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Geloof en rede [Fides et Ratio] zijn als twee vleugels waarmee de menselijke geest zich
verheft om te waarheid te beschouwen. Het streven om de waarheid te leren kennen en
tenslotte Hemzelf te kennen heeft God de mensen in het hart gelegd, opdat deze, door
Hem te kennen en te beminnen, ook tot de volledige waarheid over zichzelf kan komen.1

Met de encycliek Fides et ratio, zo schrijft Newsweek-journalist Kenneth
Woodward op 26 oktober 1998, maakt Paus Johannes Paulus II nog maar eens
duidelijk dat zijn erfenis als christelijke humanist belangrijker (en breder) is
dan zijn occasionele en in de media meer opgemerkte uitspraken over abortus
en geboortecontrole. In het twintigste jaar van zijn pontificaat komt de filo-
soof die Karol Wojtyla was voor zijn verkiezing tot primaat van de Katho-
lieke Kerk opnieuw met kracht aan de oppervlakte. Ook al gaat de encycliek
slechts ternauwernood in op de actuele filosofische perspectieven, en hun
eventuele vruchtbaarheid voor het hedendaagse geloofsverstaan, ze moet als
een hart onder de riem beschouwd worden voor de vele christelijke intellectu-
elen die het belang van de rede voor het geloof onderstrepen. Aldus Wood-
ward.
Andere observatoren, filosofen en theologen, hebben in gelijkaardige bewoor-
dingen de encycliek geëvalueerd.2 Al naargelang ze het gebrek aan aansluiting

1 Aanhef van: Paus Johannes Paulus II, Encycliek Fides et Ratio aan de bisschoppen van de
Katholieke Kerk over de verhouding tussen geloof en rede, gegeven te Rome op 14 september 1998.
Tenzij anders vermeld is de hier gebruikte (niet-officiële) Nederlandse vertaling afkomstig van het
Katholiek Nieuwsblad, uitgave: KN-Lezersservice (vertaling: De Koer), 1998 (beschikbaar via het
web: http://www.katho-lieknieuwsblad.nl). Voor officiële versies in de wereldtalen, zie de webpa-
gina van het Vaticaan (http://www.vatican.va/).

2 Zie bv. ‘Johannes Paul II.: Enzyklika über Glaube und Vernunft’, in Herder Korrespondenz 52
(1998) 548-549; S. Muratore, ‘Fides et ratio – Un’integrazione possible’, in Rassegna di teologia 39
(1998) 805-812; B. Sorge, ‘L’enciclica ‘Fides et ratio’’, in Aggiornamenti Sociali 49 (1998) 823-
828. Zie ook W. Beinert, ‘Uni-Versalität der Theologie’, in Stimmen der Zeit (1999) 217, 161-168;
P. Valadier, Un Christianisme d’avenir. Pour une nouvelle alliance entre raison et foi, Parijs, 1999,
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bij de hedendaagse filosofie, of de afwijzing ervan, zwaarder laten doorwegen
bij hun beoordeling, varieert deze van gematigd positief tot (zeer) negatief.
Commentatoren die tot een eerder negatieve inschatting komen, constateren
dat de redeneertrant van de encycliek een actueel uitdagende en vruchtbare
tekening van de relatie tussen geloof/theologie en wijsbegeerte bij voorbaat
hypothekeert, zelfs onmogelijk maakt. Ze knappen vooral af op het onvermo-
gen of de onwil de moderne wijsbegeerte ernstig te nemen, en huiveren bij het
teruggrijpen naar voormoderne vormen van wijsbegeerte of het massieve
beklemtonen van een vaak propositioneel begrepen openbaring. Anderen
laten zich ontvallen dat de encycliek twee of meer denksporen lijkt te bevat-
ten, dat twee of meer handen het document geschreven of bewerkt hebben. Ze
wijzen in dit verband op enerzijds (eerder eigentijds te noemen) open, ander-
zijds (voormodern aandoende) gesloten visies op wat geloof en theologie zijn;
ze duiden tekstgehelen aan sprekend van dialoogbereidheid zonder voorbe-
houd enerzijds, onderschikking van de rede aan geloof en openbaring ander-
zijds; ze wijzen verschillende evaluaties van de moderne wijsbegeerte aan,
van starre afwijzing en veroordeling enerzijds, tot erkenning en zich uitge-
daagd weten anderzijds; etc.3 De vogel op zoek naar waarheid lijkt voorwaar
vreemd gevleugeld te zijn.
In wat volgt, beogen we een theologische lezing van de encycliek. Derge-
lijke lezing vertrekt (precies zoals de encycliek de taak van de theologie
omschrijft) van het perspectief van de gelovige op zoek naar inzicht (39,
65, 93): ze wil denken vanuit de geloofsoptie, staand onder de openbaring
en geworteld in de christelijke traditie. Het presenteren van een theologi-
sche lezing houdt echter tegelijk en onmiddellijk een bepaalde visie op de
problematiek van de verhouding tussen geloof en rede in. Een lectuurrap-
port van de encycliek geeft dan ook tegelijk evenzeer inzicht in het pause-
lijke document over geloof en rede als in het standpunt van de lezer ter
zake.
Voor een goed begrip van de volgende beschouwingen dient verder ook de
aandacht erop gevestigd te worden dat voor een theoloog die zich bekent tot
de katholieke kerkgemeenschap, deze encycliek (zoals alle encyclieken) een
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bv. pp.122-123. Een sterk sympathiserende lezing van de hand van kard. J. Ratzinger verscheen als
‘Die Einheit des Glaubens und die Vielfalt der Kulturen – Reflexionen im Anschluß an die Enzyklika
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3 Voor deze paragraaf, cf. o.m. het gesprek van het Quotlibetica-studiegezelschap (Faculteit God-
geleerdheid, K.U.Leuven) met I. Verhack en J. Haers over Fides et ratio (4 dec. 1998).



apart statuut heeft, aangezien deze zijn oorsprong heeft in het magisteriële
spreken. Fides et ratio is niet zomaar een veredelde cursustekst, van onder het
stof gehaald door een oude man uit Polen, die lange tijd geleden filosofie
doceerde. Hoe katholieke theologen dit document ook mogen beoordelen,
omwille van hun verbondenheid met de katholieke traditie, kan Fides et ratio
geen neutrale tekst zijn. Een encycliek is een belangrijke expressie van het
authentieke spreken van het gewone leergezag van de paus. Elke evaluatie
ervan impliceert betrokkenheid en sluit een engagement in.4

We geven hieronder eerst de formele structuur van het document, daarna zul-
len we twee mogelijke leeswijzen van de visie van de paus op geloof en wijs-
begeerte uitwerken, illustreren en beoordelen: eerst de leessleutel van de
‘zwaan’, daarna deze van de ‘duif’.

Fides et ratio in kort bestek

In de inleiding van de encycliek (1-6) wordt als vertrekpunt het menselijke
zoeken naar waarheid gepresenteerd. Dit zoeken heeft op zeer verscheiden
wijzen, al naargelang plaats en tijd, een antwoord gekregen. Ook de wijsbe-
geerte is een irreducibel veelvormig antwoord op dit zoeken. Haar uitgangs-
punt is de verwondering die in de mens gewekt wordt wanneer deze ‘de
schepping’ contempleert. Om alle spraakverwarring te vermijden definieert de
encycliek wijsbegeerte als de capaciteit tot reflectie die eigen is aan het men-
selijke intellect, en die gekenmerkt is door het strenge methodische van de
denkvormen en door het systematische van het resultaat, d.i. de logische cohe-
rentie van de uitspraken en de organische eenheid van hun inhoud (4). Omdat
de kerk enerzijds een partner is in de menselijke zoektocht naar waarheid,
anderzijds als gelovige gemeenschap betrokken is op deze waarheid die zij
kent vanuit de openbaring, is het gepast en zelfs gewenst dat ze – vanuit haar
diakonia voor de waarheid – haar bevindingen omtrent de weg naar de waar-
heid kenbaar maakt (6). 
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4 Hun theologische verwoording hebben deze inzichten gevonden in Lumen gentium (nr. 25)
Deze kwestie is ook opgenomen in de canones van de Codex Iuris Canonici van 1983 (can. 749 e.v.),
Nederlandse vertaling: Wetboek van canoniek recht. Latijns-Nederlandse uitgave in opdracht van de
Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferentie, Brussel-Hilversum, 1987. Can. 752 stelt: “Wel-
iswaar geen geloofsinstemming maar wel een religieuze volgzaamheid van verstand en wil moet
betracht worden ten overstaan van een leer die hetzij de Paus hetzij het Bisschoppencollege inzake
geloof en zeden naar voren brengen, wanneer zij hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben
zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen; bijgevolg dienen christengelovigen
ervoor te zorgen om te mijden wat met deze leer niet strookt”.



