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Vooraf

Dit boekje is geschreven op uitnodiging van de 
         voorzitter van het College van Bestuur van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Doel ervan is enkele 
centrale ideeën betreffende onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke betrokkenheid die binnen de VU hebben 
geleefd en daarin nog steeds doorwerken expliciet te 
maken, zodat nieuwe medewerkers, studenten en andere 
belangstellenden zich een beeld kunnen vormen van 
het karakter van deze universiteit. In het kader van het 
management van de lezersverwachtingen maken we drie 
opmerkingen vooraf.
 Ten eerste, dit boekje is geen omvattende en geen 
neutrale beschrijving van de VU. De VU is te groot en te 
complex om in een paar duizend woorden te vatten. We 
hebben een selectie gemaakt uit de vele ideeën die binnen 
de VU hebben geleefd over onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij hebben we ons 
laten leiden door ideeën die naar ons oordeel niet alleen 
kenmerkend voor de VU zijn, maar die bovendien nog 
steeds waardevol en inspirerend kunnen zijn. Dit boekje is 
daarmee een position paper, een aanzet voor discussie over 
het waarom en waartoe van deze universiteit.
	 Ten	tweede,	dit	boekje	is	geschreven	door	filosofen	en	
dat hebben we niet geprobeerd onzichtbaar te maken. Een 
historicus, socioloog of theoloog zou aan de uitnodiging 
van het College ongetwijfeld een andere invulling hebben 
gegeven.	Wij	hebben	op	de	wijze	van	de	filosofie	dingen	
onderscheiden die niet door elkaar moeten lopen, 
bepaalde begrippen nader geanalyseerd en voor enkele 
conclusies geargumenteerd. We voegen hier wel aan toe 
dat we, naar ons eigen professionele oordeel, erg kort 
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hebben moeten zijn. Veel van wat we zeggen zou nader 
onderbouwd, toegelicht en uitgewerkt moeten worden. 
Maar we menen in elk geval dat wat er op dit vlak zou 
moeten, ook daadwerkelijk zou kunnen.
 Ten derde, dit boekje haakt aan bij de wereldwijde 
discussie over de taken en doelstellingen van 
universiteiten. Het concentreert zich op ‘hoge’ en 
uiteindelijke doelen van onderwijs en onderzoek en heeft 
daarmee een ideëel karakter. De feitelijke werkelijkheid 
van de VU stemt hoogstens ten dele met het ideaal overeen. 
Maar ideeën en idealen hebben een onmiskenbare waarde: 
ze kunnen ons inspireren, onze gedachten in goede banen 
leiden en richting geven aan ons handelen.

In een appendix hebben we drie teksten opgenomen die 
ons betoog ondersteunen en aanvullen. Ten eerste een 
gedeelte uit een toespraak die de stichter van de VU ooit 
hield bij de opening van het academische jaar over de 
vraag waarom het gaat bij het studeren en onderzoeken: 
om het zoeken of om het vinden? Ten tweede enkele 
passages uit een toespraak van Nicholas Wolterstorff, 
emeritus hoogleraar te Yale en oud-hoogleraar en 
eredoctor van de VU, over shalom; een notie die in ons 
betoog herhaaldelijk terugkomt. Ten slotte een gedeelte 
uit een hoofdstuk dat geschreven is door Halleh Ghorashi, 
hoogleraar diversiteit en integratie aan de VU, over 
diversiteit binnen de universiteit.
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Kennismaken met de VU

Ieder mens is niet alleen een mens, maar tegelijk 
     deze unieke mens. Martin Luther King was een mens, 
net als miljarden andere wezens. Tegelijk was hij deze 
mens – iemand met een unieke geschiedenis en unieke 
eigenschappen die hem onderscheidden van alle andere 
mensen. Om iemand te leren kennen, ga je op zoek naar 
wat hem of haar uniek maakt. Deze mens leer je kennen 
door te vragen naar zijn of haar levensverhaal: waar ben je 
geboren en getogen, wat zijn je idealen en overtuigingen, 
waar sta je voor, waar wil je naartoe?
 De Vrije Universiteit te Amsterdam is, net als 13 
andere instellingen in Nederland,1 honderden in Europa en 
duizenden elders op de wereld, een universiteit. Tegelijk is 
de VU deze universiteit. Wie de VU wil leren kennen, moet 
antwoord hebben op twee vragen: wat is een universiteit 
en wat is deze universiteit? In dit boekje ligt het accent 
op de laatste vraag. Deze vraag kan men via verschillende 
wegen beantwoorden. Bijvoorbeeld door haar geschiedenis 
te beschrijven2 of door een beschrijving te geven van haar 
bestuur, organisatie, medewerkers, studentenaantallen, 
aantallen	promoties,	financiering,	gebouwen	en	wat	dies	
meer zij.3 Ook zou men een gedegen enquête kunnen 
uitvoeren waaruit kan blijken hoe zij wordt beleefd door 
studenten, medewerkers en andere partijen. In dit boekje 
is echter gekozen voor een andere manier: we willen 
de ideeën, opvattingen en idealen beschrijven die deze 
universiteit in haar Werdegang hebben bezield en, wellicht, 
nog steeds (kunnen) bezielen.4 Het is daarmee beperkt 
in zijn opzet. Tegelijkertijd, als de poging slaagt, zegt dit 
boekje iets wezenlijks over het karakter van de VU dat men 
via andere wegen niet, of niet zo snel, zou leren kennen. 
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Een universiteit

Voor we de blik richten op deze universiteit is het goed de 
gedachten te bepalen bij de universiteit in het algemeen. 
Een universiteit is een instelling voor hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek.5 Universiteiten zijn 
daardoor centra waar grote invloed van uitgaat op de 
cultuur	en	de	samenleving.	De	Utrechtse	filosoof	Herman	
Philipse heeft betoogd dat de universiteit in een moderne 
samenleving een ‘vierde macht’ is, naast Montesquieus 
traditionele trias politica van wetgevende, uitvoerende en 
rechtsprekende macht.6 Het bestaan van de universiteit 
is niet vanzelfsprekend en geen natuurgegeven. Willen 
er universiteiten bestaan, dan moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan zijn. 
 De belangrijkste voorwaarde voor universitair 
onderwijs is een breed gedeelde overtuiging dat mensen 
onderwijs nodig hebben, dat onderwijs goed is. Nu geldt 
in het algemeen dat als iets goed is, je de vraag moet 
stellen waarvóór het goed is. Maar onderwijs, net als een 
paar handen, is goed voor vele verschillende dingen—
geen opsomming kan uitputtend zijn. In het universitaire 
onderwijs staan echter vooral de volgende goederen (hier 
in de betekenis van goede, waardevolle zaken) centraal:7

–   Kennisoverdracht: het verdrijven van onwetendheid door 
de overdracht en verwerving van wetenschappelijke 
kennis in een diversiteit van vakgebieden, zoals 
wiskunde, natuurwetenschappen, geneeskunde, rechten, 
psychologie, pedagogiek, taalwetenschap, sociale 
wetenschappen, letterkunde, geschiedenis, theologie en 
filosofie.
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–   Inwijding in een traditie van wetenschappelijk onderzoek 
en	intellectuele	reflectie:	het	leren	begrijpen	van	wat	
grote denkers, dichters en wetenschappers (Aristoteles, 
William Shakespeare, Maarten Luther, Adam Smith, 
Charles Darwin om er enkelen te noemen) hebben 
gezegd over mens, kosmos, cultuur, moraal en God, en het 
op een kritische en constructieve manier leren omgaan 
met deze ‘helden van de geest’.

–   Intellectuele vaardigheden: zuiver leren redeneren, 
drogredenen kunnen herkennen, kritisch kunnen 
analyseren, waarheidsaanspraken kunnen beoordelen op 
basis van bewijsmateriaal en argumentatie.

–   Morele vorming ten behoeve van een samenleving die 
om verantwoordelijke burgers en professionals vraagt: 
leren denken over wat, moreel gesproken, goed is en over 
waarom dat dan goed is. 

–   Reflectie op wetenschap en kennisclaims: leren nadenken 
over hoe we kennis verwerven, hoe we kennisclaims 
moeten beoordelen, hoe wetenschappen samenhangen, 
wat de grenzen van wetenschap zijn, wat de relatie is 
tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke 
kennis, wat de waarde is van kennis en wat de bronnen 
zijn van kennis.

–   Voorbereiding op een beroepspraktijk: het 
op verantwoorde wijze leren gebruiken van 
wetenschappelijke kennis in professionele praktijken, 
zoals: geneeskunde, sport, opvoeding, psychologische 
hulpverlening en rechtspraak.

Het kan niet anders of het valt op hoe sterk normatief de 
goederen zijn die het universitair onderwijs nastreeft. 
Universitair onderwijs bloeit bij de gratie van een gezond 
normatief discours. Een verondersteld ‘objectief zakelijke’ 
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benadering van het onderwijs mag zo’n discours nooit 
uitbannen. Want waarden zijn werkelijkheden, zoals 
we verderop nog verder zullen zien. Dat geldt zelfs als 
waarden in een zuiver wetenschappelijke benadering van 
de wereld geen plaats kunnen hebben. Als dat al zo zou 
zijn, moet de conclusie luiden dat wetenschap ons geen 
volledig, maar een partieel beeld van de wereld oplevert. 
Zonder waarden die om onze erkenning vragen, zou het 
universitaire onderwijs stuurloos en richtingloos zijn.

Er zijn ook voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, 
wil er wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn. De 
mogelijkheid en zin van onderzoek is gebonden aan 
bepaalde veronderstellingen. Allereerst dat het doel van 
wetenschappelijk onderzoek het achterhalen van waarheid 
is, of preciezer: het achterhalen van waarheden aangaande 
bepaalde belangrijk geachte onderwerpen.8 Als er geen 
waarheid is omtrent de oorzaken van alvleesklierkanker, 
omtrent wie de auteur van het Wilhelmus is, omtrent de 
conjectuur van Goldbach of omtrent de opwarming van de 
aarde, dan is wetenschappelijk onderzoek hiernaar zinloos. 
Als we over wetenschappelijk onderzoek denken als het 
beantwoorden van vragen, kunnen we ook zeggen dat het 
doel van wetenschap is het zoeken van ware antwoorden 
en het vermijden, of ondermijnen, van onware antwoorden 
op wetenschappelijke vragen.9
 Andere vooronderstellingen die ten grondslag 
liggen aan de mogelijkheid en zin van wetenschappelijk 
onderzoek zijn:

–   Dat het verwerven van wetenschappelijke kennis een 
goed is, dat het goed is voor vele verschillende dingen, 
zoals: beter begrip van wie wij mensen zijn en waar 
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we vandaan komen, hoe onze wereld in elkaar zit, 
maar ook meer concrete zaken zoals de productie van 
geneesmiddelen, het bouwen van veilige dijken en inzicht 
in de oorzaken van de opwarming van de aarde.

–   Dat grote delen van de wereld zijn zoals ze zijn ongeacht 
of ze door mensen gekend of onderzocht worden. Grote 
delen van de wereld veranderen niet doordat we ze 
onderzoeken of kennen.10

–   Dat de wereld ordelijk is, dat achter de ogenschijnlijk 
vaak chaotische hoeveelheid en diversiteit van 
verschijnselen diepe structuren, patronen en 
samenhangen schuilgaan.

–   Dat mensen in staat zijn grote delen van de wereld te 
kennen,	dat	er	op	zijn	minst	een	gedeeltelijke	‘fit’	is	
tussen de wereld en de menselijke cognitieve vermogens.

Over elk van deze vooronderstellingen van wetenschap is 
in de loop van de tijd discussie geweest – over hun inhoud, 
formulering en houdbaarheid. Maar wie hen radicaal wil 
afwijzen, zal moeten concluderen dat wetenschappelijk 
onderzoek zinloos of zelfs onmogelijk is. En dat zou 
regelrecht indruisen tegen de hoofdstroom van het 
traditionele denken over de aard en zin van universiteiten.

Deze universiteit: oorspronkelijke inspiratie

De Vrije Universiteit is dus een universiteit. Zij – oftewel 
haar hoogleraren en overige medewerkers – probeert dan 
ook de genoemde onderwijs- en onderzoeksgoederen te 
realiseren en maakt de besproken vooronderstellingen. 
Maar wat maakt de VU tot deze universiteit? Om dat te 
onderzoeken kunnen we, net als wanneer we een mens 
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willen leren kennen, allereerst teruggaan naar haar 
verleden, haar oorsprong en haar inspiratie.
 In 1880 is de VU opgericht door Abraham Kuyper 
(1837-1920), een briljant, gedreven en wilskrachtig 
man,11 die een groots idee en een groots ideaal had, 
waarvoor hij velen heeft weten te winnen, onder anderen 
de Amsterdamse bierbrouwer Willem Hovy, die de 
belangrijkste geldschieter van de vroege VU werd. Ook 
wist hij een groot aantal eenvoudige christelijke mensen 
– ‘kleine luyden’ werden ze genoemd – voor het idee en 
het ideaal te interesseren. Zij spaarden kleingeld voor de 
VU in paarse en later groene spaarbusjes die maandelijks 
geleegd werden – busjes die iconen van de VU zijn 
geworden.12

