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1. Inleiding 
 

Jacques Maritain (1882 - 1973) was één van de bekendste katholieke Franse filosofen van de 

twintigste eeuw. Hij werd een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neothomisme. 

Het neothomisme zocht opnieuw aansluiting bij het denken van de filosoof Thomas van 

Aquino (1224 - 1274), bij de scholastiek en uiteindelijk bij Aristoteles (384 - 322 v.Chr.). 

Maritain staat hiermee in de traditie die was begonnen met Paus Leo XIII (1810 - 1903) die in 

1879 in de encycliek Aeterni patris de leer van Thomas van Aquino propageerde als de 

officiële katholieke filosofie. 

Maritain is geboren in een liberaal protestants milieu. Onder invloed van de Franse 

katholieke schrijver Léon Bloy (1846 - 1917) gingen Jacques Maritain en zijn Russisch-

joodse vrouw Raïssa Oumançoff (1893 - 1960) in 1908 over tot het katholicisme. Maritain 

was hoogleraar in Parijs en aan Princeton in de Verenigde Staten. Na 1960 trok hij zich terug 

in een Dominicaans klooster in Toulouse. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962 - 

1965) werd hij door zijn vriend paus Paulus VI (1897 - 1978) geëerd om zijn werk en invloed 

op het katholieke denken en de hervormingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. De 

sociale filosofie van Maritain is van grote invloed geweest op de naoorlogse 

christendemocratie in Europa. Enkele van zijn boeken worden binnen het 

christendemocratische gedachtegoed gerekend tot de belangrijkste werken van de twintigste 

eeuw. Hij zette zich met zijn vrouw ook in voor betere betrekkingen tussen joden en 

christenen. Volgens Maritain waren de christenen en het Joodse volk op een mystieke wijze 

met elkaar verbonden. 

Bij lezing van de secundaire literatuur valt op dat er veel discussie is over Maritains 

theorie en praktijk: datgene wat Maritain heeft gezegd over actuele politieke en 

maatschappelijke gebeurtenissen en cultuur- en maatschappijkritiek, en hoe dat zich verhoudt 

tot zijn filosofie. Men kan het ook anders stellen: de praktische uitwerking van Maritains 

speculatieve filosofie – de filosofie van de zuivere kennis – heeft tot veel discussies geleid. 

Velen zien in hem naar aanleiding van kritiek op actuele maatschappelijke gebeurtenissen in 

de jaren twintig en dertig een reactionair. Maritains neonthomistische denkbeelden zouden 

een anachronisme vormen dat geen enkele relevantie voor de moderne tijd had en dat 

bovendien statisch en absolutistisch was. De historicus C. A. Fechner typeerde in zijn studie 

over Maritain de houding van veel tijdgenoten ten aanzien van het neothomisme als volgt: “… 
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the Thomist is in the position of a man who prefers candlelight to electricity, or blood-letting 

by a barber to penicillin. He is, indeed, not really a philosopher at all, but at best an 

obscurantist and at worst a charlatan, trying to serve up a discredited theology in the guise of 

a philosophy dead seven hundred years. For the Thomist, in other words, no respect is 

possible.”1 Sommigen betwijfelen echter of hij wel een echte thomist is (een kritiek afkomstig 

van die andere belangrijke thomist uit Frankrijk, Etienne Gilson (1894 - 1978). Met name 

Maritains pleidooi voor een pluralistische democratie vanaf de jaren dertig zou met het 

thomisme in strijd zijn. 