In het eerste hoofdstuk (7-15) wijdt de encycliek verder uit over deze
betrokkenheid van de kerk op de openbaring, waarvan ze draagster is: God
heeft zich in een absoluut vrije gave als diepste mysterie van heelmakende
liefde geopenbaard in Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, door wie
de mensheid in de heilige Geest een toegang heeft verkregen tot de Vader.
Met de constitutie Dei Filius van Vaticanum I herbevestigt de encycliek
het bovennatuurlijke van deze openbaring en de erin oplichtende waarheid,
en in dit verband de dubbele kennisorde waarin de waarheid gevat zit: de
rede heeft toegang tot het domein van de natuur; het geloof reikt tot waar-
heden die mensen enkel via bovennatuurlijke openbaring kunnen kennen.
Deze geopenbaarde waarheid is tijd en geschiedenis binnengetreden als
antwoord op de laatste vragen van de mensheid. Voor dit geopenbaarde
heilvolle mysterie, waar aldus enkel het geloof bij kan, dient de rede op
zijn minst open te staan, zodat ze over haar eigen grenzen heen kan door-
verwijzen naar de verborgen volheid van waarheid. Als universele en uit-
eindelijke waarheid en onomkeerbaar referentiepunt voor wie wil reflecte-
ren over het mysterie van de mens daagt de openbaring de filosofie dus uit
tot het uiterste te gaan. 
In het tweede en derde hoofdstuk, getiteld respectievelijk ‘Credo ut intelli-
gam’5 (16-23) en ‘Intelligo ut credam’6 (24-35) ontwikkelt de encycliek ver-
der de intieme relatie tussen geloof en rede, eerst vanuit het geloof naar de
rede toe, daarna vanuit de rede naar het geloof toe. Vanuit het geloof, en dit
leert de bijbel, is er de overtuiging van de diepe en onlosmakelijke eenheid
tussen de kennis van de rede en de kennis van het geloof. Ook al zijn er twee
kennisordes, er is geen competitie tussen beide: “de ene bevat de andere en
beide hebben hun eigen actieradius” (17).7 Dit betekent dat de rede, zoals het
boek Wijsheid stelt, eigenlijk via de studie van het ‘boek van de natuur’ tot
God Schepper kan komen. Meer nog: “Wanneer de mens met zijn verstand
God, de Schepper van alles, niet kan kennen, dan ligt dat niet zozeer aan het
ontbreken van een passend middel als wel aan de hindernis die hem op de
weg gelegd is door zijn vrije wil en zijn zonden” (19). Dan is de rede, leert
Paulus, de gevangene van zichzelf geworden en verwijst ze – als ‘wijsheid
van deze wereld’ – niet meer door naar de ‘wijsheid van God’ die via het
kruis openbaar is geworden, want dit kruis beschouwt ze als dwaasheid en
ergernis. De menselijke wijsheid weigert dan nog “in haar eigen zwakheid de
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5 Vert. ‘Ik geloof om te begrijpen’.
6 Vert. ‘Ik begrijp om te geloven’.
7 Eigen vertaling.



mogelijkheid van haar kracht te zien”8. De ‘waarheid’, die God ons in Jezus
Christus openbaart, is niet in tegenspraak met de waarheid waartoe de filosoof
komt. Beide, zowel geloof als rede, leiden tot de ene waarheid, waarvoor de
openbaring de zekerheid biedt “door te laten zien dat de Schepper-God ook
de God van de heilsgeschiedenis is” (34).
Om nu de precieze relatie tussen geloof en filosofie te definiëren gaat hoofd-
stuk vier in eerste instantie in op enkele belangrijke momenten uit de geschie-
denis waarop beide elkaar ontmoet hebben (36-48). In de antieke tijd adop-
teerde het christelijke geloof op kritisch-creatieve wijze de filosofie en
christianiseerde zodoende het platoonse en neo-platoonse denken. Het christe-
lijke waarheidszoeken voltooide zo, in de reflectie van de kerkvaders, de filo-
sofie van de oudheid. Ook in de scholastieke theologie, met als hoogtepunt en
blijvend voorbeeld het ‘meesterwerk’ van Thomas van Aquino, wordt de fun-
damentele harmonie tussen de kennis van het geloof en de wijsgerige kennis
herbevestigd: “geloven vraagt dat zijn object met de hulp van de rede begre-
pen wordt; en op het hoogtepunt van zijn zoektocht erkent de rede dat het niet
zonder datgene kan wat het geloof naar voor brengt” (42).9

Maar daarna grijpt het drama plaats van de scheiding tussen geloof en rede:
de rede claimt volstrekte autonomie. De filosofie drijft in toenemende mate
weg van de openbaring en gaat zelfs in oppositie ertegen in stromingen als het
idealisme, atheïstisch humanisme, positivisme en nihilisme. Na verloop van
tijd slaat het moderne rationalisme om in een wantrouwen tegen de rede zelf,
en wordt het zoeken naar waarheid (bijvoorbeeld in filosofisch subjectivisme
en pragmatisme) opgeheven. Al zijn ook in het moderne denken nog sporen
die kunnen helpen tot waarheid te komen, het loskoppelen van rede en geloof
laat beide verarmd en verzwakt achter. Slechts een herontdekking van hun
onderliggende, diepe eenheid kan hieraan verhelpen.
Het vijfde hoofdstuk bespreekt de interventies van het magisterium in filosofi-
sche zaken, gesitueerd in de uitoefening van de diakonia van de waarheid
(49-63). Ook al heeft de kerk geen eigen filosofie en canoniseert ze geen
enkele denkrichting, toch dient ze stelling te nemen tegen elk wijsgerig spre-
ken dat tegen de christelijke doctrine ingaat (vb. op het niveau van de gods-
leer, de antropologie, de ethiek, etc.). In het verleden was dit reeds het geval,
zoals in Dei Filius (1870) dat zich uitsprak tegen fideïsme en traditionalisme
(tekort aan rede) enerzijds, tegen rationalisme en ontologisme (tekort aan
geloof) anderzijds. Deze eeuw nog veroordeelde het leergezag de filosofische
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presumpties van het modernisme, de atheïstische marxistische en communis-
tische denkrichtingen, en het verkeerd begrepen evolutionisme, existentia-
lisme en historicisme. Een actueel wijsgerig probleem is het verschuiven van
opvattingen van waarheid als correspondentie naar consensustheorieën. Naast
deze veroordelingen is de interesse van de kerk voor de filosofie tevens posi-
tief tot uiting gekomen, zoals bijvoorbeeld in Aeterni Patris (Leo XIII, 1879)
en in Gaudium et spes (1965).
In hoofdstuk zes waagt de encycliek zich aan een vandaag relevante bezinning
over de interactie tussen wijsbegeerte en theologie (64-79). De theologie, die
methodologisch vertrekt van het auditus fidei10 met het oog op verhelderen
van het intellectus fidei11, wordt door de filosofie op dubbele wijze geholpen:
enerzijds in het voorbereiden op een correcte auditus fidei, anderzijds in het
conceptueel, argumentatief en communiceerbaar uitdrukking geven aan het
intellectus fidei (66). De fundamentele theologie dient de eenheid van de filo-
sofische en de geloofswaarheid aan te tonen. Vele waarheden kunnen reeds
ingezien worden door de rede; de openbaring voert deze waarheden tot hun
diepste betekenis (67). Een andere taak weggelegd voor de wijsbegeerte is de
toerusting voor de dialoog tussen de culturen: omwille van haar betrokkenheid
op het universele verstrekt ze namelijk de mogelijkheid om in diverse wereld-
beschouwingen en culturen te ontdekken wat objectieve waarheid is (69).
Op dit punt volgt dan een bezinning op het culturele en transculturele karak-
ter van het christelijk geloof (70-72). Uit de ontmoeting van het geloof met de
cultuur resulteert iets nieuws: de culturele context doordringt het beleven van
het christelijke geloof dat op zijn beurt deze context mede vorm geeft. Vanuit
hun eigen dynamiek hebben culturen de intrinsieke capaciteit om de openba-
ring te ontvangen. De context kan echter nooit het criterium voor het christe-
lijke geloof zijn; in wezen kan het geloof met alle culturen samengaan. De
eerste synthese bereikt met het Griekse denken, is niet de enig mogelijke, ook
al blijft waar dat “de kerk in de dialoog met andere culturen niet kan opgeven
wat ze gewonnen heeft bij haar eerste inculturatie in het Grieks-Latijnse den-
ken” (72).12

Ten aanzien van het geloof kan de filosofie verschillende posities innemen
(75-79). Er is vooreerst wijsbegeerte onafhankelijk van de openbaring, omdat
deze laatste aan de filosofen onbekend was/is (deze positie is niet van toepas-
sing op de moderne, afgescheiden filosofie). Een tweede positie is die van de
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10 Vert. ‘het vernemen (horen) van het geloof’.
11 Vert. ‘het verstaan van het geloof’.
12 Met verwijzing naar Nostra aetate. Eigen vertaling.