 Wat was Kuypers idee en wat was zijn ideaal?13 
Kuyper constateerde dat er in de wetenschap allesbehalve 
eenstemmigheid was. Hoewel vrijwel iedereen de 
hierboven geschetste vooronderstellingen maakt, komen 
verschillende wetenschappers toch vaak tot verschillende 
conclusies. Hoe kan dat? Een belangrijk deel van Kuypers 
verklaring was dat verschillende wetenschappers 
van verschillende niet- of voorwetenschappelijke 
uitgangspunten uitgaan. Hij noemde onder meer het 
materialisme als levensbeschouwing. Naar zijn idee 
was het onvermijdelijk dat zulke uitgangspunten zich 
doen gelden in de beoefening van wetenschap en ook in 
theorieën en verklaringen die er de producten van zijn. 
Voor een ander deel was zijn verklaring dat verschillende 
wetenschappers niet allemaal dezelfde bronnen van kennis 
erkennen.
 Twee hedendaagse voorbeelden kunnen Kuypers 
ideeën verhelderen. Soms zegt men dat ‘naturalisme’ 
een uitgangspunt is voor de wetenschap. Naturalisme 
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is de gedachte dat de wereld door en door ‘natuurlijk’ 
en ‘materieel’ is, en dat er noch ‘immateriële’ noch 
‘bovennatuurlijke’ werkelijkheden bestaan. Het kan 
nauwelijks verbazing wekken dat een wetenschapper 
met dit uitgangspunt zal zeggen dat er voor God of 
zoiets als een ziel geen plaats is in het wetenschappelijk 
wereldbeeld. Andere wetenschappers verwerpen het 
naturalisme als een dogmatische stellingname en kiezen 
een niet-naturalistisch uitgangspunt.14 Het andere idee, 
dat wetenschappers niet allemaal dezelfde bronnen van 
kennis aanvaarden, blijkt onder meer in debatten over de 
status van de moraal. Volgens sommigen is de moraal een 
door evolutie ontstane illusie – en heeft de wetenschap 
dat aangetoond.15 Anderen zien de moraal als een bron 
van kennis en gezag naast de wetenschap: terwijl de 
wetenschap met gezag kan spreken over wat is, kan ze 
niet met gezag spreken over wat, moreel gesproken, zou 
moeten of behoren; daarover gaat de ethiek.16 
 Dus volgens Kuyper zijn verschillen in wetenschap, 
in elk geval voor een deel, het gevolg van verschillende 
niet- of voorwetenschappelijke uitgangspunten en van 
verschil in oordeel over welke bronnen van kennis we 
moeten aanvaarden. Kuypers ideaal was een expliciet en 
open pluralisme: wetenschapsbeoefening waarin de eigen 
uitgangspunten en wat men aanvaardt als bronnen van 
kennis open ter tafel komen. Materialisten kunnen hun 
perspectieven uitwerken in hun wetenschapsbeoefening, 
christenen en andere theïsten de hunne, en hetzelfde 
geldt voor hen die nog andere levensbeschouwingen zijn 
toegedaan.
Kuyper dacht zelf uiteraard dat zijn christelijke 
uitgangspunten de juiste waren. Hij zag de VU als een 
uitgelezen middel om wetenschap te bedrijven vanuit 
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christelijk beginsel. Dat roept vragen op, in onze tijd 
nog wel meer dan in die van Kuyper. Hebben christelijk 
geloof en wetenschap wel iets met elkaar te maken? 
Volgens velen aan de VU was dat wel degelijk het geval. 
Er is namelijk een natuurlijke consonantie tussen 
bepaalde christelijke overtuigingen en het bedrijven 
van wetenschap.17 Christenen zien de wereld als een 
schepping van God. Dat heeft een aantal verschillende 
aspecten. Ten eerste dat de wereld ordelijk is, omdat de 
Schepper rationeel en consistent is. Daarnaast maakt deze 
scheppingsgedachte duidelijk dat empirisch onderzoek 
noodzakelijk is. God was vrij om het universum naar eigen 
goeddunken te creëren en had het dus ook anders kunnen 
doen. Daarom kom je er niet met alleen zuiver nadenken 
vanuit logische eerste (en noodzakelijke) principes, zoals 
in het antiek-Griekse wetenschapsideaal. Observeren en 
experimenteren is onmisbaar. Voorts, omdat de wereld 
Gods schepping is, is de bestudering ervan de moeite 
waard. Bovendien is dat bestuderen van de schepping 
toegestaan, want de schepping zelf is niet goddelijk, 
zoals sommige natuurgodsdiensten leren. Wie de natuur 
onderzoekt, pleegt geen heiligschennis. Volgens sommige 
wetenschapshistorici, waaronder de VU-historicus Reijer 
Hooykaas, heeft de christelijke voedingsbodem in West-
Europa er zelfs in sterke mate aan bijgedragen dat de 
moderne wetenschap daar tot bloei kon komen.18

De naam die Kuyper aan deze universiteit meegaf, vergt 
enige toelichting. Deze universiteit moest vrij zijn van kerk 
en staat. De universiteit, zo vond Kuyper, is een sociaal 
verband met een eigen aard, één die verschilt van die 
van een kerk, de staat, of het bedrijfsleven. Het ‘Vrije’ in 
de naam ‘Vrije Universiteit’ heeft daarom te maken met 
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een bepaalde bestuursvisie: de VU dient niet bestuurd 
te worden door een kerk of zoals een kerk en evenmin 
dient de VU bestuurd te worden door de staat of zoals de 
staat. Ze dient daarentegen bestuurd te worden conform 
een eigen levenswet. Een universiteit heeft immers een 
eigen taak en eigen gezag. Aangezien de in 1880 reeds 
bestaande universiteiten in Nederland volledig door de 
staat	werden	gefinancierd	en	bestuurd,	en	aangezien	
buiten Nederland instellingen voor hoger onderwijs 
met een christelijke signatuur volledig door een bepaald 
kerkgenootschap	werden	gefinancierd	en	bestuurd,19 en 
aangezien Kuyper beide onwenselijk achtte, koos hij voor 
de naam ‘Vrije Universiteit’.20 De VU begon als een privaat 
gefinancierde	instelling,	uitgaande	van	de	Vereniging	
voor Christelijk Hoger Onderwijs. Deze constructie, die 
tot 2012 heeft bestaan, was een duidelijke indicatie van 
de maatschappelijke verankering van de VU. Tot op de 
huidige dag heeft zij een bijzondere juridische status in 
deze zin dat zij, anders dan de rijksuniversiteiten, geen 
publiekrechtelijke rechtspersoon is, maar uitgaat van een 
vereniging – de Vereniging VU-VUmc.
 Er zijn meer universiteiten met ‘vrij’ in hun naam. 
Maar daar heeft dat woord een andere lading. De in 1834 
opgerichte Université Libre te Brussel was een welbewust 
antiklerikaal initiatief. Die vrije universiteit wilde met haar 
naam aangeven dat ze vrij wilde zijn van de invloeden van 
Rome en in positieve zin aanduiden dat ze zich opstelde 
in de traditie van het vrije Verlichtingsdenken. De naam 
van de in 1948 opgerichte Freie Universität in Berlijn bevat 
kritiek op de vervolging die studenten ten deel viel die 
zich kritisch uitlieten over de Universität Unter den Linden 
(de tegenwoordige Humboldt-Universität) in de Russische 
sector van de toen verdeelde stad. Die universiteit heet 
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vrij omdat studenten en docenten daar leer-, doceer-, en 
onderzoeksvrijheid zouden hebben – vrij van politieke 
invloed.
 De naam ‘Vrije Universiteit’ is onlosmakelijk verbonden 
met het symbool van de maagd in de tuin, dat is toegepast 
in het zegel van de universiteit, de katheder in de aula 
siert en afgedrukt staat op alle examenbullen die worden 
uitgereikt. Het symbool is dat van een klassiek geklede 
vrouw, gezeten in een tuin die omgeven is door een hek. Zij 
wijst met haar rechterhand omhoog. De herkomst van deze 
afbeelding	voert	ons	naar	Dordrecht,	waar	in	1574	zonder	
goedkeuring van de Spaanse overheid kopergeld met deze 
afbeelding	werd	geslagen.	De	munt	werd	ver	boven	zijn	
intrinsieke waarde uitgegeven en het geld dat met deze 
overwaardering werd verdiend investeerden de Hollanders 
in de oorlogvoering tegen Spanje. De vrouw op de munt 
stelde waarschijnlijk de nieuwe en daarom maagdelijke 
Nederlandse republiek voor. Deze Hollandse maagd zat 
in een afgebakend stuk land, een tuin. Dit betekent dat 
zij zich vrij heeft gevochten van Spanje. Zij wijst met haar 
rechterwijsvinger naar een zonnige hemel als teken dat zij 
vertrouwt op God. Dit laatste gebaar wordt toegelicht via 
het randschrift: auxilium nostrum in nomine Domini, onze 
hulp is in de naam van de Heer.21 
 De VU is dus een bijzondere universiteit, in deze zin 
dat ze in vergelijking met de rijksuniversiteiten een unieke 
juridische status heeft, en dat ze is voortgekomen uit 
de visie en de draagkracht van een volksdeel, de ‘kleine 
luyden’. De VU heeft op dit volksdeel een emancipatoir 
effect gehad: via de VU hebben velen die anders van 
hoger onderwijs verstoken zouden zijn gebleven de weg 
naar de wetenschap gevonden. Tegen deze achtergrond 
hoeft het geen verbazing te wekken dat de huidige VU 
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grote aantrekkingskracht uitoefent op een nieuwe groep 
studenten	die	afkomstig	is	uit	veelal	uit	niet-academisch	
gevormde nieuw-Nederlandse gezinnen. Hier speelt 
ongetwijfeld ook mee dat de VU religie als moverende 
kracht en zinstichtend perspectief serieus neemt. Deze 
erkenning geeft aan het diversiteitsbeleid van de VU een 
eigen karakter.22

 Hoe werkt dat bijzondere karakter nu door, of hoe kan 
het doorwerken, in het onderwijs en onderzoek aan de VU? 
In de nu volgende bladzijden proberen we daar enig licht 
op te werpen.

Onderwijs en shalom

Doceren is een verantwoordelijke taak. Want waar mensen 
gevormd worden, kunnen ze ook misvormd worden. Het 
is zo gemakkelijk voor een docent om eenzijdig te zijn, 
ideologisch, niet werkelijk open-minded, niet werkelijk 
aangesloten op de goederen die het onderwijs aan 
studenten zou moeten geven. Maar daar waar de stof 
de studenten raakt, waar ze nieuwe inzichten en kennis 
verwerven, waar ze de waarde en relevantie inzien van 
wat ze bestuderen en waar een passie voor onderzoek 
ontvlamt, daar gaat het goed met het onderwijs en met 
studenten.
 Maar ook als er goed onderwijs is, is nog niet gezegd 
waartoe dit onderwijs uiteindelijk dient of wat de zin ervan 
is. Wat is het uiteindelijke doel van onderwijs; waar dragen 
de bovengenoemde goederen aan bij? Met deze vraag, die 
zo oud is als het geven van onderwijs zelf, is het net zo 
gesteld als met de vraag naar de zin van het leven: ze is 
uitermate lastig te beantwoorden. De twee vragen staan 
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bovendien niet los van elkaar. Want als je een duidelijk 
antwoord hebt op de vraag naar de zin van het leven, heb 
je tevens iets in handen waarmee je de vraag naar het doel 
van onderwijs kunt beantwoorden.
 De ervaring leert dat deze vragen in de academische 
wereld minder aandacht krijgen dan hun belang 
zou rechtvaardigen. Daar is een reden voor. In de 
westerse cultuur is lange tijd gezegd dat het doel van 
het leven is God te kennen, lief te hebben en te dienen, 
en om de schepping tot ontplooiing te brengen en er 
verantwoordelijke rentmeesters van te zijn. Vanuit deze 
visie op de zin van het leven kan gemakkelijk een doel van 
onderwijs geformuleerd worden: het uiteindelijke doel van 
onderwijs is het leren kennen van waarheid, (want, zoals 
Augustinus zei: ‘Alle waarheid is Gods waarheid’), het leren 
waarderen,	eren	en	liefhebben	van	wat	waarde	heeft	en	het	
op verantwoorde wijze leren omgaan met de naaste en met 
de natuurlijke wereld.
 Nu heeft, in ons deel van de wereld althans, deze 
klassiek christelijke visie — om wat voor redenen dan ook, 
terecht of onterecht — geleidelijk aan haar greep op velen 
verloren. De vragen naar het doel van het leven en het doel 
van onderwijs worden dientengevolge anders beantwoord, 
niet meer beantwoord, of zelfs tot onzin verklaard. Dit 
laatste deden de neopositivisten uit het interbellum. Zij 
beweerden dat zulke vragen te vergelijken zijn met vragen 
als: ‘Waar blijft je schoot wanneer je opstaat?’ of: ‘Hoeveel 
kilo weegt het getal 2?’ Ze zijn onzinnig. Wie denkt dat 
dat niet zo is, is simpelweg verward. Uiteraard was niet 
iedereen het met hen eens. Velen vonden deze vragen 
wel degelijk zinvol en bleven zoeken naar een alternatief 
antwoord.23 Zulke alternatieven hebben vaak noties uit 
de christelijke traditie opgenomen, maar wel zonder de 
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hooggestemdheid van het traditionele antwoord op de 
vraag naar de zin van het leven, dus zonder verwijzingen 
naar God.24

 Binnen de VU, vaak ondergronds maar soms ook 
bovengronds, is het denken over onderwijs in termen van 
waarden en hogere doelen nooit geheel verdwenen. Twee 
ideeën hebben hier een prominente rol gespeeld. Een 
eerste idee is reeds in de dertiende eeuw op eenvoudige 
wijze verwoord door Bernardus van Clairvaux:

Er zijn mensen die weten om als wetenden bekend te 
staan; dat is ijdelheid.
Er zijn mensen die weten om te weten; dat is 
nieuwsgierigheid.
Er zijn mensen die weten om opgebouwd te worden; 
dat is wijsheid.
Er zijn mensen die weten om op te bouwen; dat is 
liefde.