Anderen stellen dat Maritains theorie en praktijk duidelijk met elkaar in 

overeenstemming zijn. Maritain zegt op het einde van zijn leven hierover het volgende in 

Peasant of the Garrone: “….A true conservative … declines neither to the Left hand, nor to 

the Right. …”. De juiste keuzes in de alledaagse praktijk veronderstellen “a firm grasp not 

only of sound metaphysics, but also a sound social philosophy and a sound philosophy of 

history”.2 Maritain claimt dat zijn uitspraken over de politiek en maatschappij altijd in het 

licht van zijn metafysica moeten worden gezien. De filosoof Brooke William Smith gaat 

hierin mee en stelt dat alles wat Maritain heeft gezegd over de praktijk kan worden geplaatst 

in het licht van zijn thomistische filosofie. Hij is hier heel duidelijk over. Maritains theorie en 

praktijk zijn altijd in overeenstemming met elkaar geweest. Hij is niet veranderd, maar de 

omgeving is dat wel.3 In zijn studie over de geschiedfilosofie van Maritain heeft Smith laten 

zien hoe Maritain tijdens zijn leven beurtelings werd uitgemaakt voor ultrareactionair, 

anachronistisch, en rechts en, met name door conservatieve geloofsgenoten, voor een 

gevaarlijke liberaal, een afvallige die verzoening met de moderne wereld voorstond. Smith 

vindt echter dat de filosofie van Maritain zowel politiek links als rechts overstijgt.  

Bovenstaande visie is ook die van de filosofen James Schall en John Dunaway. Bij 

bestudering van hun werk ontstaat het gevoel dat er geen spanningsveld is tussen het 

thomisme en moderne democratische ideeën, ideeën die ook Maritain propageerde vanaf de 

jaren dertig. Het past allemaal precies in de thomistische mal. Hierbij wordt niet uitgelegd wat 

                                                            
1 C. A. Fechner, The Philosophy of Jacques Maritain (New York 1969) 10. 
2 B. W. Smith, Jacques Maritain, Antimodern or Ultramodern? : an historical analysis of his critics, his thought 
and his life (New York 1976) 105. 
3 Smith, Jacques Maritain, Antimodern or Ultramodern?, 106. 



5 

 

nu precies die mal is en op welke wijze deze concreet van toepassing is in de moderne 

samenleving.4 

De vraag is of er wel sprake is van een dergelijke overeenstemming tussen Maritains 

theorie (speculatieve filosofie) en zijn praktijk (kritiek op bepaalde politieke en 

maatschappelijke gebeurtenissen en cultuur- en maatschappijkritiek in het algemeen). In 

tegenstelling tot Smith, Schall en Dunaway stelt de filosoof Ralph McInerny in The Very Rich 

Hours of Jacques Maritain : A Spiritual Life dat de flirt van Maritain met Action Française – 

een monarchistisch nationalistische beweging in Frankrijk in het interbellum – te wijten is aan 

een soort romantisch idealisme. Maritain wordt door McInerny beticht van een zekere 

politieke naïviteit, en niet alleen in het interbellum. McInerny zegt: “He was never at home in 

the practical world. Instead, his excursions into the practical resemble Plato’s philosopher 

being dragged against his bent into the political realm.”5 

Bovenstaande tegenovergestelde meningen met betrekking tot Maritains theorie en 

praktijk scheppen veel onduidelijkheid over Maritains denken. Mijns inziens is een belangrijk 

oorzaak hiervan het feit dat veel filosofen en historici het werk van Maritain thematisch 

behandelen. Elk onderwerp – zoals bijvoorbeeld metafysica, politieke filosofie, ethiek of 

esthetica – wordt apart beschouwd zonder de ontwikkeling in Maritains denken daarin mee te 

nemen en de relatie tussen de verschillende onderwerpen duidelijk te verklaren, met name 

voor wat betreft de relatie tussen Maritains pleidooi voor een pluralistische samenleving vanaf 

de jaren dertig en zijn thomisme. Daarnaast wordt meestal de nadruk gelegd op Maritains 

werk dat hij pas na de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven, zoals Man and State, The 

Person and the Common Good and Reflections on America – zeker voor wat betreft Maritains 

politieke filosofie. Een gevaar hierbij is dat wanneer Maritains kritiek op actuele politieke en 

maatschappelijke gebeurtenissen en zijn maatschappij- en cultuurkritiek in verband worden 

gebracht met zijn speculatieve filosofie, dit een vertekend beeld kan opleveren. Achteraf is het 

immers niet moeilijk om de theorie met de praktijk te verenigen. Het denken van Maritain 

wordt hiermee te statisch verondersteld. 