zgn. christelijke filosofie, d.i. filosofische reflectie opgevat vanuit een dyna-
mische eenheid met het geloof. Een derde positie is deze van de filosofie als
ancilla theologiae: d.i. als dialoogpartner van de theologie in haar poging om
de intelligibiliteit en de universele waarheid van haar claims te bevestigen.
Wanneer de filosofie echter in deze dialoog stapt, gaat ze onder de autoriteit
van het magisterium staan: “Want uit de geloofswaarheden komen bepaalde
postulaten voort, die de wijsbegeerte moet respecteren zodra zij met de theo-
logie in verbinding treedt”.
In hoofdstuk zeven, tenslotte, beschrijft de paus vooreerst de vereisten waar-
aan de filosofie moet voldoen in het licht van de openbaring (80-91) en ver-
volgens de taken voor de theologie (92-99). Het Woord van God legt onver-
mijdelijk een aantal eisen op aan de filosofie. Dit blijkt reeds in de ‘filosofie’
die uit de bijbel spreekt (80). Tegen de achtergrond van de betekeniscrisis die
we vandaag meemaken, heeft de wijsbegeerte nood aan volgende dimensies:
(a) een sapiëntiële dimensie, zoekend naar de ultieme betekenishorizon en de
fundering hiervan; (b) een cognitieve dimensie, overtuigd van de mogelijk-
heid dat objectieve waarheid bereikt kan worden, begrepen als adaequatio rei
et intellectus; en (c) beide vorige dimensies impliceren een metafysische
dimensie: filosofie dient in staat te zijn “boven de empirische gegevens uit te
stijgen om bij haar zoeken naar de waarheid iets absoluuts te bereiken, iets
ultiems en fundamenteels” (83). Hiertoe moet de stap gezet worden van feno-
meen naar fundering. Mensen kunnen komen tot een eengemaakte en organi-
sche visie op kennis. Om vele gevaren van de actuele filosofische situatie te
vermijden beklemtoont de encycliek de noodzaak van een nauwe relatie tus-
sen hedendaagse filosofie en de filosofie die ontwikkeld werd in de christe-
lijke traditie. Deze relatie moet behoeden voor eclecticisme, historicisme,
sciëntisme, pragmatisme, nihilisme. Vooral sommige auteurs uit het zgn.
postmoderne denken verdienen hierbij gepaste aandacht (91).
De theologie van haar kant dient enerzijds te kijken hoe zij het geloof kan
mediëren in historisch en cultureel verscheiden contexten, zonder dat de
zekerheid en onveranderbaarheid ervan aangetast worden. De filosofie kan
hierbij helpen. Zo zijn er volgende probleemvelden in het verstaan van de
bronnen: de relatie tussen betekenis en waarheid in het begrijpen van wat
bijbelse openbaring is, de verhouding tussen waarheid enerzijds, tijd en taal
anderzijds (de hermeneutiek van de dogmatische verklaringen), en de blij-
vende validiteit van de conceptuele taal gebruikt in conciliaire formuleringen.
Het articuleren zelf van het intellectus fidei is een volgende, nog veeleisender
taak voor de (dogmatische) theologie. Hiertoe is een nieuwe zijnsfilosofie
vereist die het mogelijk moet maken, in harmonie met de hele filosofische
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traditie – tot op vandaag -, de rijkdom van de traditie theologisch te integre-
ren in het (actuele) intellectus fidei. De moraaltheologie dient zich, om de
ethische draagwijdte van het Woord Gods uit te drukken, te wenden tot een
filosofische ethiek die naar de waarheid van het goede op zoek gaat. Op het
domein van de pastoraaltheologie en catechese kan de filosofie hulp bieden
bij het uitklaren van de band tussen geloof en leven, gebeurtenis en dogmati-
sche waarheid, en transcendente waarheid en menselijke verstaanbare taal.
De conclusie (100-108) herhaalt de krachtlijnen uit de encycliek en wil filo-
sofen en theologen aanmoedigen de band tussen geloof en rede (opnieuw) aan
te halen. Een laatste woord is gericht tot Maria, de Sedes Sapientiae.

De vleugel van de rede gekortwiekt? De waarheid over de rede

Als men een zwaan gevangen wil houden, dan knipt men één vleugel, zodat
het nobele dier onmogelijk nog evenwicht kan vinden bij het opvliegen. In
Fides et ratio geeft paus Johannes Paulus aan dat dit gebeurd is met de vleu-
gel van de rede in de moderne tijd. Doordat ze haar openheid op de openbaring
verloren is, heeft de moderne wijsbegeerte al te vaak het ‘zich verheffen van
de menselijke geest om de waarheid te aanschouwen’ onmogelijk gemaakt.
Menig filosoof en theoloog zal na de lectuur van de encycliek eerder geneigd
zijn het omgekeerde te beweren. Precies door het niet ernstig nemen van de
moderne en hedendaagse wijsbegeerte kortwiekt de paus de vleugel van de
rede. Al te gemakkelijk worden de rede en de waarheid waarnaar deze zoekt,
ondergeschikt aan of ingeordend in de geloofswaarheid, die in haar volheid
slechts via de openbaring verkregen kan worden. De moderne scheiding tus-
sen geloof en rede heeft inderdaad de autonomie van de wijsbegeerte opnieuw
gedefinieerd, zoals dit analoog ook het geval is voor het domein van de
wetenschap, de politiek, de economie, enz. Het hemelse baldakijn dat in de
voormoderne tijd cultuur en samenleving omspande, is niet meer. Bovendien
zijn velen niet geneigd om dit louter negatief te beoordelen, en beklemtonen
zij, naast de kwalen, precies ook de vruchten van deze evolutie. Meer nog:
wanneer vandaag de pluraliteit van de levensbeschouwingen en godsdiensten
als uitgangssituatie wordt gehanteerd, dan lijkt het dwingende exclusief chris-
telijke perspectief op waarheid en rationaliteit eerder een hinderpaal dan een
uitnodiging om de banden tussen geloof en rede opnieuw aan te halen.
De eerste leeslijn die we hier ontwikkelen, diept dit spoor verder uit. Het con-
cept ‘leeslijn’ impliceert zoiets als een selectieve lezing van de tekst. Door het
uitwerken van een tweede leeslijn wordt de selectiviteit van de eerste lezing
expliciet gemaakt – en omgekeerd. Het hieronder gepresenteerde denkspoor
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ligt voor de hand als men vanuit een inzicht in de hedendaagse theologie en
filosofie de encycliek doorneemt. Telkens opnieuw verrassen dan zowel de
archaïserende spreek- en redeneertrant als de voormoderne en anti-moderne
zienswijze.

De filosoof geschokt

Vanuit een standpunt dat vertrekt vanuit de geopenbaarde waarheid, die als
objectief, universeel en absoluut beleden wordt, en in totaliteit enkel in geloof
ingezien kan worden, wordt de relatie tussen geloof en rede geschetst. Aange-
zien er maar één waarheid (79) is (dit is een premisse van de menselijke rede,
geattesteerd door het principe van de niet-contradictie, met zekerheid beves-
tigd door de openbaring [34]), hebben de twee kennisordes hetzelfde doel, lei-
den ze tot dezelfde waarheid, die de ene kennisorde, het geloof, echter reeds
vanuit de openbaring ter beschikking heeft. Bovendien is de reikwijdte van de
rede, enerzijds omwille van het op zijn minst deels bovennatuurlijke karakter
van de volle waarheid (8), anderzijds omwille van de vrije wil en zonde (19)
en de onstandvastigheid van het hart (28), beperkt. Niet alle waarheden kun-
nen door de rede ingezien worden (9, 76), zodat, wil ze zichzelf recht doen,
ze het aan zichzelf verplicht is zich in haar zoektocht naar de waarheid te
laten voorlichten vanuit de openbaring.

20. In dit licht wordt het verstand gewaardeerd, maar niet overgewaardeerd. Want alles
wat het bereikt, kan wel waar zijn, maar krijgt pas zijn volle betekenis als zijn inhoud
wordt geplaatst in het wijdere perspectief van het geloof […]. In één woord: de mens
komt door het verstand tot de waarheid, omdat hij tegelijk met het geloof de diepe zin
van alles, en in het bijzonder de zin van zijn eigen bestaan ontdekt.

