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Toen de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands-Indië in 1949 onver-
biddelijk ten einde liep, werd in Den Haag de grote Nederlands-Indo-
nesische rondetafelconferentie belegd die in december resulteerde in 
de soevereiniteitsoverdracht. Secretaris van de commissie voor cultu-
rele aangelegenheden was dr. mr. C.  A. van Peursen.

Het begin van de loopbaan van Cornelis Anthonie van Peursen, ge-
boren in Rotterdam, maar inmiddels twintig jaar woonachtig in Sche-
veningen, viel samen met de dekolonisatie. Een jaar eerder, in 1948, 
was hij een ambtelijke carrière begonnen bij de afdeling Buitenlandse 
Betrekkingen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen. Al na twee jaar zou hij die echter verruilen voor een benoe-
ming tot lector inleiding in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Van de overeengekomen Nederlands-Indonesische samen-
werking kwam niet veel terecht, maar Van Peursen bleef zijn hele le-
ven bij Indonesië betrokken. Regelmatig gaf hij er college en zijn boe-
ken werden in het Indonesisch vertaald. In de jaren zeventig leidde hij 
een nuffic-project tussen de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta 
en de twee Nederlandse universiteiten waaraan hij verbonden was. 
Voorbeelden uit het Indonesische leven doken tot het laatst toe op in 
zijn geschriften.

Namens het onderwijsdepartement werd Van Peursen ook secretaris 
van de Nationale Unesco Commissie. De organisatie van de Verenigde 
Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur was gevestigd in Parijs. 
En daar leerde hij de Zwitserse Jeanne Marguerite Ueltschi kennen, 
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met wie hij in 1950 in het huwelijk trad. Bij de Unesco en de nationale 
commissie bleef hij nog decennialang betrokken. Zo nam hij in 1956 
deel aan een Unesco-conferentie in India, gaf hij in New Delhi en el-
ders colleges en ging hij met studenten in discussie, waarna hij ver-
volgens in Groningen, alwaar hij in 1953 tot hoogleraar wijsbegeerte 
was benoemd, uitgebreid doceerde over de ontmoeting tussen oost en  
west.

De dynamiek van een veranderende wereld fascineerde Van Peursen 
en een halve eeuw zou hij nadenken over nieuwe, creatieve strategie-
en. Nog zijn laatste boek, Het nieuwe management, uit het jaar van zijn 
overlijden, droeg als ondertitel ‘ontwikkelingen binnen een verande-
rende cultuur’. Een werk dat drie jaar eerder verscheen, Ars inveniendi, 
bevatte een ‘filosofie van de inventiviteit’. De menselijke rede fungeert 
niet autonoom, betoogde Van Peursen, maar in voortdurende interac-
tie. Dat gold ook voor zijn eigen filosofie.

fenomenologie — Toen Kees van Peursen in 1963 aan de Vrije Uni-
versiteit werd benoemd, was hij allang een van Nederlands meest voor-
aanstaande filosofen. Van 1939 tot 1946 had hij in Leiden rechten en 
wijsbegeerte gestudeerd. In de wijsbegeerte was A.J. de Sopper, ethisch 
hervormd theoloog en neokantiaan, zijn leermeester. In 1948 promo-
veerde hij bij diens opvolger Ferdinand Sassen, een katholieke priester, 
wiens collega hij in 1960 als tweede Leidse ordinarius in de wijsbegeer-
te zou worden, op het proefschrift Riskante philosophie. Een karakter-
studie van het hedendaagse existentiële denken.

Hij noemde het een fenomenologische studie. Ondanks zijn inten-
se belangstelling voor het denken van Gabriel Marcel, Jean-Paul Sar-
tre, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Ludwig Binswanger, 
Jean Wahl, Karl Jaspers, A.E. Loen en anderen behield hij distantie. De 
titel zegt het al: alleen een waaghals neemt risico’s. De riskante filo-
sofie die de existentiefilosofie naar zijn oordeel was, bood niet meer 
dan een ‘venster op een duistere nacht’. Het zichtbaar worden van het 
Transcendente lag ‘buiten de wijde horizon van de wijde mogelijkhe-
den vóór haar’. ‘Levende waarheid leidt tot de spanning tussen bestaan 
en waarheid, waarmede de filosofie te worstelen heeft. Hoe kan uit 
het mensenhart een waarheid opkomen, die deze existentie tevens te 
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boven gaat? Dit is de vraag naar de band tussen het menselijke en het 
bovenmenselijke, de vraag naar de God-mens, God, die zich overlevert 
aan de historische existentie, waardoor de vrijheid pas zin verkrijgt.’