In deze scriptie tracht ik in het debat omtrent Maritains theorie en praktijk enige 

nuanceringen aan te brengen. Ik zal me beperken tot het interbellum. Het is met name deze 

periode tussen de Eerste en de Tweede wereldoorlog die interessant is aangezien Maritain 

                                                            
4 J. V. Schall, Jacques Maritain : the philosopher in society (New York1998) 96 en J. Dunaway, Jacques 
Maritain (Boston 1978) 68. 
5 R. McInerny, The Very Rich Hours of Jacques Maritain : A Spiritual Life (Notre Dame 2004) 64. 
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zich in deze jaren ontpopte van slechts cultuur- en speculatief filosoof tot geëngageerd 

denker. In de jaren twintig schreef Maritain veel cultuur- en maatschappijkritiek vanuit een 

ogenschijnlijk antimodern perspectief. Daarnaast verschenen in diezelfde periode zijn eerste 

grote werken over zijn speculatieve filosofie, zoals natuurfilosofie en metafysica. In deze 

periode was Maritain goed bevriend met Charles Maurras, de leider van Action Française. Als 

scribent was hij verbonden aan het partijblad “La Revue Universelle”. Over zijn band met 

Action Française is veel opschudding ontstaan en, volgens velen, plotselinge breuk met (de 

ideeën van) deze beweging. 

In tegenstelling tot de jaren twintig waarin hij zich met name bezighield met cultuur- 

en maatschappijkritiek en speculatieve filosofie, begon Maritain zich in de jaren dertig steeds 

meer te richten op de actualiteit. Vanaf de jaren dertig schreef hij over de inval van Italië in 

Abbessinië, de Spaanse burgeroorlog en over het communisme, het fascisme en het 

nationaalsocialisme. In deze periode verschenen, naast cultuurkritische verhandelingen over 

het totalitarisme, zijn eerste grote werken op het gebied van de praktische filosofie – filosofie 

van het handelen van de mens in concrete situaties. In de jaren dertig zijn Maritains 

belangrijkste werken over speculatieve filosofie, zoals The Degrees of Knowledge over 

epistemologie (kennisleer) en A Preface to Metaphysics. Seven Lectures on Being, 

uitgebracht. Aangezien er dus in het interbellum sprake is van een ogenschijnlijke “breuk” in 

het denken en handelen van Maritain – Maritain stond, zoals gezegd in de jaren dertig steeds 

meer open voor de wereld en voor moderne democratische principes –, is het mijns inziens de 

periode bij uitstek om in te gaan op zijn filosofie in relatie tot datgene wat hij heeft gezegd 

over de actualiteit. Een dergelijke breuk doet immers een verschuiving in het denken 

vermoeden. 

Om Maritains theorie en praktijk op juiste wijze met elkaar in verband te brengen is 

het van belang dat zijn kritiek op de maatschappij in een bepaalde periode wordt vergeleken 

met zijn speculatieve filosofie uit diezelfde periode, en men ingaat op de ontwikkeling van 

Maritains denken. De volgende vragen moeten dan worden behandeld: a) hoe verhoudt de 

theorie zich tot de praktijk in de jaren twintig?, b) wat was het belangrijkste dat Maritain in de 

jaren dertig heeft geschreven over de theorie en de praktijk?, en c) welke veranderingen in 

theorie en praktijk zijn er te bespeuren tussen de jaren twintig en de jaren dertig en wat zegt 

dit over de verhouding tussen theorie en praktijk in de jaren dertig? Met het resultaat van a), 

b) en c) kan pas datgene wat Maritain over de maatschappij en actuele kwesties heeft gezegd 

op juiste wijze in het licht van zijn speculatieve filosofie worden gebracht. 
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Bij het in verband brengen van Maritains theorie en praktijk concentreer ik me voor 

wat betreft zijn speculatieve filosofie op zijn ontologie van de mens en zijn epistemologie 