Op zijn minst wordt de rede vanuit dergelijk totaliteitsomvattend en dus tota-
litair perspectief gerelativeerd, en ondergeschikt. Wanneer de rede meer
claimt, en vanuit haar (niet langer door het geloof begrensde) autonomie over
de openbaring wil reflecteren zonder deze te omhelzen, bezondigt ze zich aan
hybris. Dan richt ze zich niet langer op het ‘ware referentiepunt’ (14, 15) van
de openbaring. Het is in dit perspectief dat de encycliek ook de ‘christelijke
mythe’ in stand houdt dat de kerkvaders de antieke wijsbegeerte voltooid heb-
ben. Filosofie is propedeuse voor het geloof (76), praeparatio evangelii, prae-
paratio fidei13 (61). 
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Dit betekent natuurlijk, dat als de rede op zoek gaat naar de waarheid, het
resultaat van die zoektocht op zijn minst dient te passen in de waarheid zoals
deze gekend is vanuit de openbaring (waarheid die behoed wordt door het
magisterium). Positief geformuleerd: de correct gebruikte rede voert naar
God. De filosofische onderneming, zoekend naar waarheid binnen de natuur-
lijke orde, loopt uit – alvast impliciet – op het bovennatuurlijke (75). Een
variatie op dit thema is de twee-boeken-theorie: aangezien zowel ‘het boek
van de natuur’ als de Schrift God als auteur hebben, leidt de lectuur van beide,
respectievelijk door de rede en door het geloof, tot dezelfde God (19). Tot
dezelfde Heer Jezus Christus, respectievelijk als ‘Eeuwig Woord in wie alles
geschapen is’ en als ‘Geïncarneerd Woord die in zijn hele persoon de Vader
openbaart’ (34). Ook het beroep op Dei Filius lijkt dit perspectief te bevesti-
gen (8, 53). Een natuurlijke Godsleer is mogelijk, en eigenlijk onafwendbaar,
voor de recta ratio. Nog een variatie legt de focus op de mens als waarheids-
zoekend wezen (1, 28), maar deze focus verschuift al snel in de richting van
het klassieke desiderium naturale videndi Deum14 (17). Wie om één of andere
reden geen toegang heeft, kan of wil hebben tot de christelijke openbaring,
blijft steeds ‘gehandicapt door de inherente zwakheid van de menselijke rede’
(75). 
Vanuit het perspectief van de rede beschouwd wordt in deze leeslijn telkens
gewezen op de continuïteit tussen rede en geloof.15 Vanuit het perspectief van
het geloof gezien wordt niettemin menig keer op de discontinuïteit gewezen:
het geloof voegt toe, completeert, vervolmaakt; het wijst de rede niet af, maar
perfectioneert deze (analoog aan gratia non destruit sed perficit naturam [43,
75]).16

Het is precies vanuit deze discontinuïteit dat gewaarschuwd wordt voor het
gevaar van afglijding naar totalitaire posities in de filosofie (4), voor het
gevaar te vergeten ‘dat mannen en vrouwen altijd geroepen worden hun
schreden te richten in de richting van een waarheid die hen transcendeert’ (5).
Herhaalde malen veroordeelt de encycliek actuele filosofische posities die hun
oorsprong vinden in het ‘drama van de moderne scheiding tussen geloof en
rede’: rationalisme, idealisme, materialisme, immanentisme, atheïstisch
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ken naar de waarheid – d.w.z. filosofie die zich aan haar eigen regels houdt – alleen maar helpen om
Gods woord beter te verstaan” (73).

16 Vert. ‘de genade vernietigt de natuur niet, maar brengt ze tot voltooiing’.



humanisme, marxisme, communisme, vormen van evolutionisme, existentia-
lisme en historicisme, experiëntialisme/positivisme/scientisme, subjectivisme,
pragmatisme, agnosticisme, relativisme en ongedifferentieerd pluralisme,
nihilisme, scepticisme, indifferentisme, bepaalde postmoderne posities, de
argwaan omtrent de rede (het einde van de metafysica), de fragmentering,
eclecticisme, etc. (5, 45-48, 52, 54-55, 80-81, 85-91). Juist door deze schei-
ding komt de filosofie niet aan haar hoge roeping tegemoet (49). Ze verwordt
tot ‘wijsheid van de wereld’, een rede die de gevangene van zichzelf gewor-
den is (22-23), en die in haar illegitieme eigenmachtigheid zichzelf ernstige
schade toebrengt (75). 
Vandaar ook dat het magisterium zich het recht toeeigent om in zijn dienst
aan de waarheid in filosofische zaken in te grijpen en de noodwendige karak-
teristieken voor goede filosofie ( wat betekent ‘niet in tegenspraak met de
openbaring’ [49]) te formuleren. Als getuige van de waarheid vervult het
magisterium op deze wijze “een deemoedige maar onvermoeibare dienst, die
iedere filosoof zou moeten erkennen, ten voordele van de recta ratio, dat wil
zeggen het verstand dat op de juiste wijze nadenkt over het ware” (50). Het
leergezag bedoelt dit ingrijpen uiteraard positief: het wil de filosofie steunen
in de zelfkritiek, en waarschuwen voor totaliteitsaanspraken, alleen al
omwille van de inherente en historische grenzen van de rede (51). Precies
hierom dient goede wijsbegeerte, als vereiste vanuit het Woord Gods, een
sapiëntiële, een cognitieve en een metafysische dimensie te hebben.
Het is duidelijk: ook al stelt de encycliek tot drie maal toe dat de kerk geen
eigen filosofie heeft, noch bepaalde scholen canoniseert (64,72,76), elke goede
filosofie heeft, zeker na de gebeurtenis van de openbaring in Jezus Christus,
een religieuze, zelfs christelijke finaliteit. Daarom beklemtoont de encycliek
de nood aan een ‘intieme relatie van continuïteit tussen de hedendaagse filo-
sofie en de filosofie zoals die ontwikkeld is in de christelijke traditie’.
Wat de paus voor ogen staat, blijkt à la limite een anti-modern gemotiveerd
voor-modern model van filosofie dat tegen de moderne ‘ontvoogding’ van de
rede ingaat. De autonomie die de paus voor de wijsbegeerte weggelegd ziet en
herhaaldelijk benadrukt, is niet de autonomie die de filosofie zich legitiem
meent verworven te hebben in de moderniteit. Vooral in de voorbeelden die de
encycliek naar voor schuift, wordt dit manifest: naast de belangrijke plaats die
Thomas van Aquino (43, 69) krijgt, figureren Augustinus (40) en Anselmus
van Canterbury (14, 42) als de modellen bij uitstek. Wanneer men beseft dat de
actuele wijsbegeerte zich – buiten de christelijke traditie om – zelf van de gren-
zen van de rede bewust is geworden, en een sensibiliteit ontwikkeld heeft voor
pluraliteit en alteriteit (met verstrekkende gevolgen voor epistemologische en
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metafysische kwesties), wordt het contrast met de pauselijke opvattingen enkel
nog schriller.

De theoloog geërgerd

Het is bovendien de vraag, zo zullen theologen uit de eerste leeslijn stellen,
of de theologie werkelijk zit te wachten op een filosofie, zoals die gepresen-
teerd wordt in de encycliek. Als theologie werkelijk contextueel is (72), dan
is precies de hedendaagse wijsbegeerte, of die nu beantwoordt aan het door
de encycliek voorgeschreven model of niet, de dialoogpartner bij uitstek. Ze
begrijpen dan ook niet dat het leergezag zich nog uitdrukkelijker het recht
toeeigent om in te grijpen in de wijsbegeerte wanneer die als ancilla theolo-
giae de dialoog met de theologie aangaat (77). Het daadwerkelijk ernstig
nemen van de actuele filosofie leidt wel tot een dogmatische en fundamen-
tele theologie die andere vormen aanneemt dan beschreven (66-68). Precies
het beklemtonen van het verschil tussen het filosofische en theologische dis-
cours, een les uit de moderniteit, lijkt in dit opzicht zeer belangrijk. Het is
dan ook jammer dat één van de meest open passages in dit verband, de hulp
die de verscheiden richtingen in de filosofie kunnen bieden bij het bereflec-
teren van de band tussen waarheid en leven, tussen gebeurtenis en doctrinele
waarheid, en tussen transcendente waarheid en menselijk talig expressiever-
mogen, niet vermeld staat bij de systematische theologie, maar bij de sectie
over catechese (99).
Het verwarren van het filosofische en theologische discours lijkt wel schering
en inslag, ook al worden de beide kennisordes conceptueel uit elkaar gehou-
den. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het concept van waarheid.
Ook al wordt waarheid ultiem aan de openbaring (en dus aan het mysterie)
gekoppeld, de meeste definities ervan zijn klassiek filosofisch: waarheid is
universeel, absoluut en objectief; waarheid is transcultureel (69), waarheid is
representatie (en geen resultaat van consensus [56]), is adaequatio rei et intel-
lectus (82). Waarheid is bovendien in proposities uitdrukbaar. De taal is in
staat om – eventueel slechts analoog – aan deze waarheid uitdrukking te
geven (84). Een dergelijke klassiek-filosofische formulering is er mede ver-
antwoordelijk voor, dat de theologen, die zich precies wagen aan de dialoog
met de actuele wijsbegeerte, zich niet terugvinden in het door de encycliek
geschetste wijsgerige kader voor deze dialoog. Precies op het ogenblik
waarop filosofen en theologen het structurele onderscheid tussen de god van
de filosofen en de God van het christelijke geloof gaan benadrukken, worden
deze inspanningen, zo lijkt het, afgewezen. 
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Het kortwieken van de vleugel van de rede treft echter tevens het geloof. Pre-
cies de klemtoon op de continuïteit tussen natuurlijke en bovennatuurlijke
waarheid gaat immers gepaard met een strakke definiëring van geloven als het
aanvaarden van proposities (48) (weliswaar door een vrij te maken keuze), om
zo te kunnen delen in het mysterie (66). Deze proposities (individuele, op
zichzelf staande waarheden) worden via de rede inzichtelijk gemaakt (76), en
in een universele en mededeelbare vorm gepresenteerd: de rede universali-
seert het geloof (48). In dit verband valt ook de vlotte overgang op van empi-
rische naar geloofskennis (aanvaarden op gezag van anderen [31-32]). 
Een laatste opmerking, en misschien een schrijnend voorbeeld van het niet
aangaan van de dialoog met de contemporaine wijsbegeerte, is de historise-
rende lezing, weliswaar in navolging van Paulus’ expositie in de Romeinen-
brief, van het boek Genesis: ‘onze eerste ouders hebben door hun zonde van
hoogmoed de mogelijkheden van de rede zo verwond dat van dan af het pad
van de rede naar de waarheid door hindernissen gestremd wordt’ (22).