Wat Bernardus stelt, is herkenbaar. De wil om kennis 
te verwerven kan verschillend gemotiveerd zijn. Een 
kennismotief dat de VU vanouds hoog in haar vaandel heeft 
staan, is het motief om dienstbaar te zijn aan de wereld.25 
Dit motief sluit ‘zuivere’ (in onderscheid van ‘toegepaste’) 
wetenschap niet uit, maar ontkent wel dat wetenschap 
een doel in zichzelf is. Hiermee is niet gezegd dat niets 
een doel in zichzelf is, maar wel dat wetenschap het niet 
is. Wetenschap is er ‘tot opbouw’, zoals Bernardus zei. 
Dit motief is ook prominent aanwezig in het denken van 
iemand als Francis Bacon, die een belangrijke rol speelde 
bij de opkomst van de moderne wetenschap. Hij wilde 
vanuit naastenliefde wetenschappelijke kennis verwerven 
om de levensomstandigheden van mensen te verbeteren.26



24

 Het tweede idee is een Bijbelse notie die het denken 
over het doel van onderwijs diepte en oriëntatie kan geven, 
ook	voor	wie	zich	niet	of	slechts	ten	dele	kan	identificeren	
met de joods-christelijke traditie – de notie van shalom, het 
Hebreeuwse woord dat wij met vrede vertalen.27 Shalom is 
de conditie van mensen die in vrede en vreugde met elkaar 
verkeren in alle cruciale relaties: met zichzelf, met familie 
en naasten, met de natuur, en ook – als er een God is – met 
God.	Shalom	is	niet	slechts	de	afwezigheid	van	conflict.	
Want	er	zijn	situaties	denkbaar	waarin	conflict	afwezig	
is, maar shalom toch niet aanwezig. Slaveneigenaars en 
slaven	waren	niet	altijd	in	conflict	met	elkaar.	Toch	was	
de situatie waarin ze zich bevonden niet te beschrijven 
met het woord shalom. De reden daarvoor is dat die 
situatie onrechtvaardig was. De rechten van slaven werden 
geschonden, zelfs als ze, wat soms gebeurde, instemden 
met hun situatie. Zonder gerechtigheid kan er geen shalom 
zijn. Rechtvaardigheid is noodzakelijk voor shalom, 
maar nog niet voldoende. Er kan rechtvaardigheid zijn 
zonder shalom. Er zijn situaties waarin niemands rechten 
worden geschonden, maar waarin er toch geen sprake 
van shalom is, omdat er geen vreugde en geen vervulling 
is. Want leven in shalom is zich verheugen in het leven, 
zich erin verblijden, ervan genieten en ervaren dat het 
goed is. Een toestand van shalom is een toestand waarin 
mensen opbloeien, gedijen en genoegen beleven aan de 
verwerkelijking van hun eigen en elkaars mogelijkheden 
en talenten.
 Op één element van shalom moet nog afzonderlijk 
gewezen worden, omdat het direct te maken heeft met 
één van de kernwaarden van de VU. Een situatie van 
shalom is zoals gezegd een situatie van vrede waarin 
gerechtigheid heerst. Maar wil zo’n situatie kunnen 
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bestaan en voortbestaan, dan is het een vereiste dat 
mensen, op welk niveau of in welke functie ze ook 
opereren, hun verantwoordelijkheid nemen en dragen en 
gewetensvol met elkaar omgaan. Niets is zo ontstellend 
en vervreemdend als een situatie waarin niemand 
verantwoordelijkheid draagt voor iets en waarin niemand 
aanspreekbaar	is	over	wat	er	gebeurt.	Franz	Kafka	heeft	
die vervreemding in zijn roman Het proces subliem 
verwoord en vele miljoenen hebben die vervreemding 
aan den lijve ondervonden. Verantwoordelijkheid dragen 
vergt verschillende dingen: weten wat de rechten van 
anderen zijn, weten wat je plichten zijn, weten wat het 
goede is dat je dient na te streven in de positie die je 
bekleedt, aanspreekbaar zijn, verantwoording kunnen 
afleggen	over	wat	je	doet	en	nalaat.	Waar	mensen	hun	
verantwoordelijkheid niet dragen is shalom afwezig.
 Deze korte bespreking van shalom helpt om na 
te denken over het uiteindelijke doel van onderwijs. 
Onderwijs dient tot shalomsensibilisering. Dit betekent 
dat studenten, via het onderwijs, voldoening, vreugde en 
vervulling leren vinden in de cruciale relaties waarin ze 
staan, door de rechten van anderen te erkennen en vrede 
na te streven. Aan de VU is dit wel gezien als het hoge en 
overkoepelende doel van het onderwijs: het bevorderen 
van shalom in de wereld.
 Nu geldt wat gezegd is naar aanleiding van Bernardus 
en de notie van shalom niet exclusief voor academisch 
onderwijs. Het geldt voor alle onderwijs en dus ook voor 
academisch onderwijs. Academici hebben echter vanwege 
hun relatief grote kennis, hun tot ontwikkeling gebrachte 
vermogens en hun gevormde sensibiliteiten een bijzondere 
verantwoordelijkheid in de wereld. Noblesse oblige – zij 
hebben een voorrecht dat hen verplicht.
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 Het kan niet anders of het valt opnieuw op hoe sterk 
normatief geladen het VU-discours over onderwijs is. 
Maar dat ligt in de aard van de zaak. Onderwijs is volledig 
normatief geïmpregneerd – en dat blijft zo, ook als we 
daar niet over spreken of het ogenschijnlijk onzichtbaar 
maken achter een scherm van onderwijstechnologie en 
onderwijsregelgeving.

Onderzoek

De Vrije Universiteit is een universiteit en dus wordt 
er wetenschappelijk onderzoek verricht. De middelen 
daarvoor worden voor een deel door het Rijk direct aan 
de universiteit zelf ter beschikking gesteld, voor een ander 
deel worden die verworven via competitieve aanvragen 
bij nationale en internationale subsidieverstrekkers, 
zoals NWO, FOM, ZonMw, ERC, DFG en FWO. 
Onderzoeksresultaten worden op de gebruikelijke wijze 
via internationale en nationale tijdschriften en uitgevers 
wereldkundig gemaakt. Zo werken universiteiten.
 Wat maakt de VU, wat onderzoek aangaat, nu tot 
deze universiteit? Op de eerste plaats zijn dat de vele 
onderzoekers en onderzoeksgroepen die uniek werk 
verrichten in de faculteiten en onderzoeksinstituten. Het is 
helaas onmogelijk om daar in het korte bestek van dit boekje 
recht aan te doen, maar veel ervan is elders wel uitvoerig 
gedocumenteerd in de geschiedenissen van diverse 
faculteiten van de VU.28 De website van de universiteit biedt 
bovendien een indruk van het huidige onderzoek.29 
 In het licht van de geschiedenis verdient het onderzoek 
in de theologie een speciale vermelding. Op de VU is 
altijd ruimte geweest voor confessioneel gebonden 
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theologisch onderzoek; vroeger vanuit gereformeerde 
richting, maar tegenwoordig vanuit een brede waaier van 
christelijke denominaties. Sinds enkele jaren gebeurt dat 
ook in samenwerking met de Protestantse Theologische 
Universiteit. Gezien de religieuze wortels van de VU is zulk 
onderzoek begrijpelijk en legitiem. Het maakt de theologie 
ook belangrijk. Immers, het christendom is een levende 
traditie die de eeuwen door is vormgegeven mede door 
academisch-theologische doordenking van het geloof. 
Sinds een aantal jaren wordt er ook theologie beoefend 
vanuit een islamitisch perspectief. Zodoende zien we de 
diversiteit die de huidige samenleving kenmerkt binnen 
de VU terug, maar dan wel onder een bijzondere conditie 
die bij deze universiteit past. Religies zoals christendom 
en islam worden niet enkel vanuit een buitenperspectief 
bestudeerd, zoals dat in de godsdienstwetenschap gebeurt, 
maar ook het religieuze binnenperspectief, d.w.z. het 
perspectief van het religieuze subject en diens traditie, 
komt aan bod. Dit biedt kansen om juist binnen deze 
universiteit religieuze diversiteit te onderzoeken.
 Er is meer wat de VU tot deze universiteit maakt. Bij 
haar eeuwfeest in 1980 verscheen een gedenkboek met als 
titel Wetenschap en rekenschap en als ondertitel draagt Een 
eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing 
aan de Vrije Universiteit.30 Deze titel is een gelukkige omdat 
hij aangeeft dat er sinds de oprichting van de VU veel 
gedaan is aan wetenschapsbeschouwing. Er is intensief 
gereflecteerd	op	het	verschijnsel	wetenschap,	in	het	
bijzonder op de volgende thema’s:

–   de aard van wetenschappelijke kennis
–   bronnen van kennis en methoden van wetenschap;
–   de neutraliteit en waardenvrijheid van wetenschap;
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–   de verantwoordelijkheid van de wetenschapper.

Hierna komen deze thema’s beknopt aan de orde. 

Wetenschap en de aard van 
wetenschappelijke kennis

Een van de meest fascinerende en diepingrijpende 
ontwikkelingen in de westerse cultuur is ongetwijfeld 
de opkomst, de voortgang en het spectaculaire succes 
van wetenschap, met name sinds de wetenschappelijke 
revolutie in de zeventiende eeuw. Dat spectaculaire 
succes heeft meerdere dimensies: er is een exponentiële 
groei van kennis door de toepassing van methodes 
die kennisaanspraken objectief toetsbaar en 
controleerbaar maken; wetenschappelijke kennis heeft 
ongedachte toepassingsmogelijkheden in techniek 
en gezondheidszorg; en wetenschap functioneert 
in heel verschillende culturen en mensen met heel 
verschillende achtergronden en overtuigingen kunnen erin 
samenwerken.
 De grote doorbraak van de wetenschappelijke 
revolutie is geweest dat wetenschap niet langer gestoeld 
werd op overlevering of traditie, maar op eigen ervaring 
en observatie. Veel resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek hebben de vorm van beweringen van een of 
andere aard, bijvoorbeeld een hypothese, verklaring, 
theorie of model – iets wat je kunt opschrijven en wat 
waar of onwaar is. Het product van wetenschappelijk 
onderzoek is niet zelf een ervaring of observatie. Dit roept 
de vraag op hoe ervaringen en observaties zich verhouden 
tot de wetenschappelijke beweringen die daarop zijn 
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gebaseerd. Binnen de VU is hierover een gedachtegang 
ontwikkeld die veel aandacht heeft getrokken.31 De 
gedachte begint met de constatering dat een ervaring 
of observatie altijd een observatie van iets is. Galilei 
bijvoorbeeld observeerde kogels die hij van de toren van 
Pisa naar beneden liet vallen. Die kogels hadden kleur 
en vorm, ze waren ergens van gemaakt door iemand, ze 
waren iemands eigendom en ze hadden nog veel meer 
eigenschappen. Maar in Galilei’s bekende beweringen over 
de valsnelheid en valversnelling van de kogels abstraheert 
hij van alle genoemde eigenschappen. Zo gaat het in het 
algemeen met wetenschap. Wetenschappelijke uitspraken 
abstraheren van de ‘volle werkelijkheid’ van de dingen 
waarover die uitspraken gaan en zoomt in op een beperkt 
aspect van die werkelijkheid. Zoals de gedachte ooit eens is 
verwoord: wetenschap benadert de wereld door de poort 
van abstractie. De diverse wetenschappen abstraheren 
ieder op hun eigen wijze. De biologie zoomt in op biotische 
eigenschappen van dingen (leven, voeding, voortplanting), 
de sociologie op sociale eigenschappen van dingen en 
gebeurtenissen, de rechtswetenschap op de juridische 
eigenschappen van dingen, enzovoorts.
 Abstractie in deze zin is geen vertekening. 
Wetenschappelijke uitspraken zijn niet onwaar, 
misleidend of anderszins kwestieus omdat ze abstract 
zijn. Integendeel, Galilei’s beweringen waren juist (bij 
benadering) waar. Wetenschappelijke beweringen over 
een object of verschijnsel zijn in een bepaalde zin wel 
beperkt, namelijk in deze zin dat er over datzelfde object of 
verschijnsel ook ware beweringen gedaan kunnen worden 
die buiten het perspectief van één bepaalde wetenschap 
liggen. Dat de kogels van Galilei zijn eigendom waren, 
kun je niet vanuit natuurkundig perspectief vaststellen. 
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Wetenschappelijke beweringen zijn dus, als het goed gaat, 
waar; maar ook als ze waar zijn, zijn ze begrensd. Dit is 
geen vreemde gedachte. Iemand die een maagzweer heeft, 
is immers ook meer dan alleen een maagzweerlijder. Deze 
visie op wetenschap en abstractie levert ook een beeld op 
van de samenhang van de diverse wetenschappen. Soms is 
beweerd dat één wetenschap, met name de natuurkunde, 
de meest fundamentele wetenschap zou zijn en dat 
alle andere wetenschappen daartoe zijn te herleiden, 
misschien niet in de praktijk maar toch wel in principe. 
De hier besproken visie ontkent dit. Zij zegt dat de 
verschillende wetenschappen niet tot elkaar te herleiden 
zijn, omdat de objecten en verschijnselen in de wereld 
verschillende eigenschappen hebben die kwalitatief van 
elkaar verschillen.
 Wat deze gedachtegang dus zegt, is dat wetenschap 
abstraheert van de volle werkelijkheid. Iets soortgelijks 
is	in	de	wetenschapsfilosofie	ook	wel	gezegd	in	termen	
van modellen. Wetenschap, zo is het idee, maakt modellen 
van de werkelijkheid – modellen die zich tot de wereld 
verhouden	zoals	een	topografische	kaart	van	Nederland	
zich verhoudt tot Nederland. Op de kaart zie je de 
belangrijkste plaatsen liggen: Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, grenzen, rivieren, wegen, enzovoorts. Maar 
er is veel dat waar is over Nederland dat je niet van de 
kaart af kunt lezen. De kaart is daarom niet onjuist of 
misleidend, maar wel beperkt.32 Wetenschappelijke kennis 
is dus kennis van een bijzondere aard: ze is abstract en 
modelmatig. Binnen de VU, maar natuurlijk ook elders, 
heeft men het belang ervan onderkend om in het oog te 
houden dat er naast wetenschappelijke kennis ook kennis 
is die niet abstract of modelmatig is.33
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Neutraliteit en waardevrijheid van 
wetenschap

Aan deze universiteit is ook veel gediscussieerd over de 
neutraliteit en waardevrijheid van wetenschap. Dit is een 
brisante kwestie. Om meer licht dan hitte te verkrijgen 
is de beste route de academische: onderscheidingen 
maken, want de bewering dat wetenschap waardevrij is 
(of dient te zijn), kan zeer verschillende dingen betekenen, 
afhankelijk	van	wat	men	verstaat	onder	‘wetenschap’	en	
onder ‘waardevrij’. Om met dit eerste te beginnen, het 
woord ‘wetenschap’ kan gebruikt worden ter aanduiding 
van nogal verschillende zaken:

a.  een bepaalde activiteit, het doen van wetenschappelijk 
onderzoek (‘Newton beoefende natuurwetenschap.’);

b.  een bepaalde methode (‘Dit is geen casuïstiek, maar 
wetenschap.’);

c.  het resultaat, de uitkomst, van de activiteit van 
wetenschappelijk onderzoek (‘Het is wetenschappelijk 
vastgesteld dat de aantrekkingskracht tussen twee 
massa’s omgekeerd evenredig is met het kwadraat van 
hun afstand.’);

d.  het wetenschappelijk bedrijf, het geheel van weten-
schappelijke organisaties en instituties (‘De wetenschap 
kost de samenleving jaarlijks zo’n 4 miljard euro.’);

e.  het exploreren van de bredere implicaties van de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek (‘De implicatie van dit 
onderzoek is dat de vrije wil een illusie is.’).