(kennisleer), aangezien de basis van Maritains praktijk zijn visie op de mens is. Hierbij 

moeten ook de aspecten vrijheid, vrije wil en pluralisme worden beschouwd. Deze aspecten 

hebben immers direct betrekking op het mens-zijn. Voor wat betreft datgene wat Maritain 

heeft gezegd over actuele politieke en maatschappelijke kwesties, zullen de betrokkenheid 

met en zijn kritiek op Action Française en zijn kritiek op de (aanloop naar de) Spaanse 

Burgeroorlog worden besproken. Bij de behandeling van Maritains cultuur- en 

maatschappijkritiek zal ook zijn kritiek op totalitaire bewegingen, zoals het communisme en 

het fascisme worden aangestipt en zijn kritiek op het kapitalisme. 

De hoofdstukindeling in deze scriptie is als volgt: in hoofdstuk twee komen de jaren 

twintig aan bod; dat is a) uit de hierboven weergegeven aanpak. De jaren dertig worden in 

hoofdstuk drie uitgewerkt; dat is b) uit de hierboven weergegeven aanpak. In hoofdstuk vier 

wordt ingegaan op de ontwikkeling in het denken van Maritain; dat is c) uit de hierboven 

weergegeven aanpak. Met name in dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het debat rond 

Maritains theorie en praktijk aangezien juist de ontwikkeling in zijn denken – of juist het 

veronachtzamen van Maritains ontwikkeling – tot veel discussies heeft geleid over de vraag in 

hoeverre de praktische uitwerking van Maritains speculatieve filosofie een direct uitvloeisel 

daarvan is. Hoofdstuk vijf komt met de conclusies. 
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2. De jaren twintig 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op Maritains betrokkenheid bij de Action Française. Hierbij 

zal de vraag wat nu precies die betrokkenheid was en op welke wijze Maritain kritiek heeft 

geuit op en heeft afgerekend met de beweging worden behandeld. De kritiek van Maritain op 

de Action Française zal vervolgens in verband worden gebracht met Maritains cultuur- en 

maatschappijkritiek en zijn ontologie van de mens. Bovenstaande zal worden voorafgegaan 

door een korte biografische schets tot aan de Action Française affaire. 

2.1  Aanloop 
Jacques Maritain,  protestants van origine, werd te Parijs geschoold in het positivistisch 

rationalisme van de Sorbonne, waar de ideeën van de Franse positivist Auguste Comte (1798 - 

1857), de filosoof Ernest Renan (1823 - 1892) en de geschiedfilosoof Hyppolite Taine (1828 - 

1893) de boventoon voerden. Zoals velen met hem had hij onvrede met dit culturele klimaat 

dat gedreven werd door een materialistische kijk op de wereld, een kijk waarin geen plaats 

was voor datgene wat de fysieke wereld overstijgt, de metafysica. Onder invloed van zijn 

vriend, de dichter Charles Peguy (1873 - 1914), raakte hij onder de invloed van de filosoof 

Henri Bergson (1859 - 1941). Bergson stelde tegenover het positivisme het concept van de 

intuïtie en bracht hiermee de metafysica terug in het filosofisch debat. Er zijn volgens 