De rede is volgens deze leeslijn waarlijk de ancilla theologiae, de dienst-
maagd van de theologie, maar zeker niet diegene die tegelijk ook met de fak-
kel vooropgaat.

Het perspectief van de duif: geloofswaarheid en de rede

Het blijft de vraag of het beeld van de opvliegende zwaan het meest oppor-
tune beeld is om weer te geven waar het in Fides et ratio om te doen is. Een
andere leessleutel biedt misschien het beeld van de duif die neerdaalt en een
plaatsje zoekt om te landen en een nest te bouwen. Om deze tweede leeslijn
duidelijk te maken neem ik één van de voorbemerkingen weer op. Het voor-
liggende document is een encycliek, een van de hoogste vormen van authen-
tiek spreken van het gewone leergezag van de paus. Dit betekent dat de posi-
tie van de auteur sterk theologisch gekwalificeerd is.

Magisterieel spreken

(a) We hebben immers te doen met een spreken dat onwillekeurig en irre-
ducibel vertrekt van binnen de geloofsoptie, van binnenin het staan in
een traditie. De geclaimde waarheid is dan ook een waarheid die precies
in het beleven van dit geloof, precies vanuit het staan in deze traditie
duidelijk wordt, en kan worden. Vandaar dat waarheid onmiddellijk ver-
bonden wordt met openbaring. Dit is precies de kernboodschap van het
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christendom: dat in de geschiedenis van het joodse volk, en meer nog in
Jezus Christus, ultieme waarheid openbaar geworden is.

(b) Bovendien hebben we te doen met een spreken van het magisterium, dat,
vanuit zijn taak tot het behouden van het depositum fidei, ten overstaan
van de kerkgemeenschap op de ‘plaats van de goddelijke waarheid’ van
het christelijke geloof gaat staan, als eerste getuige en behoeder ervan, ten
dienste van de kerk en de mensengemeenschap. De schrijver van de ency-
cliek opereert dus niet als ‘expert’, maar als ‘meester’, die vanuit de ver-
trouwdheid met het eigene van de christelijke traditie de weg naar de
christelijke waarheid wil wijzen. Anders uitgedrukt: door op ‘de plaats
van de waarheid’ te gaan staan neemt het magisterium binnen de kerkge-
meenschap de plaats in van het ‘tegenover’. 

Met andere woorden: van bij het begin ontmoeten we in de encycliek een
geparticulariseerd spreken dat discours-intern opereert. Dergelijk spreken
vertrekt (a) vanuit de eigen traditie, getekend door een waarheidsclaim, die in
de geloofsoptie existentieel beleefd wordt, (b) in het bewustzijn van een spe-
cifieke opdracht die het heeft vanuit die traditie. In de encycliek wordt dus
vanuit de christelijke geloofservaring en in het licht van de eigen opdracht van
het leergezag een christelijk of theologisch of dogmatisch werkelijkheidsver-
staan gepresenteerd, dat ten voeten uit door het geloof gedragen wordt, en
zonder dit geloof niet adequaat begrepen kan worden – een werkelijkheids-
verstaan dat, filosofisch gesproken, wellicht het best omschreven wordt als
een verstaan van de werkelijkheid als doorbroken immanentie.17

Het magisterieel spreken is dus op zijn minst een eigen bijzonder discours,
van een in theologisch opzicht dogmatisch te noemen waarheidspreken dat
van binnenuit niet geparticulariseerd wordt, en ook niet kan worden gezien de
oorsprong van de waarheid in de geloofsoptie. Het mag dan ook niet verwon-
deren dat het leergezag zijn spreken percipieert als diakonia aan de waarheid
vanuit het staan in de waarheid (2). Het is een spreken vanuit het mysterie van
het geloof, dat nergens buiten het geloof treedt. Discours-intern ziet dit spre-
ken eruit als een propositioneel spreken; maar het genre van het discours is
symbolisch/sacramenteel (zie verder). 
Een handige leessleutel om de encycliek vanuit dit gezichtspunt te lezen, is het
toevoegen van tussenzinnen aan iedere stelling in de encycliek, in de aard van:
‘vanuit het perspectief van het christelijke geloof’, ‘christenen geloven dat’,
‘vanuit de christelijke geloofsoptie’, ‘in een christelijk werkelijkheidsverstaan’,
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etc. Dit brengt geen absolute helderheid, maar verzacht alvast in vele gevallen
het in onze actuele context onhoudbare verabsoluteerde en totalitaire perspec-
tief waarop de eerste leessleutel wees. Dit is bijvoorbeeld het geval als men de
nummers 80 en 100 herleest. Dan wordt de bezorgdheid van het magisterium
alvast beter verstaanbaar.

Vertrekpunt voor de lectuur: een dogmatisch waarheidsverstaan geënt op een
sacramenteel waarheidsbegrip

We stelden dat leeslijnen een selectieve lezing impliceren. Kern van de
tweede leeslijn is het (in hoofdstuk 1 over openbaring ontvouwde) sacramen-
tele waarheidsbegrip. Het mag niet verbazen dat een expliciet ‘theologische’
lezing precies hier haar aanvang neemt: bij het mysterievolle van de openba-
ring van God, waarvan onze kennis “steeds getekend [is] door het fragmenta-
rische en beperkte van ons begrijpen” (13). Vooraleer op de dimensie van de
‘waarheid’ van het mysterie (en het kennen ervan en expressie geven eraan)
in te gaan, dient vanaf het begin klaargesteld te worden dat het hier resoluut
om ‘heilswaarheid’ gaat, een gratuïte gave van God omwille van het heil van
mensen (7). Ook het tweede Vaticaans Concilie, zo stelt de encycliek, onder-
streepte dit heilskarakter van de openbaring in de geschiedenis (10), geplaatst
binnen een eschatologisch kader (11). Geloven, het zich onder de openbaring
stellen, is in de eerste plaats ingaan op heilsaanbod. Het gaan staan onder de
waarheid van het mysterie en de vrijheid van de christen zijn co-relatief (15).
Dergelijke heilvolle, mysterievolle waarheid kan enkel door het geloof inge-
zien worden en heeft een onophefbaar sacramenteel karakter: precies in een
(be)leven van het erkennen van het mysterie als mysterie komt heil tegemoet. 
Tegelijk blijkt het bijzondere van de geopenbaarde waarheid in het vocabu-
laire dat erom heen geweven wordt: waarheid is het zien van Gods aanschijn,
is gave – te begrijpen vanuit een perspectief van interpersoonlijke communi-
catie; geloven is instemmen met het goddelijk getuigenis, een gehoorzaam
antwoord aan Gods roepen, zich toevertrouwen aan God, de opperste uitdruk-
king van menselijke vrijheid (13). Aan het begin van het geloof staat een ont-
moeting die het mysterie ontsluiert dat voor lange tijd verborgen was (7).
Er zijn bovendien tekenen18 waarin de mysterievolle waarheid zichzelf pre-
senteert als mysterie. Deze tekenen zijn vanuit hun band met de openbaring
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enkel in geloof in hun tekenkarakter toegankelijk. Zij kunnen wel bestudeerd
worden door de rede, volgens de haar geëigende methodes, maar urgeren de
rede tegelijk:

13. […] verder te gaan dan hun aard van tekens, om de diepere betekenis die zij dragen,
te begrijpen. In die tekens is dus reeds een verborgen waarheid aanwezig, waarnaar de
rede wordt verwezen en waarvan zij niet kan afzien zonder dat zij de haar aangeboden
tekens zelf vernietigt.

De activiteit van de rede veronderstelt dus het geloof, en slechts vanuit het
geloof openbaren de tekenen sacramenteel de diepten van het mysterie. De
geloofswaarheid heeft dus een eucharistisch karakter; d.w.z. ze komt reëel
aanwezig zonder ontologisch voorhanden te zijn (dan zou de rede volstaan).
Het teken van de eucharistie herneemt dus het mysterie van de incarnatie in
Jezus Christus:

[…] de eucharistie, waar de onlosmakelijke eenheid tussen de werkelijkheid en haar
betekenis het mogelijk maakt, de diepte van het mysterie te bevatten. Christus is in de
eucharistie waarlijk aanwezig en levend, Hij werkt en handelt door zijn Geest, maar zoals
de H. Thomas juist gezegd heeft: “Je ziet niet, je begrijpt niet, maar het geloof bevestigt
je voorbij de natuur. Wat daar verschijnt is een teken: het verbergt in het mysterie ver-
heven werkelijkheden”.