Wanneer gezegd wordt dat wetenschap waardevrij is of 
zou moeten zijn, kan daarmee, ten eerste, bedoeld worden 
dat bij de beoefening van wetenschap, bij het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, waarden geen rol mogen 
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spelen. Dit kan echter om ten minste drie redenen niet 
correct zijn. Ten eerste, wie zegt: ‘Wetenschapsbeoefening 
dient waardevrij te zijn’, ondermijnt zijn eigen bewering, 
want men kan dit alleen maar beweren wanneer men 
‘waardevrijheid’ als een waarde heeft aanvaard! Ten tweede, 
wetenschappelijk onderzoek, zo zeiden we eerder, is 
gericht op waarheid; en waarheid is een waarde. Ten derde, 
wetenschapsbeoefening kan alleen maar bestaan bij de 
gratie van de erkenning van een aantal waarden; zonder die 
erkenning is wetenschap een farce. Waarden als eerlijkheid, 
nauwgezetheid, voorzichtigheid, evenwichtigheid 
en openheid zijn onmisbaar als oriëntatiepunten in 
de wetenschap. Zulke waarden hebben direct met 
kennisverwerving	te	maken.	Wetenschapsfilosofen	
spreken daarom wel over epistemische waarden, in 
onderscheid van sociale, politieke, morele of religieuze 
waarden. De terechte verontwaardiging over recente 
gevallen van wetenschappelijke fraude maakt duidelijk 
hoe breed wetenschappers deze niet-waardevrijheid van 
wetenschap erkennen.34 De gevallen zelf maken duidelijk 
dat wetenschappers geen heiligen zijn en dat ook voor 
hen de imperatief geldt om waarden te erkennen en hoog 
te houden. Geen shalom in de academie zonder deze 
kenniswaarden!
 Ten tweede kan met de bewering dat wetenschap 
waardevrij is of zou moeten zijn, worden bedoeld dat het 
wetenschapsbedrijf zich in haar interne sturing niet door 
waarden zou moeten laten leiden. Dit is evident onjuist. 
De selectie van een bepaalde onderzoeksthematiek en 
de verdeling van middelen die beschikbaar zijn voor 
onderzoek kan niet anders dan geschieden op basis 
van waarden, op basis van wat wetenschappers of de 
maatschappij belangrijk, nuttig en vernieuwend achten. 
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Ook in deze zin kan het wetenschapsbedrijf onmogelijk 
waardevrij zijn.
 Ten derde kan met de bewering dat wetenschap 
waardevrij is of zou moeten zijn worden bedoeld dat 
in het wetenschappelijk onderzoek persoonlijke en 
groepsbelangen, private overtuigingen, machtsvertoon, 
modes en trends geen rol spelen of horen te spelen. 
Wetenschappelijk onderzoek is een ivoren toren die sereen 
uitsteekt boven kleinmenselijk gechicaneer en waar 
wetenschappers belangeloos zoeken naar waarheid. Wie 
het wetenschappelijk bedrijf van binnenuit kent, weet dat 
de werkelijkheid anders is. Passies, macht en belangen 
spelen er de facto een aanzienlijke rol, het academische 
bedrijf is vatbaar voor modes en trends en soms staan er 
grote belangen op het spel. Ideaal en werkelijkheid moeten 
niet verward worden. Maar het gaat hier wel om een echt 
ideaal.
 Ten vierde: wetenschap, zo wordt wel gezegd, is 
waardevrij, of zou dat moeten zijn, in deze zin dat de 
uitkomsten van het onderzoek niet vooraf vastliggen. In 
de wetenschap geldt: ‘Follow the evidence wherever it 
leads.’ We doen geen onderzoek om onze gekoesterde 
opinies bevestigd te zien of om gewenste uitkomsten te 
verkrijgen. We doen onderzoek om de waarheid over een 
bepaald onderwerp te achterhalen, ook als die waarheid 
ons onwelgevallig is. Waardevrijheid in deze zin is 
eveneens een ideaal dat in een weerbarstige werkelijkheid 
gerealiseerd dient te worden. Het is geen onproblematisch 
gegeven.
 Ten slotte kan met de bewering dat wetenschap 
waardevrij is of dient te zijn, worden bedoeld dat bij de 
beoefening van wetenschap geen rol is weggelegd voor 
levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen zoals 
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seculier humanisme, marxisme of naturalisme, jodendom, 
christendom en islam; deze zouden binnen het domein 
van de wetenschap geen invloed mogen hebben. Ook 
dat zou een ideaal zijn dat om verwerkelijking vraagt. In 
het licht van de hierboven besproken oorspronkelijke 
inspiratie van de VU kan men zich afvragen of dit werkelijk 
een ideaal was aan deze universiteit. Ook hier helpen 
onderscheidingen. Zulke overtuigingen kunnen in de 
wetenschap verschillende rollen spelen en dat hebben ze 
ook gedaan.35

 Levensbeschouwing en religie kunnen voor een 
wetenschapper de motivatie vormen om zich bezig te 
houden met wetenschap in het algemeen of om zich 
op	specifieke	vragen	te	storten.	Deze	rol	speelde	het	
christendom bij wetenschappers als Isaac Newton, Robert 
Boyle en Michael Faraday. Hier is niets mis mee.
 Elementen uit een levensbeschouwing of religie 
kunnen daarnaast vooronderstellingen of aannamen voor 
onderzoek vormen. Dit kan problematisch lijken, vooral als 
een	wetenschapper	deze	uitgangspunten	als	onopgeefbaar	
beschouwt en immuniseert tegen kritiek. Minder 
problematisch is het echter wanneer zulke uitgangspunten 
aanleiding geven tot conditionele onderzoeksvragen: hoe 
moet men denken over een onderwerp, gegeven bepaalde 
levensbeschouwelijke of religieuze uitgangspunten? 
Dit is ook de manier waarop Kuyper dacht over 
wetenschapsbeoefening op de VU, zagen we eerder. Zo 
zitten bovendien heel veel onderzoeksprojecten in elkaar, 
ook wanneer er geen levensbeschouwing of religie in het 
spel is: hoe kunnen we een verschijnsel begrijpen als we 
aannemen dat een bepaalde theorie correct is? Uiteraard 
zullen niet al zulke conditionele projecten even zinvol 
zijn, want levensbeschouwingen en religies hebben niet 
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voor elke wetenschappelijke vraag implicaties. Het aantal 
allelen in het menselijk genoom blijft gelijk, ongeacht of 
men marxist of moslim is. Hoe dan ook, het is van belang 
dat men dit soort vooronderstellingen en aannames erkent 
voor wat ze zijn en ze niet presenteert alsof ze zelf het 
resultaat van wetenschappelijk onderzoek zijn. 
 Ook is wel gemeend dat wetenschappelijk onderzoek 
kan leiden tot levensbeschouwelijke of religieuze 
conclusies. Karl Marx dacht dat zijn leer volgde uit nuchter 
onderzoek. Auteurs als Richard Dawkins en Daniel Dennett 
beargumenteren dat wetenschap leidt tot atheïsme.36 Dit 
suggereert dat wetenschap inderdaad tot conclusies kan 
leiden die levensbeschouwelijk of religieus van aard zijn. 
Dit is echter hoogst controversieel. Om uit wetenschap 
religieuze of levensbeschouwelijke claims af te leiden, 
zijn aanvullende aannames nodig die zelf niet zuiver 
wetenschappelijk van aard zijn.
 Dat brengt ons bij een laatste mogelijke rol van 
levensbeschouwing en religie in relatie tot wetenschap: 
ze kunnen een omvattend kader bieden om de resultaten 
van wetenschap in te duiden en de bredere implicaties 
van wetenschap te verkennen. Mensen hebben nu 
eenmaal behoefte aan een coherent wereldbeeld en voor 
veel mensen in onze samenleving is het een belangrijk 
criterium dat hun wereldbeeld aansluit bij de gevestigde 
resultaten van wetenschap. Bij het doordenken van de 
bredere implicaties van wetenschap voor ons wereldbeeld 
zijn religieuze en levensbeschouwelijke aannamen 
van groot belang. De nuchtere, sobere resultaten van 
wetenschap op zich leveren namelijk nog geen volledig 
ingevuld wereldbeeld. Hier is dan ook een legitieme rol 
weggelegd voor religie en levensbeschouwing, al blijft het 
daarbij zaak altijd eerlijk de grens aan te geven tussen wat 
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er wetenschappelijk vaststaat en waar de interpretatie 
daarvan begint, zelfs – of misschien wel vooral – wanneer 
die grens onscherp en onzeker is. En zo is daar op de VU 
ook vanaf het begin over gedacht.

Bronnen van kennis en wetenschappelijke 
methoden 

Wetenschap is, zoals gezegd, gericht op waarheid, op 
het	verkrijgen	van	ware	antwoorden	op	specifieke	
onderzoeksvragen die we van belang achten. Hoe 
we kennis verwerven is een fundamentele vraag in 
de	kennistheorie	en	de	wetenschapsfilosofie.	Over	
het juiste antwoord erop bestaat geen consensus. 
Aan deze universiteit is doorgaans een plausibel 
pluralistisch antwoord gegeven dat luidt: er zijn vele 
wegen waarlangs we kennis kunnen verwerven, er zijn 
verschillende ‘bronnen van kennis’. Er is zintuiglijke 
ervaring (zien, horen, voelen, proeven en ruiken), 
er zijn gesystematiseerde en ontwikkelde vormen 
van perceptie die gebruik maken van technische 
waarnemingsapparatuur, er is proprioperceptie (waardoor 
we kunnen weten waar onze lichaamsdelen zich bevinden), 
er is geheugen, er is de rede (waardoor we zelfevidente 
waarheden kunnen kennen, zoals dat geen ding een 
eigenschap tegelijkertijd zowel kan hebben als niet kan 
hebben), er is het redeneervermogen (waardoor we 
kunnen weten dat een conclusie al dan niet uit bepaalde 
premissen volgt of dat er precies één even priemgetal is of 
dat Fermats laatste theorema waar is), er is getuigenis (op 
basis waarvan we kunnen weten dat Caesar de Rubicon 
overtrok, maar ook dat E = mc2) en misschien zijn er 
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bronnen van morele en religieuze kennis.
 Dit roept de vraag op hoe deze bronnen van kennis zich 
verhouden tot wetenschappelijk onderzoek. Aan de VU is 
door velen gedacht dat wetenschappelijk onderzoek voor 
een deel de voortzetting is van alledaagse manieren om 
dingen te ontdekken, maar voor een ander deel ook niet 
(in de kwantumwereld laat ons gezond verstand ons in de 
steek). Ook werd meestal aangenomen dat er bronnen van 
kennis zijn die in de wetenschap zoals we die nu kennen 
niet worden gecontinueerd – zoals de bronnen voor morele 
en voor religieuze kennis (aangenomen dat die bestaan). 
Uit het feit dat we sommige kwesties niet wetenschappelijk 
kunnen onderzoeken, zo luidt een typische VU-gedachte, 
volgt niet dat er over die kwesties geen waarheden zijn en 
ook niet dat we die waarheden niet kunnen kennen. Wie 
wel zo denkt, verabsoluteert de wetenschap en is in het 
vaarwater van het sciëntisme terechtgekomen: de stelling 
dat uitsluitend de wetenschap ons kennis geeft, en dat 
uitsluitend de wetenschap kan zeggen wat er bestaat.
 Aan de VU is sciëntisme vaak bekritiseerd. Een 
waarschuwing is hier echter op zijn plaats. Kritiek op 
een bepaalde visie op wetenschap mag niet verward 
worden met kritiek op wetenschap. Kritiek op sciëntisme 
is geen kritiek op science. De al besproken gedachte dat 
wetenschap – hoe fantastisch, fascinerend en verstrekkend 
haar resultaten en mogelijkheden ook zijn – in bepaalde 
cruciale opzichten begrensd is, is aan deze kritiek op 
sciëntisme gerelateerd. Opnieuw: erkenning van grenzen 
impliceert geen kritiek. Beweren dat je op een gitaar 
geen harmonica kunt spelen, of dat je via fundamenteel 
onderzoek naar de materie geen kennis kunt verkrijgen 
van waarden en morele verplichtingen, impliceert geen 
kritiek. Het is eerder zo dat je de wetenschap overvraagt 
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als je haar grenzen niet erkent. En dat werkt juist 
ondermijnend voor het vertrouwen in de wetenschap.

