafysicus dat bij zijn acceptatie van het fysische niet hoeft te doen. Dat komt doordat de metafysicus
de dubbele waarheid kan accepteren en bedenken; in de denkwereld van
de fysicus kan het concept niet eens opkomen, laat staan dat hij het zou
kunnen ontwikkelen. Waarom is dat zo?
De reden hiervoor is dat de fysische werkelijkheid in principe zonder
woordtaal overdraagbaar is, terwijl de metafysische werkelijkheid alléén
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door woordtaal overdraagbaar is. Woordtaal is geen gebarentaal, niet de
taal van de muziek, of van lichamelijke expressie, ook niet de taal van de
natuur etc.; het is alleen de taal die als woord herkenbaar is. Wat in principe zonder zo’n woordtaal overdraagbaar is, moet daarom op de een
of andere manier voorstelbaar of anderszins berekenbaar of afleidbaar
zijn, en dat is de fysische werkelijkheid. Maar de dubbele waarheid is
niet voorstelbaar en voor ons dagelijks verstand zelfs absurd. Daarom
kan zij alleen door woordtaal overdraagbaar zijn, terwijl die woorden iets
zeggen dat voor de ratio en het voorstellende denken absurd is. Daarmee
is het echter alleen aan de metafysicus gegeven deze dubbele waarheid
überhaupt te kunnen bedenken. En dat maakt het voor de fysicus nog
moeilijker om het werkelijkheidsgehalte van metafysische begrippen te
respecteren. Nu dat respect sinds het midden van de negentiende eeuw
in het heersende denkstramien niet meer structureel gegeven is, kan
het misschien nog wel generaties duren voor het weer terugkeert. Maar
als dit respect tegen het efficiency-geweld van de heersende positieve
wetenschap in toch weet door te breken en de haast onneembare vesting
van de rationele wetenschap en techniek weet te nemen, dan biedt juist
de dubbele waarheid daarvoor waarschijnlijk het beste theoretische uitgangspunt en fundament.
Dit brengt ons weer terug bij de islamproblematiek, waarbij eveneens
de vraag essentieel is of men de islam moet kunnen respecteren ook als
men hem niet kan accepteren. Denkend vanuit de dubbele waarheid, kan
men stellen dat een islam die de democratie niet erkent als de bron van
alle recht10 en daarmee de rede c.q. Vernunft ondergeschikt maakt aan
het woord of de wil van de Profeet, niet alleen niet geaccepteerd kan
worden, maar als zodanig ook niet gerespecteerd mag worden (zie kader
2.1 “Respect”), omdat de noodzaak van dit respect alleen berust op de
feitelijk gegeven democratie.
Deze dwingt ons het bereik van de rede of de Vernunft te respecteren (of
naar keuze: de wil van de profeet), ook als wij dat bereik niet kunnen
accepteren. “In een democratie,” zegt Montesquieu, “is liefde voor de
republiek liefde voor de democratie, en liefde voor de democratie is lief10 “In the Islamic conception of things, therefore, strictly speaking, there are no
human rights; there are only human duties” en “all rights belong to God” (Allahbuksh K. Brohi, geciteerd in Van der Wal, Recht met reden:168). Ook in het christendom “geht es auf der ganzen Linie um das Recht Gottes und um das Recht das er
allein hat und gibt,” zoals we gezien hebben, maar zeker in de katholieke variant
is er altijd die opening naar de Aristotelische filosofie met haar politieke connotaties in de politieke theologie.
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Als het hoofd van de VN-missie in Afghanistan, Jan Kubic zegt: “Wij
hebben een zeer diep respect voor de islam” (De Volkskrant 2.3.12), dan
kan dat, politiek gezien en rekening houdend met tijd en plaats, de enige juiste opmerking zijn. Maar ons respect moet de moslims gelden en
niet de islam. In het westen is dat cruciaal, omdat wij alleen zo de hier
levende moslims ervan zullen kunnen overtuigen dat zij de enigen zijn
die de islam weer op het pad van de democratie kunnen brengen. En
omdat zij de enigen zijn die dat kunnen, is dit voor elke westerse moslim een heilige plicht, waar de niet-moslims hen op mogen en zelfs zullen moeten aanspreken, voor zover zij zich althans medeverantwoordelijk achten voor de democratie en de vrijheid waar zij dag en nacht van
profiteren.

de voor gelijkheid” (De l’Esprit des Lois, Boek V, hfs. 3, vert. Holierhoek).