De tekst gaat dan ook verder:

[…] De geloofskennis heft het mysterie dus niet op: ze maakt het alleen inzichtelijker en
openbaart het als een voor het leven van de mens wezenlijk feit: “Christus de Heer (…)
openbaart juist in de openbaring van het geheim van de Vader en van zijn liefde, de mens
zelf ten volle aan de mens en ontsluit voor hem zijn hoogste roeping”19, namelijk deel te
hebben aan het geheim van het drievuldige leven van God.20

In de eucharistie en in het mysterie van de incarnatie21 heeft de gelovige toe-
gang tot de waarheid van het geloof, in respect voor het mysterievolle karak-
ter ervan. Elk spreken over deze waarheid behoudt dus noodzakelijk een
sacramenteel karakter, en is slechts vanuit deze sacramentaliteit te begrijpen
als absoluut, universeel en zelfs objectief – wat meteen implicaties met zich
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meebrengt voor het begrijpen van deze karakteristieken. Het attesteren ervan
geschiedt binnen het strikte kader van de geloofsoptie. 
Opnieuw: voor de gelovige zal het mysterie van de incarnatie het centrale
punt blijven voor het verstaan van het raadsel van het menselijke bestaan, de
schepping en God zelf. Dit is precies de essentie van het christelijke geloof.
En het is dan ook vanuit het perspectief van het geloof dat de filosofie tot op
haar grenzen wordt voortgestuwd, waarbij de rede opgeroepen wordt zich een
logica eigen te maken die de grenzen waarin ze gevat zit, doorbreekt (80), en
ruimte maakt voor het mysterie en het erin gevatte werkelijkheidsverstaan van
de christen.

Binnen dergelijk kader spreekt het natuurlijk voor zichzelf dat het geloof als
geloof nooit en nergens in de rede gefundeerd kan worden. Vele malen
wordt dit punt bevestigd in de encycliek en wordt de vrijheid bij de optie
voor het geloof onderstreept (o.a. in 14, 52, 54, 55, 79). De stellingname van
Dei Filius tegen het rationalisme confirmeert dit misschien nog het meest
(52: Dei Filius is de standaardreferentie voor een correct en coherent chris-
telijk denken). In de twee kennisordes gaat het niet alleen om twee verschil-
lende wijzen van kennen, maar ook om twee objecten. De transcendentie
van de geloofsmysteries ten aanzien van de bevindingen van de filosofie
wordt hierbij bevestigd (53). De discontinuïteit tussen geloof en rede wordt
dus met kracht naar voor gebracht. Slechts hier binnenin, en dan noodzake-
lijkerwijs vanuit het perspectief van het geloof, wordt de eenheid van de
waarheid geclaimd, en wordt gesteld dat de rede, als geschapen door God,
het geloof niet kan tegenspreken. Het is waar dat het geloof groeit en meer
authentiek wordt “wanneer het zich met het denken verbindt en dit niet
afwijst”, maar dit sluit nooit het geloof als in vrijheid te nemen geloofsop-
tie uit: “Als er geen instemming is, is er geen geloof, want zonder instem-
ming gelooft men niet echt22” (79). De mogelijkheid van de natuurlijke
godskennis van de rede is dus een presuppositie, geponeerd vanuit de open-
baring, vanuit een gelovige belijdenis dat de wereld geschapen is. De manier
waarop een duif haar weg vindt is nog niet achterhaald, en kan theologisch
nooit achterhaald worden.
Het wordt steeds meer duidelijker dat een discours-interne lezing, vanuit het
particuliere geloofsverstaan van de christen, enkel over rede en wijsbegeerte
spreekt in relatie tot het geloofsverstaan. Niet de rede leidt uit zichzelf tot het
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geloof, maar het geloof heeft nood aan een rationele en dus uiteindelijk filo-
sofische kennis voor het verstaan van het geloof (53).23

Vandaar dat, als het magisterium meent te kunnen ingrijpen in filosofische
zaken, dit enkel vanuit dit perspectief mag gezien worden. Hetzelfde geldt als
het leergezag pleit voor een sapiëntiële en metafysische dimensie in de filoso-
fie. Voor zijn eigen zelfverstaan heeft het geloof nood aan wijzen van denken
die om reflexief over transcendentie te spreken – een dimensie van transcen-
dentie die vanuit de geloofsoptiek van de encycliek wellicht te makkelijk met
‘God’ geïdentificeerd wordt.
Het is natuurlijk iets anders te stellen dat alle andere wijzen van filosoferen,
die dus niet starten binnen de geloofsoptie, illegitiem zijn. Dit doet de ency-
cliek echter wel (maar niet altijd).

De relatie tussen theologie en filosofie – en het statuut van de filosofie voor
de theoloog

Als dit ‘perspectief van de duif’ aangehouden wordt, dient de tekst over de
relatie tussen theologie en filosofie louter vanuit de optiek van het geloof
gelezen te worden. Het geloof gaat na wat de rede het voor zijn eigen verstaan
te bieden heeft, en niet omgekeerd. We zouden het streven van de encycliek
terecht en in echte zin kunnen omschrijven als een fides quaerens intellec-
tum24 (een klassieke zegswijze van Anselmus van Canterbury die vreemd
genoeg niet in de encycliek voorkomt). In dit verband is het nodig twee prin-
cipes te herbekijken: filosofie als praeparatio fidei (61) en philosophia
ancilla theologiae (77). Wat zouden deze vandaag kunnen betekenen; en wat
brengen ze teweeg voor het autonome statuut van de filosofie? Alvast dat
vanuit gelovig perspectief, binnen een theologisch kader, de autonomie van de
filosofie in het licht van het geloofsverstaan, gerelativeerd wordt.
Praeparatio fidei. Wie tot geloofsverstaan wil komen heeft vooreerst denkka-
ders nodig die duidelijk maken wat precies de geloofsoptie is, die dus de in
geloof ingeziene discontinuïteit tussen rede en geloof klaar stellen zonder
hierbij de geloofsoptie als dusdanig te diskwalificeren. Filosofie is behulp-
zaam voor de theologie – zeker in de gestalte van fundamentele theologie –
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23 Zo kunnen we ook begrijpen dat de encycliek stelt dat de rede, tussen de polen van openbaring
en menselijke geest, haar eigen veld heeft “die het haar mogelijk maakt te onderzoeken en te begrij-
pen, zonder door iets anders ingeperkt te worden dan door haar eindigheid voor het oneindige mys-
terie van God” (14).

24 Vert. ‘geloof op zoek naar inzicht’.



als ze voert tot de grens van het geloof als optie.25 Filosofie die precies de
ruimte voor geloofsoptie bij voorbaat uitschakelt, zal dan ook op theologische
gronden bekritiseerd worden. Ook hier past een verwijzing naar nr. 65 waar
de filosofie getekend wordt als ideale voorbereiding voor een correct auditus
fidei.
Voor het beargumenteren van de redelijkheid binnen het geloof verschijnt de
filosofie als ancilla theologiae, als toeleveraar van conceptualiteit en argu-
mentatieschema’s. Wanneer de theologie, om haar eigen intellectus fidei tot
expressie te brengen, deze conceptualiteit en schema’s overneemt, houden
deze op louter filosofisch te zijn, en krijgen ze een theologische kwalificatie.
Het feit dat in nr. 77 juist naar de kerkvaders verwezen wordt, is niet zonder
belang. In nr. 39-40 stelt de encycliek dat deze laatsten kritisch en creatief
waren in de adoptie van de ‘autonome’ antieke filosofieën, en dit precies van-
uit hun wens om als gelovigen ‘de juiste leer over God’ uit te drukken. Ook
in nr. 65 is sprake van ‘adoptie’ van concepten en denkvormen uit particuliere
filosofische tradities. In dit verband kunnen filosofieën die niet van christe-
lijke huize zijn, maar niettemin een dimensie van transcendentie of alteriteit
blootleggen, van grote waarde zijn en patronen bieden die theologisch verdis-
conteerd kunnen worden. Het is wellicht onverstandig om deze dan onmid-
dellijk als natuurlijke godsleer te bestempelen: omdat het vereenzelvigen van
het transcendente en God ‘als filosofische categorie’ stamt uit een tijd waarin
zich geen culturele differentie voordeed. Als de theoloog in een tweede bewe-
ging dan toch deze dimensie vanuit God zou gaan invullen, zit hij of zij reeds
in een theologisch discours.
De dubbele taak die de kerk volgens de encycliek aldus aan de filosofie stelt,
blijft van kracht: 

5. […] zij ziet in de wijsbegeerte de weg om fundamentele waarheden te leren kennen,
die de existentie van de mens betreffen. Tegelijkertijd beschouwt zij de wijsbegeerte als
onontbeerlijke hulp om het begrip van het geloof te verdiepen en om de waarheid van het
evangelie aan allen die haar nog niet kennen, mee te delen.