Verantwoorde wetenschap en 
verantwoordelijke wetenschappers

Waar waarden zijn, moeten ook normen zijn. Normen 
maken concreet hoe je waarden kunt nastreven en ze 
zodoende erkennen. Hierboven is al gezegd dat aan deze 
universiteit sinds het begin erkend is dat wetenschap niet 
waardevrij is. Deze erkenning schept ook ruimte om na 
te denken over de waarden en normen die in de praktijk 
van wetenschappelijk onderzoek gelden – een onderwerp 
dat zich de laatste jaren vanwege een aantal schrijnende 
gevallen van wetenschappelijk wangedrag in brede 
belangstelling mag verheugen.
 De leidende waarde in de wetenschap is waarheid. 
De praktijk van wetenschap dient die zoektocht naar 
waarheid dan ook zo goed mogelijk te faciliteren. Maar 
de waarheid is vaak complex en ze geeft zich niet zomaar 
bloot. Daarom zijn waarden als openheid, zorgvuldigheid, 
betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid, 
onafhankelijkheid,	een	kritische	houding	en	het	afleggen	
van verantwoording van cruciaal belang in het doen 
van onderzoek. Het moet bovendien niet bij abstracte 
erkenning van deze waarden blijven; elke waarde leidt 
tot concrete normen voor het wetenschapsbedrijf. Het 
beschikbaar maken van data bevordert openheid en 
controleerbaarheid; alleen zorgvuldig en oordeelkundig 
gebruik van statistische technieken leidt tot 
gerechtvaardigde conclusies; substantiële of langdurige 
afhankelijkheid	van	externe	private	financiers	brengt	
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de	onpartijdigheid	en	onafhankelijkheid	in	gevaar;	
helderheid over de bijdragen van de diverse auteurs van 
een	publicatie	bevordert	het	afleggen	van	verantwoording;	
enzovoorts. Naleving van zulke normen draagt bij aan 
verantwoorde waarheidsvinding.37 Studenten aan de 
VU leren dit zo vroeg mogelijk in colleges methodologie, 
wijsgerige vorming, kritisch denken en andere vakken die 
tot de academische kern behoren.
 Naast waarden die instrumenteel zijn voor 
waarheidsvinding hebben wetenschappers te maken 
met drie categorieën van morele waarden. Allereerst de 
waarden van veiligheid, gezondheid en privacy. Onderzoek 
met menselijke onderzoeksobjecten dient de gezondheid 
en veiligheid van participanten niet in gevaar te brengen 
en hun privacy moet gerespecteerd en gewaarborgd 
worden. Maar ook onderzoek waarin mensen geen object 
of participant zijn, kan risico’s op deze vlakken met zich 
meebrengen. Onderzoek naar potentieel gevaarlijke 
chemische substanties of biologische organismen; naar 
encryptietechnieken of wapens; of naar sociaal gevoelige 
thema’s en criminele organisaties kan mensen in gevaar 
brengen. Net als op andere universiteiten hebben 
diverse faculteiten van de VU ethische commissies om 
onderzoeksvoorstellen op deze punten te toetsen.
 Daarnaast zijn er sociale, maatschappelijke en 
democratische waarden. Deze kunnen een rol spelen in 
het bepalen van de onderzoeksagenda van wetenschap. 
Onderzoek kan namelijk, behalve door nieuwsgierigheid 
naar de fundamentele aard van de werkelijkheid, 
ook gedreven worden door vragen die voortkomen 
uit het algemeen belang – of, om het met de eerder 
geïntroduceerde term te zeggen, vragen die gericht zijn 
op het streven naar shalom. Vragen, bijvoorbeeld, over 
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hoe we in een multiculturele bevolking harmonieus met 
elkaar kunnen samenleven, hoe levensstijl en voeding de 
gezondheid kunnen bevorderen in een samenleving waar 
de kosten voor gezondheidszorg maar blijven stijgen en 
hoe rechtvaardig migratierecht eruit hoort te zien.
 Dit is niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia 
zijn	in	verschillende	sectoren	van	wetenschap	financiële	
en commerciële belangen in steeds sterkere mate de 
onderzoeksagenda gaan bepalen. Geneeskundig onderzoek 
naar de werkzaamheid van medicijnen is hiervan nog 
altijd het meest schrijnende voorbeeld, maar ook op 
andere gebieden doet de oneigenlijke invloed van privaat 
geld zich gelden. De negatieve effecten hiervan op de 
betrouwbaarheid	en	onafhankelijkheid	van	wetenschap	
zijn inmiddels uitvoerig en herhaaldelijk aangetoond 
en gedocumenteerd. Onderzoek dat door commerciële 
bedrijven	gefinancierd	wordt,	blijkt	significant	vaker	in	het	
voordeel	van	die	bedrijven	uit	te	pakken	dan	onafhankelijk	
onderzoek; de methodologie van onderzoek waar private 
belangen achter zitten, blijkt soms niet zuiver op de graat; 
en geheimhouding van data en resultaten neemt toe.38 
 Minstens zo problematisch is echter dat private 
belangen ook gaan bepalen welk onderzoek wel en welk 
onderzoek niet gedaan wordt. Ook hier een voorbeeld 
uit het biomedische onderzoeksveld: vanzelfsprekend 
hebben farmaceutische bedrijven vooral belang bij 
onderzoek naar medicijnen in plaats van naar effectieve 
preventie en de invloed van voeding, gedrag en andere 
levensstijlfactoren. Liefst ook nog eens medicijnen 
voor mensen die ze goed kunnen betalen. Het resultaat 
hiervan is dat er buitenproportioneel veel geld is voor 
onderzoek naar typisch westerse welvaartsziekten, 
ten koste van onderzoek naar oplossingen voor veel 
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ernstigere aandoeningen in de Derde Wereld. De alsmaar 
toenemende nadruk op de maatschappelijke relevantie van 
onderzoek levert hier ook risico’s op, vooral wanneer die 
relevantie	direct	wordt	verengd	tot	financieel-economische	
relevantie, zoals vaak gebeurt.
 Aan de VU staan velen kritisch tegenover vergaande 
commercialisering van wetenschap.39 Financiële en 
commerciële waarden zijn in beginsel wezensvreemd 
aan de wetenschap en waar zulke waarden bewust of 
onbewust de overhand krijgen, verliest wetenschap haar 
legitimatie	en	haar	status	als	onafhankelijke	autoriteit.	
Wetenschapsbeoefening aan de VU draagt ook waar 
mogelijk bij aan shalom en laat haar agenda dan ook deels 
bepalen door maatschappelijke en sociale waarden als 
gerechtigheid, vrijheid, eerlijkheid, gelijkheid, menselijke 
ontplooiing, bloei en vreugde.
 Ten derde zijn er waarden die maken dat 
wetenschappers op verschillende gebieden bijzondere 
verantwoordelijkheden hebben. We kunnen dat de 
professionele waarden van wetenschappers noemen. 
Als experts hebben ze in de richting van de samenleving 
een verantwoordelijkheid om hun kennis te delen, 
op begrijpelijke wijze uiteen te zetten en in te zetten 
voor waardevolle zaken. Daar hoort ook bij dat ze zich 
rekenschap geven van de grenzen van hun expertise 
en kennis en daar eerlijk en open over zijn. Daarnaast 
horen	wetenschappers	te	reflecteren	op	de	morele	
aspecten en potentiële schaduwzijden van hun 
onderzoek en de mogelijke toepassingen ervan. Want 
hoewel wetenschappers niet verantwoordelijk kunnen 
worden gehouden voor alle mogelijke goede en slechte 
toepassingen van hun onderzoek, bevinden zij zich 
wel	bij	uitstek	in	een	positie	om	te	reflecteren	op	de	
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mogelijke risico’s en gevolgen van onderzoek. Ook hier 
is een gevoeligheid voor shalom en voor waarden die om 
erkenning vragen van cruciaal belang.
 Dit alles klemt des te meer daar de huidige wereld 
voor problemen staat die er niet zouden zijn, zeker 
niet in de huidige omvang, zonder wetenschap. De lijst 
is bedroevend en beschamend: de atoombom en de 
mogelijkheid om al het leven op aarde te vernietigen; 
kernafval en de noodzaak dat op te slaan met een niet 
verwaarloosbare	kans	op	catastrofale	gevolgen;	roofbouw	
op de natuurlijke voedselvoorraden en energiebronnen; 
onvoorstelbare vervuiling en bedreiging van de oceanen, 
de lucht en de aarde; en de eugenetische experimenten en 
mogelijkheden.40 

Wat in deze vier paragrafen is gezegd, is een indicatie 
van enkele thema’s die aan deze universiteit van grote 
intellectuele en geestelijke betekenis werden en worden 
geacht – thema’s die het hart raken van wat deze 
universiteit is. Mede vanwege het grote belang dat aan 
deze thema’s werd en wordt gehecht, is iedere student 
aan de VU verplicht colleges wijsgerige vorming te 
volgen. De pointe daarvan is om wetenschap beter te 
begrijpen; haar aard, haar schitterende resultaten, haar 
sturende waarden, haar mogelijkheden en beperkingen, 
haar grote maatschappelijke en culturele betekenis, haar 
afschrikwekkende mogelijkheden en de grote ethische 
vragen waarvoor ze ons stelt.
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Ethiek, maatschappelijke betrokkenheid en 
shalom

Zowel bij het onderwijs als bij het onderzoek op deze 
universiteit zijn we gestuit op shalom en ethiek. Die 
twee horen innig bijeen: navolging van morele principes 
bevordert shalom. Ethiek en deze universiteit horen dus 
bij elkaar. Dat kan verbazing wekken. Daarom willen 
we hier nog iets meer zeggen over ethiek en over de 
maatschappelijke betrokkenheid van deze universiteit die 
voortvloeit uit het serieus nemen van ethiek.
 Voor het gevoel van velen past ethiek niet bij het 
‘wetenschappelijke wereldbeeld’ dat op een universiteit 
de dienst hoort uit te maken. Althans, het past er niet bij 
wanneer je ethiek opvat als:

a.  het geheel van menselijke verplichtingen en permissies, 
en de studie daarvan;

b.  de beoordeling van menselijk gedrag in morele termen 
op basis van morele normen, regels en principes;

c.  de studie van datgene wat een moreel goede daad goed 
en een moreel slechte daad slecht maakt; en de studie 
van de ‘ontologische status’ van waarden, normen, 
verplichtingen en principes.

De spanning is deze: als je op wetenschappelijke wijze 
de wereld bestudeert, dan kom je talloze objecten tegen 
met fascinerende eigenschappen: elektronen met lading, 
overerfbare	DNA-structuren,	moleculen	die	verbindingen	
aangaan, licht dat snelheid heeft, aardschollen die 
ten opzichte van elkaar bewegen, hersenen die 
gemodulariseerd zijn en nog veel meer. Maar je stuit 
nooit op waarden, morele principes of verplichtingen. 
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Natuurwetenschap gaat over wat is; ethiek over wat 
goed is en wat zou moeten. En daar zit het probleem. 
Het wetenschappelijk wereldbeeld biedt geen plaats 
aan behoren.	De	filosoof	John	Mackie	sprak	daarom	ooit	
over de ‘queerness of morality’.41 Natuurlijk, binnen het 
wetenschappelijk wereldbeeld kan verondersteld moreel 
gedrag object van onderzoek zijn, evenals de variabiliteit 
van morele overtuigingen of de evolutionaire geschiedenis 
van het denken in morele termen. Maar dat alles is nog 
geen	ethiek,	zoals	hierboven	gedefinieerd.	We	leren	er	
niet van wat onze verplichtingen zijn, hoe ons handelen 
beoordeeld moet worden, of wat ons handelen goed dan 
wel slecht maakt.
 Binnen de VU heeft men, algemeen gesproken, 
deze spanning niet of niet zo sterk gevoeld. Men ging 
ervan uit dat de wereld complex is en dat daarin feiten 
voorkomen, maar ook waarden, normen en verplichtingen. 
Velen gingen ervan uit dat waarden even reëel zijn als 
feiten. En dat is ook een plausibele gedachte.42 Stel eens 
dat Nobelprijzen via een marktmechanisme gekocht 
zouden kunnen worden. Dan zouden ze naar de hoogste 
bieders gaan. Maar zodra ze op die manier verworven 
kunnen worden, verliezen ze hun waarde. Hun waarde is 
onmiskenbaar een realiteit – maar geen realiteit waarop 
de natuurwetenschap greep heeft. Hetzelfde geldt voor 
diploma’s, ook die hebben een waarde die verloren 
gaat zodra ze gekocht kunnen worden – een waarde die 
een onmiskenbare realiteit is. Een ander voorbeeld is 
vriendschap. Als iemand je zou vragen of je, voor 500 euro 
per maand, haar vriend of vriendin wil zijn, dan denken we 
allemaal dat dat onmogelijk is. Er mag dan zoiets als paid 
companionship zijn, maar dat is nog geen vriendschap – 
want vriendschap kun je niet kopen. Het zou kunnen dat 
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binnen het kader van een paid companionship zoiets als 
vriendschap opbloeit. Maar als dat gebeurt, gebeurt dat 
niet wegens de betaling. De waarde van vriendschap is 
even reëel is als de negatieve lading van een elektron. Maar 
de wetenschap heeft op deze waarde geen greep.
 Wat deze voorbeelden suggereren, is dat waarden 
werkelijkheden zijn. Tegelijk maken ze duidelijk dat hun 
werkelijkheid kwetsbaar is. ‘Alles van waarde is weerloos,’ 
zei de dichter Lucebert terecht. Waarden vragen om 
erkenning en wij kunnen die erkenning weigeren te geven. 
Daarom verdienen waarden bescherming – en wel van 
een bepaalde soort. Je kunt je tegen inbraak beschermen 
door je huis te beveiligen. Je beschermt je gezondheid 
door te bewegen en gezond te eten. Maar om waarden 
te beschermen moet je ze erkennen en hooghouden. 
De enige manier om waarden te beschermen is door ze 
te waarderen. Dat kan op veel verschillende manieren: 
door te benoemen wat waarde heeft, door er de aandacht 
op te vestigen in gesprekken, verhalen en romans, 
door het centraal te stellen in feestelijke en plechtige 
bijeenkomsten, maar het belangrijkste is: door ons in ons 
gedrag te laten leiden door wat waarde heeft. Dat gaat 
niet altijd goed. Soms waarderen we dingen die het niet 
waard zijn om gewaardeerd te worden, of in die mate 
gewaardeerd te worden. En soms waarderen we dingen 
niet die wel waarde hebben. Naar de mate waarin we er 
wel in slagen waarden hoog te houden, leveren we een 
bijdrage aan shalom in de wereld. Zonder erkenning van 
werkelijke waarden kan er geen vrede, geen gerechtigheid 
en geen echte vreugde of vervulling zijn.
 Morele regels en normen vloeien voort uit de 
erkenning van waarden en de navolging van morele regels 
en normen bevordert die erkenning ook. Uit de waarde 
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eerlijkheid vloeit het morele gebod om niet te liegen voort 
en de naleving daarvan bevordert de erkenning van die 
waarde. Persoonlijk eigendom is een waarde waaruit 
de morele imperatief om niet te stelen voortvloeit en de 
naleving ervan bevordert de erkenning van die waarde. Zo 
ook met de waarde van vriendschap. Die geeft aanleiding 
tot de regel: ‘Onderhoud het contact met je vrienden.’ En zo 
gaat het met allerlei waarden.
 Heel in het algemeen gesproken heeft de ethische 
reflectie	aan	de	VU	veelal	een	objectief	en	realistisch	
karakter gehad. Dat betekent dat men morele normen en 
principes niet beschouwde als puur menselijke conventies 
die net zo goed heel anders hadden kunnen uitvallen 
en dus cultuurrelatief zijn. Maar om misverstanden 
te voorkomen is het van belang hier onderscheid te 
maken tussen wat wel genoemd is normbeginselen en 
normpositiveringen. Normbeginselen zijn abstracte, 
algemene principes. Een voorbeeld is het principe van 
zorgzaamheid. Mensen in alle culturen hebben een zeker 
besef dat ze voor anderen behoren te zorgen. Hoe dat 
besef vervolgens wordt uitgewerkt, gepositiveerd, in 
morele codes, wetgeving en sociale praktijken is sterk 
cultuurbepaald. In Nederland is dat besef uitgewerkt in 
een complex stelsel van sociale zekerheid, maar in de 
Verenigde Staten niet – hoewel ook daar het principe van 
zorgzaamheid wordt erkend. Welnu, binnen de VU was 
een dominant idee dat normbeginselen objectief zijn in de 
aangegeven zin, maar normpositiveringen niet: die zijn in 
hoge mate tijd- en plaatsbepaald.43