Bergson twee manieren om naar de wereld te kijken, een analytische en een metafysische. De 

wetenschap beschouwt de wereld analytisch en zet daarmee de wereld stil. Bij de metafysica 

wordt de wereld in zijn dynamiek beschouwd. Door middel van “l'intuition” (de intuïtie) kun 

je de wereld metafysisch kennen, zij het niet door middel van het intellect. Bergson ageerde 

tegen de reductionistische methoden van het positivisme die volgens hem geen ruimte lieten 

voor de menselijke vrijheid.6 

De filosofie van Bergson bevredigde Maritain echter niet en in 1905 raakte hij onder 

invloed van de levenswijze en ideeën van Léon Bloy, die evenals Maritain in zijn jeugd het 

socialisme had verruild voor een geëngageerd, non-conformistisch katholicisme. Bloy 

propageerde een theocratisch ingerichte maatschappij. Hij had een sterke afkeer van alles wat 

de moderne tijd voortbracht en ontwikkelde een diepe nostalgie naar de katholieke 

                                                            
6 K. L. Willumsen, The Relationship of the Mystical and the Political Dimensions of the Christian Faith 
(Washington 1992) 25. 



9 

 

middeleeuwen. Maritain en zijn vrouw, Raïssa Oumançoff, een Russisch-joodse emigrée, 

bekeerden zich vlak na hun ontmoeting met Bloy in 1908 tot het katholicisme.  

Drie jaar na zijn bekering begon Maritain op aanraden van zijn geestelijk raadsman 

Humbert Clerissac (1864-1914) met het bestuderen van de Summa Theologica van Thomas 

van Aquino. De ontdekking van het werk van Aquino deed hem inzien dat geloof en rede, 

godsdienst en wetenschap niet onverenigbaar waren. Voor een intellectueel als Maritain was 

alleen de openbaring niet voldoende. In de leer van Aquino vond Maritain waar hij lange tijd 

naar op zoek was. Hiermee kon een antwoord worden gegeven op zowel het positivisme als 

het anti-intellectualistische van de intuïtie van Bergson. Het thomisme verenigde geloof en 

rede, godsdienst en wetenschap. In 1913 rekende hij dan ook af met Bergson onder de titel La 

philosophie Bergsoniènne. 

In de Eerste Wereldoorlog sneuvelden veel gelijkgezinde vrienden van Maritain, onder 

wie Charles Péguy en Pierre Villard (1875 - 1918). Maritain zelf heeft echter niet 

deelgenomen aan de oorlog. In 1914 werd Maritain professor in de filosofie aan het Institut 

Catholique te Parijs. Dit moment markeerde het begin van zijn optreden als vertolker van het 

neothomisme. Het neothomisme is het officiële, door de Rooms-katholieke Kerk toegepaste 

filosofisch en theologisch leerstelsel, in hoofdzaak gebaseerd op de werken van Aquino, en 

sinds het midden van de negentiende eeuw vernieuwd en aan eigentijds denken aangepast. In 

1879 werd het thomisme officieel door paus Leo XIII (in de encycliek Aeterni patris) 

geproclameerd. Sindsdien vormt dit stelsel de theoretische grondslag van de katholieke leer 

inzake dogmatiek en moraal. Maritain plaatste zich in deze traditie en wilde het thomisme 

transponeren naar de moderne tijd. 

Zijn betrekking als hoogleraar aan het Institut Catholique te Parijs leverde Maritain de 

opdracht van het Vaticaan om een studie te schrijven over Aquino (Introduction à la 

philosophie), welke uitkwam in 1917. Een vervolg kwam uit in 1923, getiteld Éléments de 

philosophie II: L'ordre des concepts - Petite logique. In 1920 verscheen Art et Scolastique, 

een verhandeling over kunst, bezien vanuit de leer van Aquino en andere scholastici. In dit 

werk trachtte Maritain een verbinding te maken tussen de leer van Aquino en de moderne 

kunst. Dit werk werd gevolgd door zijn belangrijkste cultuurkritische werken Antimoderne 

(1922) en Trois Réformateurs: Luther, Rousseau et Descartes (1925). Maritain werd voor 

velen het boegbeeld van het neothomisme in Frankrijk. In de twintiger jaren is Maritain de 

belangrijkste filosoof geworden van het katholieke intellectuele leven. Vanaf het einde van de 
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Eerste Wereldoorlog werd Maritains huis een centrum waartoe veel kunstenaars en 

intellectuelen zich aangetrokken voelden. 