Vandaar ook het herhaalde aandringen dat de filosofie tot het uiterste zou
gaan in haar krachtinspanningen (o.m. 56) en de vele waarschuwingen aan
theologen om de filosofie niet links te laten liggen.
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25 In dit perspectief kunnen we ook nr. 67 herlezen: vb. “[…] de fundamentele theologie [zal]
moeten laten zien dat er een innerlijke verenigbaarheid bestaat tussen het geloof en zijn fundamen-
tele eis om zich te presenteren door een verstand dat in staat is in volle vrijheid zijn toestemming te
geven”. 



Wie van hieruit de teksten over de verhouding tot de moderne en heden-
daagse filosofie opnieuw leest, stoot dan bovendien niet altijd opnieuw op het
schandaal dat de eerste leeslijn te berde bracht. Ook in de moderne filosofie,
resultaat van de groeiende scheiding tussen geloof en wijsgerige rede, zijn
immers:

48. soms waardevolle aanzetten […] te zien die, als ze met juist gestemde geest en hart
verdiept en ontwikkeld worden, kunnen helpen om de weg van de [geloofs-]waarheid te
ontdekken. Deze aanzetten zijn bijvoorbeeld te vinden in de grondige analyses over
waarneming en ervaring, over persoonlijkheid en intersubjectiviteit, over vrijheid en
waarden, over tijd en geschiedenis; ook het thema dood kan voor iedere denker een ern-
stige oproep zijn om in zichzelf de echte zin van zijn bestaan te zoeken. Dat neemt ech-
ter niet weg dat de hedendaagse verhouding van geloof en rede een subtiel [theologisch]
onderzoek vereist omdat beide zonder de ander zijn verarmd en verzwakt.

Bovendien worden de vele pogingen van christelijke filosofen om – in volle
autonomie, met opname van ‘meer recente denkstromingen en methodes’ –
een wijsgerig denken te ontwikkelen dat zich leent tot bovengestelde taken
gehonoreerd:

59. Daaronder enkele die syntheses hadden ontwikkeld van een zodanig profiel, dat zij in
niets onderdeden voor de grote systemen van het idealisme; weer anderen legden de ken-
nistheoretische grondslagen voor een nieuwe behandeling van het geloof in het licht van
een hernieuwd verstaan van het morele geweten; nog anderen schiepen een wijsbegeerte
die, uitgaande van de analyse van het binnenwereldse, de weg naar het transcendente
opende; en tenslotte waren er ook die de eisen van het geloof trachtten te verenigen met
het perspectief van de fenomenologische methode. Vanuit verschillende perspectieven
heeft men dus voortdurend vormen van wijsgerige speculatie voortgebracht, die de
geweldige traditie van het christelijk denken in de eenheid van geloof en rede levend wil-
den houden.

Herhaalde malen wordt ook de legitieme verscheidenheid van de filosofie
beklemtoond (o.a. 4, 72 [Griekse denken is niet de enige mogelijke dialoog-
partner]) en gesteld dat de kerk uit deze verscheidenheid geen specifieke filo-
sofie wil canoniseren (64, 72, 76). 
Men zou zich beginnen afvragen waarom precies de groeiende scheiding in de
moderniteit tussen geloof en rede zo resoluut afgewezen wordt, tenzij deze
afwijzing enkel slaat op die wijzen van denken die reductionistisch de
geloofsoptie intrinsiek uitschakelen of geen onderbrekende dimensie van
transcendentie weten te integreren in hun redeneerpatronen. Het bestaan van
werkelijk autonome filosofieën, dit wil zeggen, filosofieën die zich bevinden
buiten het christelijke symbolische universum, is in theologisch opzicht niet
echt een probleem, omdat een theologische kritiek ervan mogelijk blijft, en op
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het niveau van de rede de geopenbaarde geloofswaarheid zonder geloofsoptie
niet toegankelijk is (zie in dit verband de vermelding van dergelijke wijsbe-
geerte als de eerste positie die de wijsbegeerte kan innemen ten aanzien van
het christelijke geloof [75]; het is echter opmerkelijk dat in dit nummer de
moderne wijsbegeerte expliciet van deze positie uitgesloten wordt).

Om deze sectie af te sluiten herlezen we de tekstgehelen over de cognitieve en
metafysische dimensies die de filosofie eigen moeten zijn in het licht van de
openbaring. De noodzaak van een cognitieve dimensie (82), namelijk dat de
rede in staat is tot objectieve kennis (gedefinieerd als adaequatio rei et intel-
lectus, anders gesteld: de rede kan doordringen tot het wezen van de dingen)
is vereist, weerom, op theologische gronden, omdat ze anders niet in staat is
om te komen tot een diepere exploratie van de rijkdom te vinden in het Woord
Gods. Tegengesteld aan deze cognitieve dimensie zijn de ‘radicale fenomena-
listische en relativistische filosofieën’. Er zijn echter nog vele tussenposities
mogelijk tussen deze soorten filosofie en een even radicale representationele
epistemologie. Het maken van ware uitspraken, op theologische gronden,
zelfs al gebruikt men filosofische categorieën, hoort bovendien onmiddellijk
reeds thuis in het theologische discours. 
Een laatste vraag is of de vereiste metafysische draagwijdte niet alle tot nu toe
geleverde inspanningen ongedaan maakt, door bijvoorbeeld weer onto-theolo-
gische denkschema’s te introduceren. Het herlezen van de tekst ter zake (83)
lijkt aan te geven dat metafysische draagwijdte betekent: ‘het structureel
ruimte hebben voor transcendentie in de filosofische denkpatronen’. De tekst
zelf houdt staande dat met de term ‘metafysica’ geen bijzondere school of
richting bedoeld wordt, maar voornamelijk dat de realiteit niet met het feite-
lijke en het empirische samenvalt. De tekst gaat verder:

83 […] Bovendien wil ik het vermogen van de mens erkennen, deze transcendente en
metafysische dimensie werkelijk, zij het op onvolkomen en analoge wijze, te kennen. Zo
begrepen mag de metafysica niet als alternatief voor de antropologie beschouwd worden,
aangezien het juist de metafysica is die het mogelijk maakt om het begrip van de mense-
lijke waardigheid een grondslag te geven. Op een speciale manier vormt de persoon een
bevoorrechte plaats voor de ontmoeting met het zijn en dus met het metafysisch onderzoek.

Waar de mens ook maar een verwijzing naar het absolute en transcendente ontdekt, opent
zich de metafysische dimensie van de werkelijkheid voor hem: in waarheid, in schoon-
heid, in zedelijke waarden, in andere personen, in het zijn zelf, [en voor de christenen]26

in God.
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En ook hier ontbreekt de theologische legitimering niet:

[…] Een wijsgerig denken dat elke metafysische opening afwees, zou daarom volkomen
ongeschikt zijn om bij het begrijpen van de openbaring als middelares te functioneren.
Het woord van God refereert voortdurend aan wat uitstijgt boven de menselijke ervaring
en zelfs diens denken; maar dit “mysterie” zou niet geopenbaard kunnen worden, en de
theologie zou het niet op enigerlei wijze begrijpbaar kunnen maken27, als de menselijke
kennis strikt beperkt was tot de wereld van de zintuiglijke waarneming. Aldus speelt de
metafysica een essentiële bemiddelende rol bij het theologisch onderzoek

De zwaan of de duif?

Het vertrekpunt en de uitwerking van de tweede lezing lijkt misschien gewor-
teld in een al te selectieve lezing, het resultaat van een wel stevige krachttoer.
Vele elementen die argumenten vormen voor de eerste leeslijn zijn niet zomaar
weerlegd vanuit de tweede. Niettemin meen ik dat er voldoende elementen
voorhanden zijn om op zijn minst de poging om het document binnentheolo-
gisch te lezen te rechtvaardigen. Ook al zijn hiermee niet alle plooien glad
gestreken en blijft de fundamentele ambiguïteit, die de aanzet vormde voor het
ontwikkelen van twee verschillende leessleutels, staande, deze beweging laat
op zijn minst toe het steriele debat tussen anti-moderne en moderne posities te
overstijgen. Meer nog: een theologie die zich rekenschap geeft van het actuele
postmoderne kritische bewustzijn, kan er aanknopingspunten vinden voor ver-
dere reflectie. Daartoe dient de problematiek opgeroepen door de encycliek
(inclusief de vermelde ambiguïteit en de negatieve evaluatie vanuit de eerste
leessleutel) verdiept en verbreed te worden in een omvattende fundamenteel
theologische reflectie, die fides en ratio op vandaag op elkaar betrekken. Tot
besluit willen we, vertrekkend van de encycliek, via drie korte beschouwingen
deze reflectie op gang trekken. 
(a) Fides et ratio stelt inderdaad dat er maar één waarheid is, maar aange-

zien de volheid ervan aan de openbaring gekoppeld is, is deze waarheid
wezenlijk mysterie, dus buiten het geloof niet toegankelijk, en kan er
slechts sacramenteel gestalte aan gegeven worden. Er zijn dan ook twee
kennisordes: één (de rede als het denken dat buiten de premissen van het
christelijke symbolische universum actief is) die kan voeren tot aan de
grens van het mysterie, en één die het mysterie in geloof kan omhelzen
zonder het daarbij als mysterie op te heffen. Dit houdt in dat we niet
(langer) uitgaan van een te gemakkelijke continuïteit van de werkelijk
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autonome rede (die wellicht het intellectus fidei is van een ander symbo-
lisch universum) en het theologische discours. Op zijn minst betekent dit
dat waarheid een veelzijdig begrip is, en dat in de context van het chris-
telijke geloof beter van geloofswaarheid wordt gesproken. Het duidelijk
onderscheiden tussen filosofische en theologische discours, gekoppeld
aan een erkenning van de verschillende particuliere uitgangsposities, kan
reeds vele misverstanden bij voorbaat uit de weg ruimen. Dit betekent,
op vandaag, dat, in de lijn van de tweede leessleutel, vanuit het perspec-
tief van het geloof meer de discontinuïteit tussen de twee kennisordes in
ogenschouw wordt genomen. Anders dan vaak aangenomen hoeft dit een
verregaande dialoog tussen geloof en rede niet in de weg te staan.