Hoewel hij een ikkige wijsbegeerte behandelde, schreef Van Peur-
sen niet in de eerste persoon en dat zou hij zelden of nooit doen. Hij 
was een vriendelijk, doch ook wat gereserveerd mens, open voor ge-
sprek, allereerst een luisteraar en karig met eigen woorden, die hij 
echter op het beslissende moment, vooral als er conclusies getrokken 
werden, trefzeker naar voren wist te brengen.

Kenmerkend voor Van Peursens voortvarende aanpak was dat 
hij naast zijn dissertatie meteen een Korte inleiding in de existentie-
philosophie op de markt bracht. Gedurende de volgende halve eeuw 
kon men eigenlijk geen redelijk gesorteerde boekwinkel betreden zon-
der een boek van zijn hand aan te treffen. Al in de jaren vijftig kon men 
hem vinden op de boekenmarkten van de Bijenkorf of zijn voordrach-
ten via de radio beluisteren. Meer dan 25 ‘echte’ boeken publiceerde 
Van Peursen in vijf decennia en daarnaast waren er vele kleinere ge-
schriften, alsmede bijdragen aan bundels en tijdschriften. Bovendien 
was hij in 1960 de belangrijkste oprichter van het tijdschrift Wijsgerig 
Perspectief op maatschappij en wetenschap¸ waar hij tot kort voor zijn 
dood aan verbonden bleef. Acht of negen herdrukken, vier of vijf ver-
schillende in een jaar soms, waren niet uitzonderlijk. Vele boeken wer-
den in het Engels, Duits of Indonesisch vertaald, maar er verschenen 
ook vertalingen in het Frans, Spaans, Pools of zelfs Chinees. De groot-
ste productie lag in de jaren vijftig en zestig, maar tijdens de laatste vijf 
levensjaren zagen nog zes nieuwe titels het licht.

christelijk — De benoeming aan de vu stuitte op verzet bij de filoso-
fen aldaar, maar werd doorgezet door de rest der letterenfaculteit. Van 
Peursen was geen aanhanger van de door H. Dooyeweerd en D.H.Th. 
Vollenhoven ontwikkelde wijsbegeerte der wetsidee. Hij koesterde 
ernstige bezwaren tegen de antithetische opstelling die alle andere 
wijsgerige ideeën bij voorbaat afkeurde. Christelijk filosoferen was 
volgens hem allereerst thetisch. ‘Christelijk wijsgerig werk wordt pas 
interessant wanneer je alles, zelfs het heidense denken, van Gods the-
se uit beziet’. Van Peursen sloot daarmee aan bij een oudere gerefor-
meerde houding, die in het neocalvinisme gaandeweg was losgelaten. 
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Wijsgerig had hij buiten de gereformeerde wereld aan openbare uni-
versiteiten carrière gemaakt. Maar hij was sterk betrokken bij ontwik-
kelingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Direct na de oorlog al schaarde hij zich achter oecumenische alter-
natieven. Ook nam hij deel aan gereformeerde bezinning op kerk en 
kunst, kerkbouw en liturgie. Dogma’s en theologie zijn ‘gekortwiekte 
liturgie’ en ‘schoorvoetende diakonie’, betoogde hij in een boekje over 
de betekenis van het woordje ‘God’, Hij is het weer! (1967). In 1981 was 
hij een der deputaten die een rapport over de aard van het Schriftgezag 
opstelden. God met ons legde de nadruk op de relationaliteit der waar-
heid. Objectiviteit en subjectiviteit horen ineen. ‘Waarheid is dus niet 
alleen buiten het menselijk subject te vinden, maar ook niet binnen 
die mens’. Kortom, waarheid, ook die van de Bijbel, tekent zich steeds 
af ‘binnen een relatie, binnen de betrokkenheid van de mens op iets 
anders’. Vanuit die houding wijdde hij tien jaar later een studie aan ‘het 
geheim van de bijbelse godsnamen’. Bijbelse verhalen vormden ‘een 
reeks vertellingen waarin, ook nu, de hoorders, vertellers en daders 
van het “Woord” meedoen.’