Hoewel oorzakelijke verbanden hier moeilijk aan 
te tonen zijn, kan de natuurlijke verbinding tussen 
onderwijs, onderzoek, ethiek en shalom aan de VU er 
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best aan hebben bijgedragen dat een groot contingent 
alumni, medewerkers en hoogleraren van de VU zich 
sterk bij maatschappelijke vraagstukken en bij het 
publieke bestuur betrokken heeft geweten en weet. Veel 
van hen hebben maatschappelijk verantwoordelijke 
posities ingenomen, zoals minister-president (Abraham 
Kuyper, Pieter Sjoerd Gerbrandy, Jelle Zijlstra, Barend 
Biesheuvel, Jan Peter Balkenende), ministers (onder 
meer I.A. Diepenhorst (Onderwijs), W.F. de Gaay 
Fortman (Binnenlandse Zaken), Job de Ruiter (Defensie 
en Justitie), Wouter Bos (Financiën), André Rouvoet 
(Jeugd en Gezin)), leden van de Raad van State (Piet 
Hein Donner). De VU had en heeft niet alleen vele alumni 
en medewerkers die zich actief in het maatschappelijk 
leven bewegen, zij heeft ook als wetenschappelijke 
instelling maatschappelijke betrokkenheid getoond in 
tal van projecten met en voor universiteiten in de Derde 
Wereld.44

 Achter deze maatschappelijke betrokkenheid 
doemt ook een visie op de sociale werkelijkheid op, die 
Kuyper bij de opening van de VU in 1880 ontvouwde 
in een rede getiteld Soevereiniteit in eigen kring. Deze 
visie, waarnaar al werd gerefereerd bij de uitleg van de 
naam van deze universiteit, is geworteld in herkenbare 
ervaringsgegevens. Verschillende typen organisaties 
en sociale verbanden hebben alle hun eigen karakter. 
Op een school moeten de leerkrachten niet met 
leerlingen	omgaan	op	de	wijze	waarop	officieren	in	
het leger omgaan met soldaten; een gezin moet je niet 
besturen zoals een bedrijf; de verantwoordelijkheden 
van een predikant zijn andersoortig dan de 
verantwoordelijkheden	van	een	fitnesstrainer;	en	de	
taak van een college van bestuur van een universiteit 
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is een andere dan die van het kabinet. Het gaat dan 
ook mis als het ene sociale verband zich verregaand 
gaat bemoeien met de taken van het andere, of die 
taken zelfs gaat overnemen. De overheid moet zich 
niet in detail gaan bezighouden met de inhoud van 
het universitair onderwijs en de kerk kan ouders niet 
voorschrijven hoe ze hun kinderen dienen op te voeden. 
Deze herkenbare ervaringsgegevens verwerkte Kuyper in 
zijn	leer	van	de	soevereiniteit	in	eigen	kring	en	filosofen	
en sociologen hebben haar verder uitgewerkt in een 
theorie van sociale verbanden.45 Hun ideeën vormen 
tot op de dag van vandaag de achtergrond van het 
denken over het maatschappelijk middenveld, gespreide 
verantwoordelijkheid en civil society. Een hoofdelement 
in deze theorie is dat elk type sociaal verband een eigen 
gekwalificeerde	taak	heeft.	De	betekenis	hiervan	komt	in	
het vizier als we ons afvragen wat nu precies de taak van 
de overheid is. Immers, de overheid kan en mag niet alles 
in de samenleving doen; haar taak is normatief en feitelijk 
begrensd. Maar waar ligt die grens? Deze theorie zegt dat 
de staatstaak hierdoor wordt begrensd, dat wat zij doet 
de publieke gerechtigheid moet dienen. De taak van de 
overheid	is	dus	juridisch	gekwalificeerd.	Het	bedrijfsleven	
heeft ook bepaalde taken en ook die zijn begrensd; zijn 
taken	zijn	economisch	gekwalificeerd.	Andere	sociale	
verbanden	zijn	weer	op	andere	wijzen	gekwalificeerd.	
 Hier ligt ook weer een verband met shalom. 
Wanneer de diverse sociale verbanden datgene doen 
waarvoor	ze	gekwalificeerd	zijn,	zal	dat	bijdragen	aan	
maatschappelijke vrede, aan gerechtigheid en vervulling. 
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Een toekomst van shalom? 
Kernwaarden van de VU

De VU is een vitale instelling die voortdurend in 
ontwikkeling is. Dit boekje is een poging om enkele VU-
constanten uit haar rijke geschiedenis naar voren te 
halen die haar karakteriseren en die haar richting kunnen 
wijzen in de toekomst. Die constanten zijn:

–   Een visie op het doel van onderwijs in termen van 
‘hoge’ goederen: de vorming van studenten die kunnen 
bijdragen aan de bevordering van shalom in de wereld.

–   Een diep besef van de verantwoordelijkheden van de 
wetenschapper: de eis tot wetenschappelijke integriteit 
en de opdracht de samenleving via kennisverwerving 
op te bouwen, ter bevordering van shalom.

–   Erkenning van het belang van blijvende bezinning 
binnen de universiteit op wat wetenschap nu precies is: 
het werken aan een evenwichtige visie op de enorme 
mogelijkheden van de wetenschap, op de ethische 
uitdagingen waarvoor ze ons stelt, op de pluriforme 
relaties tussen wetenschap, levensbeschouwing en 
religieus geloof.

–   Een levend discours over de diepe waarden die 
onderwijs en onderzoek impregneren en haar mogelijk 
maken en die om erkenning vragen, wil een universiteit, 
deze universiteit, haar belangrijke opgaven, taken en 
doelstellingen kunnen verwerkelijken.

Het is deze karakterisering van de VU die inhoud 
en achtergrond geeft aan de kernwaarden die zij in 
haar vaandel schrijft: gewetensvol, geëngageerd en 
grensverleggend.
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Abraham Kuyper
Het doel van echte studie*

Het genot van het zoeken is kostelijk en zonder dat 
         genot gaat het niet, maar het vinden moet doel en 
drijfveer en daarom hoofdzaak voor de wetenschap zijn, 
die immers voor alles waarheid zoekt. Wanneer het genot 
van het zoeken bij u boven het bezit van de waarheid gaat, 
wil dat zeggen dat ge zoek maakt wat niet zoek was; of dat 
ge opnieuw zoekt wat al eerder door anderen gevonden 
werd; of dat ge liever in het duister blijft tasten dan dat ge 
uw oog opent voor het licht van een gegeven openbaring. 
Bij elk van die drie tegenstellingen staan wij een ogenblik 
stil.

De eerste tegenstelling is dat men niet zoek mag maken 
wat niet zoek was. U kent het spel van een kat met een 
muisje. Als ze het muisje gevangen heeft, laat ze het beestje 
met opzet toch weer los – enkel om het genot van het nog 
een keer te vangen. De kat mag dan zo spelen, maar zo past 
het de man van wetenschap niet om met de waarheid te 
spelen.
 Alle weten, alle kennen gaat uit van vaste 
veronderstellingen – niet als waren dat gemaakte, in 
de lucht hangende denkhypothesen, maar als zijnde 
de eenvoudige uitdrukking van ons bestaan, van ons 
zelfbewustzijn,	van	ons	waarnemend	en	ons	denkend	
ik; en zulks met inbegrip van de axioma’s, van het 
waarnemen als waarnemen, en van het zijn in ons zelf, 
in de kosmos, en in wat we in die kosmos, boven de 
zinnen uitgaande, onmiddellijk tasten met onze ziel. Dat 

*  Dit is een bewerkte versie van Abraham Kuyper, Scolastica II: Om het zoeken 
of om het vinden? Het doel van echte studie (Amsterdam/Pretoria: Höveker & 
Wormser, 1900), pp. 10, 13-21. Bewerking door Jaap H. van der Laan.
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is het gemeenschappelijk geloof dat aan alle kennen, aan 
alle weten ten grondslag ligt. Elke mindering op deze 
geloofszekerheid leidt tot twijfelzucht, tot scepticisme 
en ten slotte tot krankzinnigheid. Dat achteraf óók het 
ontleden, het peilen, ja zelfs het doorzoeken met X-stralen 
een menselijke plicht is van het denkend subject, ontken ik 
niet. In zoverre blijft ieder van ons aan Kant schatplichtig. 
Maar ontleden van de zaak veronderstelt dat de zaak er 
eerst is. Wat echter nooit mag, is dat we ons inbeelden, 
dat we het zijn zelf zullen bewijzen, en ook niet dat we 
ons onmiddellijk weten moedwillig wegwerpen, om 
het als product van eigen nadenken te herwinnen. Die 
ongerijmdheid van het tabula rasa maken begon met 
Descartes, die waande niet alleen het weten, maar ook het 
zijn aan de spinrag van een denkformule op te kunnen 
hangen, en sindsdien is dat sceptisch proces, zij het ook in 
heel andere vorm, rusteloos loswoelend doorgegaan.
 Het nauwkeurig bekijken van een kostbare zegelring, 
die niet zoek is maar die ge om uw vinger draagt, is heel 
iets anders dan hem moedwillig in een waterkolk weg te 
werpen, uit puur genot om hem zelf uit die kolk weer op te 
duiken. Wie zoek maakt wat men had door het in de kolk 
te werpen, en dan vruchteloos in die kolk duikt om het 
weer boven te brengen, houdt ten slotte geen enkel vast 
uitgangspunt meer over voor zijn denken, geen enkele pilaar 
in de tempel van het recht, geen enkele zedelijke vastigheid.
 En daarom is het geen onwetenschappelijk standpunt, 
maar conditio sine qua non voor alle wetenschap, wanneer 
wij ons aan ónze universiteit tegen dat zoekmaken van 
alle zekerheidsbesef met hand en tand verzetten, en met 
gezonde mensenzin vasthouden aan het onmiddellijk 
menselijk weten in het elementaire van alle zijn en alle 
denken.
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Niet anders staat het met de tweede tegenstelling, 
waarop ik u wees: ons niet meer zoeken naar wat al 
eerder gevonden werd, of – zo u wilt – ons historisch 
standpunt tegenover het altijd opnieuw beginnen van ’t 
hypercriticisme.
 Het gebouw der wetenschap is zo reusachtig groot 
in aanleg, dat het nooit onder dak komt, indien er bij 
de bouw geen rekening gehouden wordt met de orde 
en samenhang, en met de historisch gereed gekomen 
fundamenten. Alles wat al lang gevonden is, raakt dan weer 
zoek, en het zoeken moet telkens opnieuw beginnen, door 
iedere onderzoeker en over heel het terrein. Dan sluipt 
wantrouwen in u ten opzichte van elk verkregen resultaat. 
U wordt gedreven door de hartstocht om elke vroegere 
onderzoeker op een fout te betrappen en hem vanwege die 
fout aan de kaak te stellen. 
 Met dit kritisch individualisme weigeren wij mee 
te gaan, omdat het tegen de aard en het doel van alle 
wetenschap indruist. Had de wetenschap alleen met 
de stoffelijke wereld te maken, met het meetbare en 
weegbare, dan dreigde er van die kritische manie en 
van	die	atomistische	zelfinbeelding	geen	gevaar,	want	
een experiment kan onmiddellijk herhaald worden, en 
een rekensom is spoedig nagerekend. Maar de studie 
van natuurkrachten – hoe belangrijk ook – levert nooit 
meer dan het lage souterrein der wetenschap; tot haar 
hogere verdiepingen klimt men eerst op, wanneer men 
doordringt in de geestelijke wetenschap van het onzichtbare 
mensenleven, en in de verhouding van dat menselijk leven 
tot de wet die het volgt, en tot de mystieke eenheidsmacht 
die aan dat leven ten grondslag ligt en die het richting geeft. 
Die hoge, die edele wetenschap nu is zó’n samenhangend 
geheel, zó ingewikkeld, en gaat zó zeer het begripsvermogen 
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van één enkele eeuw, laat staan van één enkel denker te 
boven, dat er van verder komen in kennis geen sprake is, 
tenzij de komende eeuw wil voortspinnen aan de draad die 
aan de weggestorven eeuw uit de hand gleed.
 Daarom weigeren wij weer op straat te gaan staan om 
het huis dat er stond met de toorts der kritiek in brand 
te steken, en dan nieuw te gaan bouwen. Noemt men dat 
nu onwetenschappelijk, merk dan op, hoe zij die ons dat 
brandmerk aanwrijven, feitelijk hetzelfde doen, alleen op 
minder solide wijze. Ook zij drijven op kurken, die anderen 
in het water lieten. Ze voegen zich in een heersende 
denkwijze (Kantianen, Hegelianen, Darwinisten, enz.); 
ook zij wonen dus bij anderen in, en gaan uit van een door 
anderen gevonden positie. Slechts met dit verschil, dat 
onze positie door een historie van eeuwen geijkt is, waar 
zij welhaast elk decennium hun caleidoscoop verschieten 
laten.