(b) Een tweede onderliggende presumptie, gepresenteerd in de encycliek, is de
dynamiek van het geloof ten aanzien van de cultuur én omgekeerd. Bij het
ontmoeten van een nieuwe context dient geloof zich opnieuw te inculture-
ren, of anders gesteld, te recontextualiseren. Uit die ontmoeting tussen
geloof en context groeit iets nieuws (70). Nieuwe contexten worden hierbij
niet afgewezen of ontdaan van hun originele rijkdom en kracht (71).28 Ver-
der doorgaand op onze eerste beschouwing dient nu volgende vraag gesteld
te worden: kan de actuele (post-christelijke) West-Europese context ook
niet stilaan als zo’n nieuwe context gezien worden, die het geloof uitdaagt
tot recontextualisering? Het reflexieve bewustzijn van onze tijd is meer
dan een te verwerpen restproduct van de ‘fatale’ moderne scheiding tussen
geloof en rede. De verwijzing van de encycliek naar de kerk van de eerste
eeuwen die in een context van veelheid en niet-christelijke rationaliteit
haar weg moest gaan en kritisch-creatief deze dialoog met de context is
aangegaan, kan in dit opzicht verhelderend zijn (72). Ook Thomas van
Aquino, het model voor de theologie (78), diende zich ten aanzien van
niet-christelijke wijsbegeerte, die in zijn tijd in toenemende mate het kriti-
sche bewustzijn uitmaakte, te verhouden. Is het dan niet legitiem dat chris-
tenen en onder hen de theologen in onze actuele context op zoek gaan naar
sporen van niet-christelijk kritisch bewustzijn en hiermee de dialoog aan-
gaan? Sporen die eventueel concepten en denkpatronen kunnen leveren om
enerzijds (godsdienstfilosofisch) de geloofsact en anderzijds (theologisch)
het intellectus fidei te bereflecteren (zonder ze te funderen)? Is dit niet de
weg die in staat zal stellen voor de gelovigen (en hun gemeenschappen)
contextuele plausibiliteit te verwerven, zowel ad intra, als (altijd enigszins
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inculturatie van het christelijke geloof in deze ‘rijke’ contexten.



beperkt) ad extra? Want ook zij, individueel en in gemeenschap, staan ten
voeten uit in de actuele context, waarmee hun geloof nog zeer weinig aan-
knopingspunten lijkt te hebben. Het is in dit verband volstrekt jammer te
noemen dat de steun die de filosofie voor dergelijke recontextualisering
aan de theologie zou kunnen geven, enkel bij de sectie over catechese ver-
meld staat.29 Precies op dit knooppunt situeert zich ons eigen onderzoek.30

(c) Tot slot blijft het natuurlijk waar dat een theologische verwerking van een
expliciete, buiten-theologische inschatting van de actuele context van plu-
raliteit de positiebepaling van het magisterium aan kracht zou doen win-
nen. Omwille van de aard van het magisteriële spreken, als een gevol-
machtigd spreken vanuit de geloofstraditie, zou dit betekenen dat het
leergezag ten volle de pluraliteit waarvan de actuele filosofie getuigt, gaat
ernstig nemen, en haar traditiegebonden waarheidsbegrip precies hierdoor
laat uitdagen en kwalificeren.31 Zonder buitenperspectief en met de
vlakke afwijzing van de moderniteit ligt een voormoderne lezing van het
document echt voor de hand, zelfs voor kerkmensen.

Summary

The Swan or the Dove?
Two Keys for Reading Fides et Ratio

The first reactions to the encyclical Fides et Ratio ranged from cautiously positive to critical
disapproval. Many observers pointed to the ambiguity which they perceive in the encyclical,
probably due to the several hands which participated in its writing process. This ambiguity
functions as a starting point to develop two different keys to read the text, resulting in diver-
gent interpretations and evaluations.
Inspired by the opening clause of the encyclical the first key can be represented by the image
of a beautiful swan, which takes off for a flight towards the ultimate horizon of truth. This key
starts from the perception that the encyclical is biased by an (antimodern) dismissal of the
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29 Op pastoraal-theologisch vlak spreekt de paus in dit verband alvast toch volgende verwachting
uit (99): “[…]Het wijsgerig onderzoek kan er veel toe bijdragen dat de betrekking tussen waarheid
en leven, tussen gebeurtenis en doctrinaire waarheid, en bovenal tussen transcendente waarheid en
menselijk begrijpbare taal wordt verhelderd. De wisselwerking die ontstaat tussen de theologische
vakken en de resultaten die door de verschillende wijsgerige stromingen zijn behaald, kan echt
vruchtbaar blijken voor de communicatie en het diepere begrip van de waarheid”.

30 Zie onder meer mijn studies gepubliceerd in dit tijdschrift: ‘Theologie na het christelijke grote
verhaal. In het spoor van Jean-François Lyotard’, in Bijdragen 55 (1994) 269-295; en ‘Postmoder-
nism and Negative Theology. The A/theologie of the ‘Open Narrative’’, in Bijdragen 58 (1997) 407-
42. Voor een theologische verheldering van het begrip ‘recontextualisering’, zie mijn ‘Kan traditie
veranderen? Theologie in het postmoderne tijdsgewricht’, in Collationes 26 (1996) 365-385.

31 Dergelijke poging heb ikzelf ondernomen in L. Boeve, ‘De weg, de waarheid en het leven.
Religieuze traditie en waarheid in de postmoderne context’, in Bijdragen 58 (1997) 164-188.



modern emancipation of reason and by a (premodern) subordination of all rationality to faith
(philosophy as ‘praeparatio fidei’ and as ‘ancilla theologiae’). Only when reason complies with
the presumptions of revelation, and thus limits its autonomy, can it enter the realm of absolute.
But, following the lines of this key of interpretation, precisely this results in clipping one of the
wings of the swan, preventing it from taking off. By his refusal to take seriously the modern
redefinition of rationality and his reintroduction of a massive, static, and propositional concept
of revelation, the pope makes a thoroughly provocative and fruitful meeting of Christian faith
and contemporary reason impossible. And it is only by such an engaging encounter that theo-
logy can regain its plausibility in our (post)modern times.
The other interpretative key is represented by the image of a dove coming down from heaven,
seeking for a place on earth to settle down. This key takes as its primary starting point the theo-
logical status of the genre of the encyclical, and consequently links up with fragments of the
text which can seem more open. First of all, an encyclical is a magisterial document. This
means that from the beginning it must be situated within a faith perspective, written from stand-
point of a particular tradition. Only then one can understand that in the text - internal to the
discourse - truth is immediately related to revelation. Secondly, this key points to the under-
standing of revelation as mystery, and in this regard to the sacramental or eucharistic concept
of truth: the truth of faith becomes present to us, but cannot ever be pinpointed ontologically
by us. The knowledge of faith never diffuses the mystery of revelation. Therefore, faith as faith
can never be founded in reason. Taking into account these two starting points, the encyclical
addresses reason only in relation to faith: reason from itself does not lead to faith, but faith
needs rational, philosophical knowledge for its own understanding. Following this line of
thought implies that the principles of philosophy as ‘praeparation fidei’ and as ‘ancilla theolo-
giae’ have to be reconsidered. Moreover this perspective results in a more open reading of
many other passages (though not all).
Both readings imply a selective reading of the text. The more observatorial reading, according
to the key of the swan, interprets the whole text from its more antimodern closed passages. The
intra-theological reading with the key of the dove reinterprets many of the seemingly closed
passages but nevertheless is confronted by fragments which hardly fit its reading. Neither key
neutralizes the ambiguity, but confronts it. The perspective of the dove could be the more theo-
logically successful way in doing this. However, even here a theological assimilation of a pro-
found analysis of the contemporary philosophical situation would have enriched the encyclical
extensively. For theology as ‘fides quaerens intellectum’, relevant today, must relate to the con-
textual critical consciousness as expressed in contemporary (post)modern philosophy.
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