Het tweede uitgangspunt van de democratie is volgens Montesquieu
de soberheid. Beide uitgangspunten zijn geen normen, want ze kunnen niet van een wezensinzicht worden afgeleid. “De liefde voor gelijkheid en soberheid wordt sterk gestimuleerd (extrêmement excités) door
die gelijkheid en soberheid zelf, voor wie althans leeft in een gemeenschap waarin beide wettelijk zijn geregeld. (...) Onomstotelijk waar is
dus de stelregel dat in een republiek de gelijkheid en de soberheid wettelijk dienen te zijn voorgeschreven, opdat voor beide liefde kan worden
ontwikkeld” (V.4). Gelijkheid en soberheid zijn voor Montesquieu geen
principes, maar wel absolute voorwaarden voor democratie. Maar wordt
de gelijkheid als uitgangspunt van de democratie niet aanvaard, en dat
is de overheersende mening in de huidige islam, zeker op internationaal niveau, dan komt ook de basis voor het respect voor de Vernunft (of
mutatis mutandis voor de leer van God of van de profeet) te vervallen.
Dan wordt de islam de vijand van de Vernunft en dat is per definitie een
absolute vijandschap. Waarom?
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2.2
assisi
“De islam kan zich zonder interpretatie niet openstellen voor de moderniteit,” zegt Antoine Moussali, een christelijke Libanees die meer dan
50 jaar met en voor moslims gewerkt heeft. Moslims “zijn gebonden
aan wat sinds de elfde eeuw vastligt. Wie probeert te verdedigen dat een
aanpassing aan de moderniteit noodzakelijk is, en dus ook het onderscheiden van wat onwrikbaar en wat veranderlijk is in de Koran, wordt
in veel landen vervolgd of vermoord. De moderniteit kent immers aan
de rede en aan de mens de eerste plaats toe. De Koran wijst die toe aan
God” (In: Tertio 20.3.02). Pogingen om een theologische dialoog aan te
gaan met de islam “zijn vrijwel onmogelijk”, aldus Moussali, “De islam
is de verwerping van het christendom, van de incarnatie, van de triniteitsleer.” En: “Het concept van de essentie van God is in het geding. In
de islam is God almachtig en kan er wel sprake zijn van theodicee (je
kunt God 99 mooie namen geven, JB), maar niet van theologie. Want
theologie veronderstelt een ontwikkeling in het geloof en in de islam is
alles definitief en totaal gegeven. Daarom is in het hart van de dialoog
met moslims argwaan aanwezig, want in de islam dialogeert God niet
(zoals in het christendom in de Triniteit, JB) en bijgevolg doen ook de
moslims dat niet.”
Symptomatisch was dan ook de positie van de moslims tijdens de door
Johannes Paulus II geïnitieerde interreligieuze bijeenkomt in Assisi
in 2002. “De organisatoren lieten de islamitische vertegenwoordigers
een tekst ondertekenen die stelde dat er geen oorlog meer zou worden
gevoerd in naam van God. Maar als islamieten oorlog voeren, is dat altijd
in naam van God. Er is bij hen geen oorlog die niet religieus is. Ook als
ze onder elkaar oorlog voeren is dat zo. Dat was niet alleen zo in het verleden, het maakt deel uit van hun geloof. In Assisi is te weinig rekening
gehouden met die realiteit,” zegt Moussali, “Daarom ondertekenden de
islamitische vertegenwoordigers in eigen naam en niet in naam van de
gemeenschap.” Natuurlijk zijn er ook open c.q. democratische stromingen in de islam, maar tot op dit ogenblik “worden die verslagen door de
officiële islam en door de islamitische opinie.”
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De tegenstelling tussen hostis en inimicus lijkt op het eerste gezicht
samen te vallen met de werkelijkheid van de veritas duplex, want de inimicus moet je beminnen en de hostis moet je bestrijden, terwijl er in

Kader 2.2
polemios en echthros

De publieke vijand is in het Grieks polemios (πολέμιος) en polemos
(πολέμος) betekent dan ook 'oorlog'. Ἠ πολέμια is dan een vijandelijk
land en polemios is vijandig. Voor de private vijandschap gebruiken de
Grieken het woord echthros (ἐχθρος), dat niet gelijk staat met oorlog,
maar meer met haat. Als Paulus in Rom. 8.7 zegt dat de verlangens van
het vlees vijandschap tegen God zijn, dan gebruikt hij hè echthra.