Het derde punt, waarop ik u wees, is nog belangrijker: 
ophouden met zoeken als God in zijn genade u, wat ge 
zocht, openbaart.
 Ook dit is een eis van redelijkheid. Wie doolt in de 
bergen en het rechte pad maar niet vinden kan, is verrukt 
als hij een gids ontmoet, die hem het rechte pad wijst; hij 
zou zich zelf belachelijk maken door dan toch te zeggen: 
‘Gids, ik luister niet naar u,’ om vervolgens het pad toch 
weer zelf te gaan zoeken. Geen scheepskapitein, die uit 
de koers geraakt is, zal als er in de verte een loodskotter 
opdoemt, overstag gaan en de loods ontzeilen – om zijn 
koers toch maar zelf te zoeken. Toch te blijven doorzoeken, 
als een ander u komt brengen wat ge zocht, druist tegen 
alle redelijkheid in, en wat onredelijk is mag zich niet 
wetenschappelijk noemen.
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De principiële vraag is: wat is het doel van echte studie? Is 
het doel van de wetenschap, om aan enkele geleerden een 
jachtveld voor hun kritisch zoeken te ontsluiten, ofwel om 
heel het volk tot zekerheid, tot weten te brengen? Aan onze 
Vrije Universiteit geldt het vinden boven het zoeken, de 
dorst naar waarheid boven het studiegenot.
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Nicholas Wolterstorff
Gerechtigheid in shalom*

De visie van shalom – vrede – vond haar oorspronkelijke 
         articulatie in de oudtestamentische poëtische en 
profetische literatuur, maar kwam later ook tot uitdrukking 
in het Nieuwe Testament. Shalom is, zoals we zullen zien, 
nauw verweven met gerechtigheid. In een situatie van 
shalom ervaart ieder mens gerechtigheid en geniet hij zijn 
rechten. Er is pas sprake van shalom als er sprake is van 
gerechtigheid, maar shalom is meer dan gerechtigheid 
alleen. 
 Er is shalom wanneer de mens in vrede verkeert 
met alles waar hij of zij mee verbonden is: met God, met 
zichzelf, met zijn medemens en met de natuur. Lees deze 
beschrijving: 

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beiden stro. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
Een kind graait met zijn hand naar het nest van 
een slang.
(Jesaja 11: 6-8)

Deze staat van vrede die shalom heet, is meer dan de 
afwezigheid van vijandigheid alleen, meer dan in vrede 

*  Vertaling en bewerking van Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace 
Embrace (Kampen: Kok, 1983), pp. 67-72. Vertaling en bewerking door 
Joëlle Rothuizen-van der Steen.
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leven met alles om je heen. Ultieme shalom houdt in dat je 
ook vreugde schept en vervulling vindt in de verhoudingen 
met de dingen om je heen. Het is namelijk mogelijk dat een 
volk in vrede leeft met alle omringende volken, maar door 
armoede en gebreken toch diep ellendig is. Er is pas sprake 
van shalom wanneer mensen ook genieten van het leven 
voor God en vreugde beleven aan hun leefomgeving, aan 
andere mensen, aan zichzelf. 
 Shalom omvat in de eerste plaats dus leven in goede 
en harmonieuze verhoudingen. De profeten spraken 
over shalom als de dag waarop de mens God niet langer 
ontvlucht of trotseert. De ultieme staat van shalom wordt 
beschreven door de profeet: 

De berg van het huis van de Heer
zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan 
alle bergen.
alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
En wij zullen zijn paden bewandelen.’
(Jesaja 2: 2-3) 

Daarnaast omvat shalom het leven in goede en 
harmonieuze relaties met anderen en het beleven van 
vreugde daaraan. Zolang een samenleving slechts een 
collectief van individuen is die allen hun eigen weg gaan 
is er geen sprake van shalom. En natuurlijk kan men pas 
ware vreugde beleven in een gemeenschap wanneer daar 
het recht zegeviert en mensen elkaar niet onderdrukken. 
‘Het recht zal zich vestigen in de woestijn, gerechtigheid 
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wonen in de boomgaard. Dan zal de gerechtigheid vrede 
stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd’ (Jesaja 
32: 16-17). In een staat van shalom geldt: 

trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
uit de aarde bloeit de waarheid op, 
het recht ziet uit de hemel toe.
(Psalm 85: 11-12) 

In de derde plaats omvat shalom een leven in harmonie 
met de natuur en het beleven van vreugde aan de 
natuurlijke omgeving. Er is shalom wanneer we als 
lichamelijke wezens, en niet als ontlichaamde zielen, de 
wereld vorm geven via ons werk en vreugde vinden in 
het resultaat ervan. De profeet sprak over shalom toen hij 
schreef:

Op deze berg richt de Heer van de hemelse 
machten
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen 
(Jesaja 25: 6) 

Hij beschreef een dag waarop alle mensen zullen ‘wonen in 
een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van 
ongestoorde rust’ (Jesaja 32: 18). 
 Ik zei dat gerechtigheid en het genieten van waar 
men recht op heeft, onmisbaar zijn voor shalom. Dat is zo 
omdat een gemeenschap die leeft in shalom een ethische 
gemeenschap is. Zolang de rechten van mensen niet 
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worden erkend en de verplichtingen die we jegens anderen 
hebben niet worden vervuld, wordt shalom aangetast. 
Shalom kan niet bestaan als er onrecht is, of door er alleen 
maar voor te zorgen dat mensen zich tevredenstellen met 
hun lot. Zelfs als alle slaven in de Verenigde Staten vrede 
hadden gehad met hun slavernij, zelfs als alle zwarten 
in Zuid-Afrika zich gelukkig zouden voelen onder de 
apartheid, zou er geen shalom zijn. Want een gemeenschap 
die leeft in shalom is een ethische gemeenschap die niet 
kan bestaan wanneer rechten worden geschonden. 
 Echter, shalom is niet alleen dat mensen op de juiste 
manier met elkaar leven, maar ook dat men op de juiste 
manier leeft met God, de natuur en met zichzelf. Daarom is 
shalom meer dan het leven in een ethische gemeenschap 
alleen. Leven in shalom is leven in een verantwoordelijke 
gemeenschap waarin er gehoor wordt gegeven aan Gods 
wetten voor het veelzijdige bestaan van zijn schepselen. 
 Leven in shalom gaat verder dan leven in een 
verantwoordelijke gemeenschap. We zouden allemaal 
verantwoordelijk kunnen leven en handelen, maar als we 
daarin geen vreugde zouden beleven, zou het nog steeds 
ontbreken aan shalom. Er is altijd leed in het menselijk 
bestaan dat we niet kunnen laten verdwijnen. Het is 
in	deze	context	dat	we	de	significante	betekenis	van	
technologie zien. Technologie kan namelijk helpen shalom 
te bevorderen; shalom kan dichterbij gebracht worden 
wanneer we de natuur leren beheersen. We moeten 
ons echter ook terdege bewust zijn van de grenzen van 
technologie; technologie is niet in staat shalom tussen 
onszelf en God te bewerkstellingen en het is slechts in zeer 
beperkte mate in staat liefde voor onszelf en de medemens 
tot stand te brengen. 
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De conclusie is onafwendbaar: shalom is zowel Gods plan 
met de wereld als onze menselijke roeping. Zelfs als de 
volle uitwerking van shalom op onze wereld niet louter 
het werk van mensen, maar goddelijke gave is, dan nog 
is ze datgene waar we ons hard voor moeten maken. We 
moeten niet met de armen over elkaar blijven afwachten 
wanneer shalom haar intrede zal doen. Nee, wij zijn de 
instrumenten in Gods plan, vredestichters.
 Gevolg van dit alles is dat ons handelen altijd een 
dubbele dimensie zal hebben. Aan de ene kant is er de 
strijd voor gerechtigheid en aan de andere kant het 
zoeken naar de verrijking van het menselijk bestaan door 
de natuur steeds meer te leren beheersen. We hebben 
ze beide nodig als we shalom dichterbij willen brengen. 
Ontwikkeling en bevrijding gaan hand in hand. Onze 
opdracht is zowel cultureel als bevrijdend – de opdracht 
om de wereld te beheersen ten behoeve van de mensheid, 
maar ook de oproep om het volgende te doen: 
 

Misdadige ketenen losmaken, 
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden, 
en ieder juk breken […] 
je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt, 
je bekommeren om je medemensen. 
(Jesaja 58: 6-7)
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Halleh Ghorashi
Diversiteit en het creëren van ruimtes*

Een overmatige nadruk op gemeenschappelijkheid en 
        gelijkheid kan resulteren in blindheid ten opzichte 
van de verschillen in culturele achtergrond die tussen 
mensen bestaan. Het gevolg van deze cultuurblindheid 
is dat een verschil dat juist als bron van vernieuwing kan 
fungeren, over het hoofd gezien wordt. Aan de andere kant, 
een overmatige nadruk op verschillen kan er toe leiden 
dat deze verschillen verabsoluteerd worden, wat weer 
tot afstand en onbegrip tussen mensen kan leiden. Deze 
laatste situatie is kenmerkend voor het Nederland van nu, 
waar het categorale denken over ‘de culturele anderen’ 
overheerst.46 Door een overmatige aandacht voor de 
verschillen – in dit geval cultuurverschillen – in Nederland, 
zijn we niet in staat elkaar te benaderen vanuit wat we 
gemeenschappelijk hebben en waarin we aan elkaar gelijk 
zijn. Deze constatering is vooral zichtbaar binnen het 
dominante denken in Nederland rondom migranten met 
een Islamitische achtergrond. Om toch verder te kunnen 
komen hebben we een gemeenschappelijke basis nodig om 
diversiteit toe te kunnen laten. Hiervoor zouden we eerst 
tussenruimtes moeten zien te creëren.

Kunnen we, in deze tijd van dominantie van categoraal 
denken	en	van	fixatie	op	achterstand,	mogelijkheden	
creëren om out of the box te denken en te handelen? Wat is 
er voor nodig om mensen vanuit hun kracht te benaderen, 
zodat ze zich hun nieuwe wereld eigen kunnen maken? Of, 
anders gezegd, hoe zouden we migranten een kans kunnen 

*  Fragment uit Halleh Ghorashi, ‘Naar de universiteit van de toekomst’, in: 
Edwin Koster & Bert Musschenga (red.), Pionieren in diversiteit. Filosoferen 
met het oog op anderen (Amsterdam, VU University Press, 2011), p. 45-47.
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bieden om het beste uit zichzelf te kunnen halen? Een 
belangrijke stap hierbij is bewustwording van de werking 
van het categorale denken, en er tijdelijk afstand van te 
nemen. We zouden even een vraagteken bij ons oordeel 
en onze overtuiging moeten zien te plaatsen, zodat een 
opening wordt geboden voor nieuwe ideeën. Hierdoor 
ontstaat een tussenruimte waardoor het voor mensen 
vanuit verschillende achtergronden mogelijk wordt met 
elkaar in verbinding te komen.

Maar hoe maak je een dergelijke tussenruimte? De 
belangrijkste condities zijn openheid en nieuwsgierigheid.47 
De sterke werking van het categorale denken heeft tot 
gevolg dat we in ons contact met de ander ons beeld 
al zodanig klaar hebben dat de deur naar ontmoeting 
gesloten blijft. Als de beelden over de ander vastliggen, 
is er geen basis meer voor nieuwsgierigheid. En als deze 
vooringenomen kennis vooral negatief is, is dat eerder 
een reden tot afstand dan tot contact. [..] Daarom stelt 
filosoof	Theo	de	Boer	dat	we,	om	tot	een	interculturele	
dialoog te kunnen komen, moeten beginnen met de 
tijdelijke opschorting van het eigen oordeel, een stap 
die hij epochè noemt.48 Janssens en Steyaert kiezen voor 
een vergelijkbare beschrijving, maar spreken van ‘opzij 
stappen’.49 Volgens de Boer is het niet mogelijk naar de 
ander te luisteren zonder eerst bij onze eigen overtuiging 
tijdelijk een vraagteken te zetten, vandaar de term 
epochè. Dit betekent niet dat we moeten gaan twijfelen 
aan eigen ideeën, maar dat we ons even van ‘elk oordeel 
moeten onthouden’50, of ons oordeel tijdelijk moeten 
opschorten om een gemeenschappelijke ruimte te kunnen 
creëren, een tijdelijke tussenruimte om naar elkaar te 
kunnen luisteren en de ander te kunnen naderen. De Boer 
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formuleert treffend dat zonder opschorting van het eigen 
oordeel discussie geen zin heeft; en zonder overtuiging 
heeft de discussie geen inzet. Voor een maatschappelijke 
ontmoeting zouden we in staat moeten zijn de ander te 
naderen, te zien en te horen. Daarom is het belangrijk, 
alvorens die ander te beoordelen of veroordelen, een 
tussenruimte te creëren door tijdelijk opzij te stappen 
en ruimte te maken voor de ander. Deze opening van 
een tussenruimte zorgt voor het creëren van een 
gemeenschappelijke basis die elke vorm van communicatie 
nodig heeft. Deze basis biedt de mogelijkheid om de ander 
met zijn eigen belevingswereld toe te laten in de gemaakte 
tussenruimte, zodat een verbinding tussen de diverse 
horizonnen kan ontstaan. Het is juist door deze ontmoeting 
tussen werelden dat de meerwaarde van (culturele) 
diversiteit zichtbaar wordt. Pas dan is het mogelijk om 
door de ogen en het gelaat van de ander gestimuleerd 
te	worden	tot	reflectie	op	eigen	standpunten,	om	zo	tot	
verdieping en verscherping van gezichtspunten te kunnen 
komen. Dan pas kan diversiteit verrijkend zijn, door 
de spanning van een dergelijke uitdaging een positieve 
uitkomst te laten hebben.