Zo zette Van Peursen zich in voor de vu. Voor zijn loopbaan had hij 
die universiteit niet nodig. Terwijl voor anderen de vu een uitvalsbasis 
voor maatschappelijke betrokkenheid vormde, was in zijn geval deze 
bijzondere instelling zelf een voorwerp van opvallend engagement. 
Hoewel voor slechts één dag in de week benoemd, nam hij deel aan 
tal van activiteiten en commissies. Toen de vu in 1980 het eeuwfeest 
vierde, hield hij de prestigieuze openingsrede op een groot congres 
over mogelijkheden en problemen der wetenschapsbeoefening. Als 
bijdrage aan bezinning op de doelstelling bepleitte hij een ‘christelijk 
filosoferen’ dat samenhangen probeerde te zien ‘tussen wetenschap-
pen en niet-wetenschappelijk kennen, tussen theoretisch verklaren en 
zedelijke overreding, en tussen taal in het algemeen en de zin van de 
werkelijkheid’.

wetenschappen — De deeltijdbenoeming aan de vu week af van de 
voorgaande aan de drie rijksuniversiteiten. Die betroffen alle nog de 
beoefening der wijsbegeerte in brede zin binnen een algemene lette-
renfaculteit. Nu kreeg de filosofie een eigen stek als Centrale Interfa-
culteit. Van Peursen was een van de vier opvolgers van Vollenhoven 
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en voor die ene dag in de week werd hem nu een eigen gebied, episte-
mologie en wetenschapsfilosofie, toegewezen. Men had hem rustig elk 
willekeurig onderdeel der wijsbegeerte kunnen toevertrouwen, want 
hij overzag het gehele vakgebied.

Twee regelmatig herdrukte inleidingen in de wijsbegeerte en een 
veelvuldig geraadpleegd overzicht der wijsgerige antropologie had hij 
reeds gepubliceerd. In Filosofische oriëntatie (1958) zette Van Peursen 
in bij het thema kennis, waarna het zijn, de wereldbeschouwing, de we-
reld en de mens volgden. Typerend was dat hij begon bij de dagelijkse 
ervaring. Zijn hele leven zou hij steeds betogen dat wetenschappelijke 
kennis de alledaagse ervaring gelukkig wel kan veranderen, verdiepen 
en uitbreiden, maar er nooit voor in de plaats kan treden. Met instem-
ming citeerde hij Augustinus dat men geen toegang tot de waarheid 
heeft tenzij door de liefde.

Tijdens zijn Utrechtse jaren verdiepte Van Peursen, die gymnasi-
um-alfa had gedaan, zich met de sterrenkundige H.C. van de Hulst in de 
natuurwetenschappen, hetgeen in 1953 resulteerde in de gezamenlijke 
studie Phaenomenologie en natuurwetenschap. Bezinning op het wereld-
beeld. In Wetenschappen en werkelijkheid (1969) werkte Van Peursen 
zijn ideeën nader uit. Hij zag, jaren voor Richard Rorty, wetenschap niet 
zozeer als een afspiegeling van de werkelijkheid, als kennis dus die daar 
afzonderlijk tegenover staat, maar eerder als een wijze van menselij-
ke omgang met de omringende werkelijkheid. Wetenschap is het be-
werken van gegevens, opereren met symbolen. Uiteindelijk fungeert 
ook wetenschap binnen het gebied van praktisch-zedelijk handelen 
en dan komen begrippen als juist, waar en uitvoerbaar pas binnen het 
omvattende criterium van betrouwbaarheid tot hun bestemming. Elf 
jaar later betoogde hij in De opbouw van de wetenschap dat de weten-
schappelijke methode alleen functioneert binnen de ruimere gebieden 
van heuristiek en ethiek als ‘besef van de verder reikende, normatieve 
(vanuit de taal gezien: evaluatieve) orde van de werkelijkheid’. In 1986 
schreef hij nog een korte Filosofie van de wetenschappen als overzicht 
bij een veeldelige reeks, mede onder zijn redactie, met inleidingen in 
de wijsbegeerte van alle mogelijke afzonderlijke wetenschappen.
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contemporain — Van Peursen overzag de gehele contemporaine 
filosofie. Hoewel hij historische studies aan Michel de Montaigne en 
Gottfried Wilhelm Leibniz wijdde, ging zijn aandacht primair uit naar 
de internationale filosofie van zijn dagen, die hij nauwgezet volgde. 
Na het existentialisme en de fenomenologie kreeg hij snel oog voor 
de analytische filosofie. Al in 1960 sprak hij voor de radio over Ludwig 
Wittgenstein, bij wie hij in Cambridge enkele colleges gevolgd had, en 
vijf jaar later publiceerde hij de eerste Nederlandse monografie over 
hem. Drie jaar later schreef hij een vergelijkende studie over feno-
menologie en analytische filosofie. De op het eerste gezicht zo anders 
gerichte transcendentale en linguïstische benadering vertoonden vol-
gens hem heel wat overeenkomsten. Men trachtte zich vrij te maken 
van een al te speculatieve denkhouding, maar tegelijk bleek dat feiten 
en logische taalregels niet maar zo voor het oprapen liggen, maar altijd 
in een breder stramien ingebed zijn.