Interessant is dat Wim Couwenberg, die in zijn hele denken voortdurend tegenstellingen probeert te overbruggen met zijn polair-dialectische methode, toch ook de noodzaak van vijandbeelden erkent: “Wat
op zichzelf als negatief ervaren wordt, i.c. de ontwikkeling van vijandbeelden, is vaak nodig om een bepaald positief resultaat te bereiken,
zoals de vorming van staten, politieke stromingen, internationale allianties e.d.” (Moderniteit als nieuw Beschavingstype. Civis Mundi Jaarboek 2009: 268-269.)
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Dat is precies de reden waarom op dit ogenblik de islam nog onze
publieke vijand is en ook moet blijven, totdat de gelijkheid als bron en
conditio sine qua non van de democratie binnen de islam op zoveel steun
kan rekenen, dat zij door niet-moslims niet meer als een bedreiging
voor die democratie wordt ervaren. Dat klinkt heel erg in de oren van
iemand die niet meer weet dat er vanaf de Griekse oudheid tot aan de
dag van vandaag een wezenlijk verschil bestaat tussen de publieke en
de private vijand. In het Latijn (en ook in het Grieks, zie kader 2.2 “Polemios”) hebben we daarvoor twee woorden: hostis, de publieke vijand, en
inimicus, de private vijand. Als het evangelie ons voorhoudt de rechter
wang aan te bieden als we op de linker geslagen worden, dan hebben wij
het over onze inimicus en niet over onze hostis. Die publieke vijand moet
je juist op alle mogelijke manieren bestrijden. Dat niet te doen zou, politiek gezien, mateloos naïef zijn, een naïviteit die ook in het christendom
als ondeugd geldt. Het evangelie is wat dat betreft bloedrealistisch.

2

2.3
hostis en inimicus
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Kenners van de filosofische scène in Nederland zullen zich ongetwijfeld afvragen hoe mijn filosofie van de veritas duplex zich uiteindelijk
verhoudt tot het denken van een van de meest intrigerende Nederlandse
metafysici27 in de tweede helft van de twintigste eeuw: de Amsterdamse
hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, Jan Hollak, wiens
waardevolle bibliotheek de Geert Grote Universiteit heeft mogen verwerven. Die relatie aan te geven is enerzijds dood simpel, want Hollak is arisoteliaan en ik ben platonist, maar tegelijk ontstellend gecompliceerd.
Hij heeft immers in de veertig jaar van zijn hoogleraarschap zijn denken in de integraal op band opgenomen colleges zo minutieus en consequent tegen de hele geschiedenis van het filosofische denken afgezet en
tegelijk in dat denken ingepast, dat het een boek zou vergen om op de
begrijpelijke manier die ik in dit boek uitprobeer, een hem recht doende
stellingname mogelijk te maken.
Maar zo eenvoudig wil ik mij er hier niet van af maken. Ik zal daarom
uit zijn gepubliceerde werk een paar typerende passages bespreken en
hoop dat anderen deze confrontatie, die ongelooflijk boeiend kan zijn,
na mij zullen voortzetten.
Om deze tekst leesbaar te houden, wil ik beginnen uiteen te zetten wat
in mijn ogen duidelijk is en dan bekijken in hoeverre ik dat bij Hollak
terugvind.
Hollak is als echte aristoteliaan gefascineerd door het probleem van de
oorzakelijkheid. Dat is nu eenmaal de ratio van de fysische werkelijkheidsopvatting, die Aristoteles voor het eerst gesystematiseerd heeft.
Als metafysicus heeft Hollak ook oog voor het absolute, maar dat zal
27 Fons Elders noemt hem in een interview “op het gebied van de metafysica
de laatste der Mohikanen, maar zelf beschouwde hij zich als de eerste van een
nieuwe generatie” (vgl. Denken als Bestaan. Het Werk van Jan Hollak, Damon,
2010: 9). Hij zou inderdaad een van de eersten van die nieuwe generatie kunnen zijn als de volgens mij overduidelijke toekomst van de metafysica primair
op aristotelische leest zou kunnen worden geschoeid. Dat kan in principe, maar
ik houd het voor onwaarschijnlijk, omdat het aristotelische uitgangspunt van de
eenheid van de waarheid niet meer vol te houden is, en dan is Plato het enige
alternatief, maar die speelt in Hollaks denken hoegenaamd geen rol. In de bijna
500 pagina’s tellende verzamelband van zijn werk komt de naam Plato slechts
twee maal zeer terloops voor.
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dan wel inpasbaar moeten zijn in deze oorzakelijk voorgestelde fysische
werkelijkheidsopvatting. Bij Aristoteles komen we dan vagelijk uit bij de
movens immobile, de onbewogen beweger of de hoogste sterrenhemel.
