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Preprint
René van Woudenberg (red.), Kennis en werkelijkheid: Tweede inleiding tot een christelijke
filosofie, Amsterdam / Kampen, Kok / Buijten & Schipperheijn, 1996; 375 pp., ƒ39,90, ISBN
9024291380.
Dit boek is een vervolg op René van Woudenberg, Denkend geloven, Amsterdam 1992 (zie
NTT 48 [1994], 262; het aldaar door Van den Brink gevraagde zakenregister op beide delen
ontbreekt). In Denkend geloven besprak van Woudenberg de fundamentele theorieën van de
reformatorische wijsbegeerte; in dit vervolg bespreken verschillende deskundigen de
betekenis van deze theorieën voor de kennistheorie (Van Woudenberg), de wijsgerige
antropologie (Glas), de wijsbegeerte van de wiskunde (Strauss), de wijsbegeerte van de
natuurwetenschap (Stafleu), de cultuur- en techniekfilosofie (Vlot), de theorie van sociale
gemeenschappen (Griffioen en Van Woudenberg), de filosofie van de economie (Kee), de
rechts- en staatsfilosofie (Zwart). de politieke filosofie (Klop) en de filosofie van de kunst en
de esthetica (Birtwistle). Opvallende afwezigen zijn de godsdienstwijsbegeerte en de ethiek,
waarvan de eerste in het 'Woord vooraf' van Van Woudenberg nog kort ter sprake komt (1416). Volgens Van Woudenberg is de tijd nog niet rijp voor een hfst. over de betekenis van de
reformatorische wijsbegeerte voor de godsdienstfilosofie, omdat reformatorische wijsgeren als
Troost en Diemer wel bepaalde godsdienstwijsgerige standpunten hebben afgewezen, maar
daar geen duidelijk eigen standpunt tegenover hebben gesteld. Toch zou er m.i. wel wat meer
te zeggen zijn geweest over de interactie tussen de reformatorische wijsbegeerte, de
godsdienstwijsbegeerte, en de theologie in het algemeen. Het boek dat er nu ligt, is voor
theologen slechts zijdelings van belang; voor hen die geïnteresseerd zijn in de
reformatorische wijsbegeerte is het echter een must!
Marcel Sarot
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