Net als Herman Dooyeweerd, met wie hij als collega nog enkele 
jaren goede gesprekken voerde, was Van Peursen van huis uit jurist, 
maar terwijl bij Dooyeweerd de juridische scherpte het staketsel van 
zijn stelsel leverde, verkoos Van Peursen een meer ontwijkende of 
omcirkelende benadering. Zijn eigen systematische filosofie noemde 
hij ‘een deiktische ontologie’. Zowel Feiten, waarden, gebeurtenissen 
(1965) als Verhaal en werkelijkheid (1992) droeg deze term, die hij in 
zijn Leidse inauguratie reeds bezigde, als ondertitel. Hij doelde ermee 
op een wijzen naar de ons omringende werkelijkheid, die we daarmee 
dus ook nooit volledig te pakken kunnen krijgen — zo ongeveer het 
tegendeel van wat Dooyeweerd deed, die meende diep in de structuren 
der werkelijkheid te kunnen doordringen. Een leer over de werkelijk-
heid moest steeds terugverwijzen naar dagelijkse situaties en beslis-
singen. Ook werkelijkheid was een relationeel begrip. Feiten zijn geen 
onveranderlijke grootheden, integendeel, ze worden vooraf gegaan 
door waarden en zijn daarin ingebed: ‘feiten verschijnen binnen de ho-
rizon van een bepaalde cultuurkring en cultuurperiode’.

En zo zijn we terug bij het begin. Overheersend bleef de reflectie op 
veranderende culturen. In 1970 schreef Van Peursen op verzoek van 
uitgeverij Elsevier ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Winkler Prins-encyclopedie Strategie van de cultuur, enkele jaren later 
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bewerkt tot Cultuur in stroomversnelling. Als model hanteerde hij een 
indeling der cultuurgeschiedenis in drie fasen. In de mythische fase 
werd de mens volledig in beslag genomen door de omringende mach-
ten. In de ontologische fase ging de mens zelfstandig op onderzoek uit, 
stelde hij een leer op omtrent alles wat in het algemeen (ontologie) 
en in het bijzonder (de wetenschappen) bestaat, en hield hij aldus de 
werkelijkheid op afstand. In de derde, functionele fase daarentegen 
ging het om een nieuwe betrokkenheid, om samenhangen en relaties. 
Ook die oudere fases zijn nog steeds aanwezig, maar Van Peursen zocht 
naar een richting waarbij het theoretisch denken over cultuur in dienst 
kon staan van een nieuwe, toekomstgerichte strategie.

indruk — Twee decennia voor zijn levenseinde keerde Van Peursen 
terug naar Scheveningen. In Leiden nam hij in 1982 afscheid, aan de vu 
bleef hij tot 1985. Hij was een hoogleraar die grote indruk maakte op 
studenten. Elke vrijdagmiddag gaf hij van één tot drie een thematisch 
hoorcollege, vanaf de ingebruikname van het nieuwe hoofdgebouw in 
zaal 13a-05. Elk jaar behandelde hij een nieuw onderwerp, met dikwijls 
dezelfde illustratieve anekdotes, waar hij geamuseerd over grapte. Uit 
de gehele universiteit stroomden studenten, én docenten, toe. Alle 
mogelijke wetenschapsgebieden passeerden de revue. Van Peursen zag 
eigenlijk overal wel iets goeds in, in elke tekst en elke stroming, maar 
plaatste gemeenlijk tevens enkele kanttekeningen. Ook in zijn boeken 
stipte hij vanuit een overweldigende belezenheid vaak meer iets aan 
dan dat hij precies duidelijk maakte waar hij nu heen wilde. Hij wilde 
geen leer uiteenzetten, laat staan opleggen, hij hoopte dat studenten 
zelf aan het filosoferen sloegen.

Aan een student die te laat kwam, wilde hij in die roerige jaren nog 
wel eens het stencil met de tekst die hij net behandelde, in handen 
drukken met de ironische toevoeging: ‘Hier hebt u een opruiend pam-
flet’. Van Peursens engagement was niet politiek gekleurd, maar cul-
tureel, de hele wereld omvattend. Zijn internationale onderwijs was 
zijn engagement.