2.2  Action Française 
De in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde vriend Pierre Villard liet Maritain een testament 

na. Hierin werd verklaard dat na zijn dood zijn aanzienlijk familiekapitaal zou toekomen aan 

de twee mensen die hij beschouwde als de bewakers van de intellectuele en morele erfenis 

van Frankrijk, Jacques Maritain en Charles Maurras (1868 - 1952). De Franse schrijver 

Maurras mengde zich vanaf het eind van de negentiende eeuw in de politiek. De directe 

aanleiding hiertoe vormde de Dreyfus-affaire. Deze affaire rond de vorige eeuwwisseling had 

grote gevolgen in de Franse politiek. De affaire draaide om de onterechte veroordeling van de 

Joods-Franse officier Alfred Dreyfus (1859 - 1935). Dreyfus werd er vals van beschuldigd 

een spion voor Duitsland te zijn. Deze affaire liet de grote tegenstellingen in Frankrijk naar 

voren komen: de nationalisten, antisemieten en royalisten tegenover de republikeinen. De 

historische tegenstellingen tussen republikeinen en antirepublikeinen waren zelden zo groot 

als toen. Op 19 september 1899 kreeg Dreyfus amnestie en werd hij vrijgelaten. Deze revisie 

van de zaak was de directe aanleiding tot de oprichting van Action Française, een 

monarchistisch nationalistische beweging waarvan Charles Maurras de leiding nam. 

Maurras’ Action Française was erop gericht Frankrijk van de seculiere antiklerikale 

Derde Republiek te bevrijden en de monarchie te herstellen. De aanhangers van de beweging 

verwierpen de principes en verworvenheden van de Franse Revolutie en grepen terug naar het 

grootse verleden van het Ancien Régime. De Action Française was contra-revolutionair en 

contra-reformatorisch. De gevestigde macht in Frankrijk werd in haar ogen gedomineerd door 

vreemde elementen zoals Joden, vrijmetselaars, protestanten en het internationale (Joodse) 

grootkapitaal. Deze autoritaire, absolutistische en antirepublikeinse beweging was gefundeerd 

op een sterk katholiek conservatisme. Het eeuwige Frankrijk was, zo meende men, bovenal 

gerelateerd aan het katholicisme als nationaal bindmiddel. De macht diende in handen van de 

priesterlijke hiërarchie te zijn, zo verkondigde men. De Action Française-aanhangers eisten 

niets minder dan het herstel van het prerevolutionaire Frankrijk, waarbij alle sporen van 

individualisme, democratie en liberalisme zouden moeten worden uitgewist, en waarin de 

kerk en staat één monolithische macht zouden vormen.7 

                                                            
7 J. Amato, Mounier and Maritain : a French Catholic understanding of the modern world (Alabama 1975) 73. 
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Alhoewel de aanhangers van de Action Française streefden naar een zuiver katholiek 

Frankrijk, werd de beweging in 1926 veroordeeld door paus Pius XI (1857 - 1939). Deze 

veroordeling veroorzaakte een schok in katholiek Frankrijk. Niet alleen werd de beweging 

gesteund door nationalistische sentimenten die voeding gaven aan de zogenaamde 

“Revanchegedachte”, ook de katholieke elite die gekant was tegen de antiklerikale 

maatregelen van de Derde Republiek – in 1905 werd in Frankrijk de scheiding van Kerk en 

staat definitief doorgevoerd –, had in de Action Française haar toevlucht gezocht. De 

pauselijke veroordeling had tot gevolg dat een groot aantal katholieken het van hogerhand 

opgelegd verbod om zich met de activiteiten van Action Française in te laten naast zich neer 

dreigde te leggen. 