Maar Hollak benadert dit probleem vanuit Thomas van Aquino en zijn
christelijk godsbegrip als schepper-ex-nihilo en vraagt zich af: “Kan een
christelijk denken, waaraan de scheppingsidee inherent is, deze idee
wel filosofisch, en dat zegt hier: met behulp van grondbegrippen ontleend aan het Griekse denken, waaraan toch deze idee vreemd is, tot
uitdrukking brengen?” (Denken als Bestaan: 304.) Hollak geeft toe dat
Thomas dat alleen lukte door “op radikale wijze de Griekse denksfeer
die, gebonden aan het vorm-materieschema, op deze twee laatste beginselen (dus: materie en vorm, JB) moest blijven steunen, te overschrijden” (306). Thomas doet dat door een aantal onderscheidingen in te
voeren, waarvan elke echte platonist onmiddellijk zal constateren dat ze
als een tang op een varken slaan.
Thomas onderscheidt namelijk een ‘fysisch’ van een ‘metafysisch’
compositum, waarbij het fysische compositum dat van de – uit de verbinding van vorm en materie bestaande – substantie is, maar het metafysisch compositum voor de essentie-existentiestructuur staat. Terwijl dat
fysische compositum echter juist als compositum, dus als een derde, van
de componenten ‘vorm’ en ‘materie’ onderscheiden iets bestaat, “bestaat
het metafysisch compositum juist niet als compositum, daar het hier zijn
essentie zelf is die bestaat, of beter: zijn bestaan heeft.” Alleen zo kon
Thomas “het eindige zijnde juist als zijnde in een directe en volstrekte
afhankelijkheid van het oneindig zijn zichtbaar maken, dat enkelvoudig is in de orde van essentie en existentie, met ander woorden, wiens
wezen het is: te bestaan” (306).
Thomas wordt hier geconfronteerd met het evidente feit dat het enige
dat wij van God kunnen kennen zijn ‘wezen’ is, en dat is uitgerekend
iets waarvan de aristoteliaan in hem de werkelijkheidswaarde niet kan
erkennen. Thomas moest daarom de onderscheiding tussen essentie en
existentie bedenken, om duidelijk te kunnen maken dat de essentie van
God zijn bestaan is, dus dat in Hem essentie en existentie samenvallen. Het wederzijds uitsluitende tegendeel van de essentie kan echter
alleen de substantie en nooit de existentie zijn. De essentie is immers
alleen begrijpelijk als contradictoir met de substantie. Zonder die contradictoiriteit zou nooit iemand op het bestaan van zo iets als de essentie
gekomen zijn. Daarom kan de onderscheiding van essentie en existentie
geen basis in de werkelijkheid hebben. Niemand kan een thomist verbieden deze onderscheiding wel te maken, maar hij heeft dan filosofisch gezien geen poot om op te staan. Door dit als filosofie te verkopen
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Want de contradictoiriteit, die noodzakelijk is voor elke wezensdefinitie
heeft altijd betrekking op enerzijds de zintuiglijk waarneembare en dus
voorstelbare werkelijkheid en anderzijds op het niet-zintuiglijk waarneembare en dus onvoorstelbare wezen van die werkelijkheid. De existentie van God is echter zintuiglijk even onvoorstelbaar als zijn essentie.
Daarmee vervalt de grond voor de contradictoiriteit en blijkt de wezensdefinitie nep te zijn. Voor Plato is het wezen van God, dat wij niets van
Hem kunnen weten, ofschoon wij er niet onderuit kunnen om ons een
voorstelling van hem te maken. Fysiek bestaat hij alleen als voorstelling.
Dat is echte contradictoiriteit en daarmee onderscheidt deze definitie
zich van een nepwezen.
Het gevolg van deze nepdefinitie is dat men nu moet proberen de relatie
van God tot de mens zo voor te stellen, dat daarmee de absolute transcendentie van God niet wordt aangetast. Voor Plato is deze transcendentie gegarandeerd door de onvoorstelbaarheid, maar Thomas moet er
iets op verzinnen. Want vanwege het feit dat hij alleen het ‘zijn’ kent en
niet het ‘wezen’, kan hij de relatie van het eindige schepsel tot zijn God
en omgekeerd de relatie van God tot het eindige schepsel alleen op dat
zijnsniveau denken. En op het zijnsniveau kun je alleen maar vaststellen dat het schepsel in zijn ‘zijn’ totaal afhankelijk is van zijn schepper.