De aldus voorgestelde mindset-verandering en de notie 
van tussenruimtes, gevoed en geïnspireerd door een 
rijke	stoet	van	filosofen,	geeft	ons	de	mogelijkheid	om	
niet alleen evenwichtig aandacht te hebben voor verschil 
en gelijkheid, het geeft ons ook een handvat om de 
spanningen die logischerwijs met diversiteit gepaard gaan 
als bron van verrijking te kunnen zien. Want geen enkele 
verandering is mogelijk zonder spanning; ofwel, elke 
vorm van verstoring van de orde gaat gepaard met een 
kleinere of grotere breuk met die orde. De kunst is om deze 



68

spanning een bron van vernieuwing en rijkdom te laten 
zijn	in	plaats	van	conflict	en	onbehagen.	Zoals	Janssens	en	
Steyaert het treffend formuleren:

Serres ziet dus een permanente beweeglijkheid via 
het opzij stappen, elke keer opnieuw. Weg geven 
is dus iemand de weg geven. Heb aandacht, vraag 
Serres, voor hen die weg geven, want zij zijn het die 
‘op weg’ zijn. […] Een dans is een stap die een plaats 
laat. Dansen is steeds weer plaats laten, een spoor 
van sporen maken. Inderdaad, de danser wordt 
bij Serres het prototype van de wordende mens. 
Dansen is dan pure beweging.51

 
Hoe mooi deze gedachte ook zijn mag, zij is niet in alle 
situaties voorstelbaar. Om een tussenruimte te kunnen 
laten ontstaan, of opzij te kunnen stappen, is het nodig 
om sterk in de eigen schoenen te staan en geen behoefte 
te voelen zichzelf louter verdedigend op te stellen. Met 
andere woorden: om je kwetsbaar op te kunnen stellen 
moet je niet kwetsbaar zijn. Daarom is het essentieel dat 
er gewerkt wordt aan het maken van veilige ruimtes in de 
diverse sferen waarin we leven. Wat de universiteit betreft 
is dit een cruciale langetermijninvestering; niet alleen voor 
diversiteit in de culturele zin van het woord, maar ook voor 
academische vorming. Want defensief en reactief gedrag 
houdt academische educatie en productie tegen. Daarom 
hebben we veilige ruimtes nodig om als docenten ons 
eigen verhaal in relatieve vrijheid te kunnen produceren, 
maar ook om een voorbeeld en inspiratiebron te kunnen 
zijn voor onze studenten om hen de nodige academische 
bagage te kunnen meegeven.
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Noten
1     Naast 14 algemene universiteiten zijn er in Nederland ook nog vier 

levensbeschouwelijke universiteiten. 
2         Zoals A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije 

Universiteit 1880–2005 (Amsterdam: Bert Bakker, 2005).
3  Op de VU-website, www.vu.nl, zijn veel van deze gegevens te vinden.
4   Qua benadering is dit boekje daarom te vergelijken met Martha 

Nussbaums Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities 
(Princeton: Princeton University Press, 2010). Zij poogt daarin de ideeën 
en idealen die het liberal arts onderwijs bezielden expliciet te maken.

5   Voor meer discussie omtrent de taakstelling van universiteiten, zie: 
Stefan Collini, What Are Universities For? (Londen: Penguin, 2012); 
A.Th. Brüggeman - Kruijff (red.), De taak van de universiteit (Assen: Van 
Gorcum, 1978).

6   Herman Philipse, ‘De universiteit als vierde macht: een pleidooi voor de 
Tetras Politica’, in: Chris Lorenz (red.), If you’re so smart, why aren’t you 
rich? Universiteit, markt en management (Amsterdam: Boom, 2008).

7   De Onderwijsvisie van de VU, geschreven door de rector, prof.dr. F.A. van 
der Duyn Schouten, bevat in essentie deze elementen.

8	 		Onder	wetenschapsfilosofen	is	discussie	over	de	vraag	of	waarheid,	
empirische adequaatheid of instrumentele bruikbaarheid het doel van 
onderzoek is. Zie Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory 
(Princeton: Princeton University Press, 1954); Bas van Fraassen, The 
Scientific Image (Oxford: Oxford University Press, 1980); Jared Leplin 
(red.), Scientific Realism (Berkeley: University of California Press, 1984).

9   De tekst van Abraham Kuyper in de appendix gaat ook over waarheid als 
doel van wetenschap.

10   Dit is verenigbaar met de bewering dat de kwantumfysica impliceert dat 
observatie het geobserveerde systeem verandert.

11	 		Drie	recente	biografieën	over	Kuyper	zijn:	Jeroen	Koch,	Abraham Kuyper. 
Een biografie (Amsterdam: Boom, 2007); Jan de Bruijn, Abraham Kuyper. 
Een beeldbiografie (Amsterdam: Bert Bakker, 2008) en James D. Bratt, 
Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat (Grand Rapids, 
MI: Eerdmans, 2013).

12   Voor meer hierover: Jan de Bruijn, Helpende handen. VU-plan en Vrouwen 
VU-hulp in de jaren 1932-1997 (Zoetermeer: Meinema 1999).

13   Twee werken waarin Kuypers opvattingen en idealen met betrekking tot 
wetenschap en universiteit kritisch worden besproken zijn: C. Augustijn, 
J.H. Prins & H.E.S. Woldring (red.), Abraham Kuyper: zijn volksdeel, zijn 



70

invloed (Delft: Meinema, 1987) en Jan de Bruijn en Cornelis van der Kooi 
(red.), Kuyper Reconsidered: Aspects of his Life and Work (Amsterdam: VU 
Uitgeverij, 1999).

14   Ronald N. Giere, ‘Naturalism’, in: W.H. Newton-Smith (red.), A Companion 
to the Philosophy of Science (Oxford: Blackwell, 2000); Michael Rea, 
World without Design: The Ontological Consequences of Naturalism 
(Oxford: Clarendon, 2002).

15   Bijv. E.O. Wilson & Michael Ruse, ‘The Evolution of Ethics’, New Scientist 
108.1478 (1985): 50–52; Richard Joyce, The Evolution of Morality 
(Cambridge MA: MIT Press, 2006).

16   Bijv. Russ Schafer-Landau, Moral Realism: A Defence (Oxford: Oxford 
University Press, 2003).

17   Voor een recente bespreking van dit punt door een eredoctor van de VU, 
zie Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and 
Naturalism (New York: Oxford University Press, 2011), hst. 9.

18   Zie bijv. Reijer Hooykaas, Religion and the Rise of Modern Science 
(Edinburgh: Scottish Academic Press, 1972); Peter Harrison, The Bible, 
Protestantism, and the Rise of Natural Science (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998);  ―, The Fall of Man and the Foundations 
of Science (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). Dat 
wetenschappers religieus zijn, is overigens niet ongewoon. Zie bijv. 
John Hedley Brooke, Science and Religion: Some Historical Perspectives 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991); David C. Lindberg en 
Ronald L. Numbers (red.), When Science and Christianity Meet (Chicago: 
University of Chicago Press, 2003); en voor de Nederlandse context: 
Cees Dekker (red.), Geleerd en gelovig (Kampen: Ten Have, 2008).

19   Vrijwel alle befaamde Amerikaanse universiteiten, ook die in de 
zogenaamde Ivy League (zoals Harvard, Princeton en Yale), hebben 
een religieuze achtergrond en werden ooit bestuurd door kerkelijke 
gezagsdragers. De geschiedenis hiervan is beschreven in George 
Marsden, The Soul of the American University (New York: Oxford 
University Press, 1994).

20   Voor een goed begrip van de naam van de VU zij erop gewezen dat 
Kuyper onderscheid maakte tussen ‘kerk als instituut’ en ‘kerk als 
organisme’. Met het ‘Vrije’ in de VU-naam wilde hij aangeven dat 
deze universiteit bestuurlijk gesproken vrij staat van de kerk als 
georganiseerd instituut. Onder ‘kerk als organisme’ verstond Kuyper 
het geheel van de uitwerkingen van het christelijk geloof in de cultuur, 
waartegenover de VU niet vrij zou staan, inhoudelijk gesproken.

21   Dank aan George Harinck voor de gegevens in deze alinea.
22   Meer hierover is te vinden in Edwin Koster & Bert Musschenga (red.), 
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Pionieren in diversiteit. Filosoferen met het oog op anderen (Amsterdam: 
VU University Press, 2011). De tekst van Halleh Ghorashi in de appendix 
gaat over de vraag hoe diversiteit vruchtbaar kan zijn.

23   Relevante teksten zijn te vinden in: S. Sanders & D. Cheney (red.), The 
Meaning of Life: Questions, Answers, and Analyses (Englewood Cliff, NJ: 
Prentice Hall, 1980).

24   Een klassieke bespreking van hoe handelen dat tegenwoordig tot de 
morele common sense behoort voor het eerst ontstond in een christelijke 
context in de late oudheid, is Peter Brown, Poverty and Leadership in the 
Later Roman Empire (Waltham, MA: Brandeis University Press, 2001).

25   Dit motief komt pregnant tot uitdrukking in het universiteitsgebed 
dat gebruikt wordt in de besloten vergaderingen voorafgaande aan de 
publieke verdediging van dissertaties en dat luidt: ‘Almachtige God, 
wij danken U, dat U zin en toekomst verleent aan ons bestaan. Onze 
zwakheid indachtig, doch vertrouwend op Uw beloften, willen wij in ons 
werk aan deze universiteit de hoop op het komen van Uw rijk levend 
houden. Wij bidden U, bewaar ons door Uw evangelie bij het geloof in 
Jezus Christus en vervul ons door Uw Heilige Geest met Uw liefde, opdat 
al ons werk geschiede als dienst aan U en aan Uw wereld. Amen.’

26   Zie Francis Bacon, New Atlantis and the Great Instauration, Rev. Ed. Jerry 
Weinberger (Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2012).

27   Als geen ander heeft Nicholas Wolterstorff, emeritus hoogleraar te 
Yale,	oud-hoogleraar	filosofie	aan	de	VU	en	eredoctor	van	de	VU,	de	
betekenis van shalom voor het onderwijs in het licht gesteld. Zie 
Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace (Grand Rapids 
MI: Eerdmans, 1983); ―, Educating for Shalom: Essays on Christian 
Higher Education (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2004). De tekst van 
Wolterstorff in de appendix is een passage uit het eerstgenoemde boek.

28   Jaap Willems (red.), Levend onderzoek aan de Vrije Universiteit 
(Zoetermeer: Meinema, 2000); Hendrik Blauwendraat, Worsteling 
naar waarheid. De opkomst van Wiskunde en Informatica aan de Vrije 
Universiteit (Zoetermeer: Meinema, 2004); Maarten J. Aalders, 125 jaar 
Faculteit Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit (Zoetermeer: Meinema, 
2005); Leo van Bergen, Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De 
medische faculteit van de Vrĳe Universiteit 1880-2000 (Amsterdam: Veen 
2005); Kirstin de Boer-van Rhenen en Nel Velthorst, Bijzondere chemie?! 
75 jaar scheikunde aan de Vrije Universiteit (Zoetermeer: Meinema, 
2005); Ab Flipse, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg.’ Een geschiedenis 
van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Zoetermeer: Meinema 
2005); Wim Roeleveld, Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit 
1960–2001 (Amsterdam: VU, 2005); Marjoke Rietveld-van Wingerden 
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(red.), Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw 
kinderstudies in het Paedologisch Instituut te Amsterdam (1931-2006) 
(Zoetermeer: Meinema, 2006); Peter Bak, Gedonder in de sociale. Vijftig 
jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013 
(Zoetermeer: Meinema 2013); H.E.S. Woldring, Een handvol filosofen. 
Geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit van 1880 
tot 2012 (Hilversum: Verloren, 2013).

29   www.vu.nl/onderzoek
30   Wiert Jan Wierenga & Michiel van Os, Wetenschap en rekenschap, 1880–

1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan 
de Vrije Universiteit (Kampen: Kok, 1980).

31	 		Deze	gedachtegang	is	te	vinden	in	het	werk	van	de	filosofen	Herman	
Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven. Zie: Herman Dooyeweerd, De 
Wijsbegeerte der Wetsidee (Amsterdam: Paris, 1935). Een presentatie 
en	discussie	van	deze	filosofie	biedt	René	van	Woudenberg,	Gelovend 
denken (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2004). Verwante 
opvattingen zijn te vinden in het werk van Nicolai Hartmann, John Searle 
en vele anderen.

32   Zie bijvoorbeeld Stephen Toulmin, The Philosophy of Science (New York: 
HarperCollins, 2000); Philip Kitcher, Science, Truth, and Democracy 
(New York: Oxford University Press, 2001); Ronald N. Giere, Scientific 
Perspectivism (Chicago: University of Chicago Press, 2006); Bas van 
Fraassen, Scientific Representation (New York: Oxford University Press, 
2008).

33   Leerzaam is het boek van Nobelprijswinnaar Sir Peter Medawar, The 
Limits of Science (Oxford: Oxford University Press, 1986).

34   Frank van Kolfschoten, Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat 
en academische mores (Amsterdam: De Kring, 2012); Ruud Abma, De 
publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel (Nijmegen: 
Vantilt, 2013).

35   Voor een overzicht over de interactie van wetenschap en religie sinds 
de wetenschappelijke revolutie, zie John Hedley Brooke & Geoffry 
Cantor, Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion 
(Oxford: Oxford University Press, 1998). Dit boek maakt duidelijk dat 
de oorlogsmetafoor onjuist is ter aanduiding van de historische relaties 
tussen wetenschap en religie.

36   Richard Dawkins, The God Delusion (Londen: Bantam Books, 2006); 
Daniel Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon 
(Londen: Penguin, 2006).

37   Zulke waarden komen in bijna alle integriteitscodes voor 
wetenschappers voor. Zie bijv. VSNU, De Nederlandse Gedragscode 
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Wetenschapsbeoefening, herziene editie (Den Haag: VSNU, 2012), 
beschikbaar op http://www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html; 
Adil E. Shamoo & David B. Resnik, Responsible Conduct of Research, 2nd 
ed. (New York: Oxford University Press, 2009). Veel van zulke codes zijn 
gebaseerd op de kernwaarden die volgens de wetenschapssocioloog 
Robert Merton het ethos van wetenschap uitmaken; zie zijn ‘The 
Normative Structure of Science’, in The Sociology of Science (Chicago: 
University of Chicago Press, 1973(1942)).

38   Een kleine selectie van recente literatuur omtrent deze kwesties is: 
Daniel S. Greenberg, Science for Sale: The Perils, Rewards, and Delusions 
of Campus Capitalism (Chicago: University of Chicago Press, 2007); David 
B. Resnik, The Price of Truth: How Money Affects the Norms of Science 
(New York: Oxford University Press, 2007); David Michaels, Doubt Is 
Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health 
(Oxford: Oxford University Press, 2008); Ben Goldacre, Bad Pharma: 
How Medicine is Broken, and How We Can Fix It (Londen: Fourth Estate, 
2012).

39	 		VU-hoogleraar	wetenschapsfilosofie	Hans	Radder	heeft	zich	
intensief met dit thema bezig gehouden. Zie Hans Radder (red.), 
The Commodification of Academic Research (Pittsburgh: Pittsburgh 
University Press, 2010). Ook relevant is de bundel van VU-historicus 
Chris Lorenz (red.), If you’re so smart, why aren’t you rich? Universiteit, 
markt & management (Amsterdam: Boom, 2008).

40   Een indringende en alarmerende bespreking van deze problemen biedt 
Sir Martin Rees, Our Final Century? Will the Human Race Survive the 
Twenty-first Century? (Londen: William Heinemann, 2003).

41   John L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong (New York: Viking, 
1977).

42   De volgende voorbeelden zijn ontleend aan Michael J. Sandel, What 
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and Giroux, 2012).
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der Wetsidee.
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