Maar door de zijnsrelatie tussen schepsel en schepper wordt weer Gods
transcendentie aangetast en daar moet dan weer een nieuwe neponderscheiding bij worden verzonnen. In de woorden van Hollak: “De traditionele thomistische leer over de scheppingsrelatie is deze: dat de schepping, het scheppen géén werkelijke relatie van God tot zijn schepsel, het
geschapen worden van het schepsel echter wel een werkelijke relatie tot
zijn Schepper zegt” (307). Of in de termen van Thomas gezegd: de relatie van de mens tot God is een relatio realis en die van God tot de mens
een relatio rationis die dus geen werkelijkheidswaarde kan hebben. Dit
soort onzinnige distincties zijn allemaal nodig, omdat voor Aristoteles
het wezen niet is. Maar de gevolgen van deze nepdistincties zijn enorm.
In dit zijnsdenken wordt namelijk de afhankelijkheid van de mens van
zijn schepper totaal en steeds zo benadrukt, omdat anders de transcendentie van God in gevaar zou komen. Maar dat staat haaks op wat juist
het evangelie ons leert: door de doop zijn wij met God, de schepper van
275

ap p en di x : de f i los of i e v an j an h o l l ak

– en dat is wat de thomisten doen – onderwerpen ze in feite de filosofie
aan de theologie, zonder dat op dit punt te erkennen. Dat is heel kwalijk
en heeft de democratie veel schade berokkend. En zo heeft Thomas vele
onderscheidingen ingevoerd, die filosofisch gewoon nep zijn.
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cusanus reeks voor nieuwe filosofie 1
plato in het vaticaan
Wanneer je geïnteresseerd bent in de belangrijke vraagstukken van onze
tijd, dan is dit boek een must. De islam, de kerk, dood, seksualiteit, wetenschap, de economie, rechtspraak, de democratie – dit alles en meer komt
in dit rijke en geestige boek op een nieuwe, originele manier aan de orde.
Het betoog wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden uit de praktijk van
alledag. Jeroen Buve laat zien hoe we zijn vastgelopen in het aristotelische
denken en hoe een platoonse visie uitkomst kan bieden. Het probleem is
echter dat we niet zonder Aristoteles kunnen, maar er ook geen mogelijkheid is de tegenstelling tussen Plato en Aristoteles te overbruggen. Moeten
we nu allemaal platonist worden? Nee, maar het is wel van belang voor het
voortbestaan van onze democratie dat we de andere visie (h)erkennen en er
respect voor hebben. Met andere woorden: als we inzien dat er sprake is van
een dubbele waarheid, geeft dat nieuwe kansen om de problemen van onze
tijd anders en vooral ook met ‘gezond verstand’ aan te pakken.
Het boek biedt niet alleen theoretische beschouwingen, maar bevat ook talloze handreikingen om een en ander toe te passen in de praktijk van alledag.
En het gaat dan niet alleen om ‘de politiek’, ‘de kerk’, ‘de banken’ etc., maar
ook om wat een moslim kan doen, om wat je zelf kunt doen.
“J. Buve voert het woord als filosoof, maar hij kiest niet voor de opsluiting van
de vakgeleerde in de ivoren toren van zijn specialisme. Vanuit de studeerkamer
en bibliotheek begeeft hij zich telkens weer op het marktplein van eigentijdse
maatschappelijke discussies in Nederland, mengt zich in het debat over heel
wat actuele kwesties, en hij doet dit als een actieve, strijdbare tijdgenoot die
bij zijn eigen positiebepaling een veeltal van stemmen hoort, hun argumenten
afwegend doordenkt en vervolgens duidelijk onder woorden brengt, welke conclusies hij plausibel vindt.”
– Dr. Heinz-Georg Surmund, theoloog en priester van het Bisdom Münster.
“Ik heb het met genoegen gelezen en grotendeels ook met instemming. (Buve’s)
stelling dat de filosofie de theologie kritisch moet ondervragen om haar te doen
zien welke taak zij in deze geseculariseerde wereld heeft (behoort te hebben),
onderschrijf ik. En vooral vanwege (Buve’s) inhoudelijk argument om de filosofie te erkennen als draagster van de Rede en daarmee van de menselijke vrijheid
en als zodanig van de grondslagen van de democratie.”
– Prof. Dr. H.E.S. Woldring, emeritus hoogleraar Politieke Filosofie, Vrije
Universiteit te Amsterdam en CDA-senator (1999-2007).
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