Wat kan nu gezegd worden over Maritains betrokkenheid bij de Action Française? De 

historicus Joseph Amato stelt dat er voldoende overeenkomsten bestonden tussen zijn 

zoektocht naar filosofische vernieuwing en Maurras’ verlangen naar nationale restauratie om 

in te gaan op Maurras’ uitnodiging om gezamenlijk de “Revue Universelle” te financieren. 

Hij stelt dat de affiniteit van Maritains met Maurras en Action Française onmiskenbaar was.8 

De volgende redenen draagt hij hiervoor aan: Maritain was dé huisfilosoof van de “Revue 

Universelle” (dit blad werd geleid door de reactionair Jacques Bainville (1879 - 1936), lid van 

de “Parti de l’Intelligence”), in veel stukken riep Maritain op tot de (continue) mobilisatie van 

Franse intellectuelen voor een geestelijke verdediging van Frankrijk, en Maritain was criticus 

van de moderniteit in het algemeen en van André Gides “Nouvelle Revue Française” in het 

bijzonder. In een stuk uit 1920 wijst Maritain bovendien op de bijzondere taak voor Frankrijk 

die het herstel moet bewerkstelligen. Volgens Amato was Maritain zich bewust van zijn 

importantie en meende hij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een authentieke 

katholieke intellectuele renaissance. De pauselijke veroordeling kwam voor Maritain dan ook 

aan als een schok.9 

Een andere visie is die van de filosofen Dunaway, Smith en McInerny. Volgens hen 

was Maritain niet of nauwelijks bekend met het werk van Maurras en was hij zich niet bewust 

van het gevaar te worden geassocieerd met de beweging. Maritain wordt door hen een zekere 

naïviteit verweten. Eveneens wordt de invloed van Pater Clerrissac genoemd. Clerrisac was 

immers Maritains leermeester, iemand die veel ontzag inboezemde.10 Smith stelt dat Maritain 

                                                            
8 Amato, Mounier and Maritain, 73 
9 Ibidem, 89. 
10 Dunaway, Maritain, 70. 
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zich tot 1927 vooral had beziggehouden met speculatieve filosofie, en dat hij zich pas na de 

Action Française affaire steeds meer ging richten op problemen van sociaal-politieke aard. 

Smith zegt: “The Action Française-crisis pushed him from his Ivory tower”. Verderop plaatst 

Smith Maurras’ motto van “politics first”, tegenover het “primauté du spirituel” van 

Maritain.11 Voor de breuk met de Action Française zou Maritain zich hoofdzakelijk met het 

geestelijke bezig hebben gehouden. De naïviteit van Maritain zou voortkomen uit zijn gebrek 

aan kennis van de denkbeelden van de Action Française. McInerny gaat nog een stap verder. 

Hij stelt in The Very Rich Hours of Jacques Maritain : A Spiritual Life dat de flirt van 

Maritain met Action Française te wijten was aan een soort romantisch idealisme. McInerny 

gaat hierin het verst door Maritain te betichten van een zekere politieke naïviteit, en niet 

alleen in het interbellum. Zoals reeds aangegeven zegt McInerny dat “He was never at home 

in the practical world. Instead, his excursions into the practical resemble Plato’s philosopher 

being dragged against his bent into the political realm.”12 Dit is niet alleen maar naïviteit waar 

Maritain van wordt beticht, maar ook een zekere mate van onvermogen. De historicus C. A. 

Flechner zegt hieromtrent het volgende: ”…all of these things, then, combined to produce in 

Maritain not so much a sympathy for the party as a voluntarily blindness to its real nature and 

ends.”13 

De vraag is of de affiniteit wel zo groot is als Amato doet geloven, en of er sprake is 

van een grote mate van naïviteit, waar onder andere McInerny van uitgaat. Volgens de 

filosoof Bernard Doering was Maritain zich wel degelijk bewust van het gedachtegoed van de 

beweging.14 Maritain was vanaf 1920 tot 1927 als scribent verbonden aan het tijdschrift “La 

Revue Universelle” dat een belangrijke spreekbuis van de Action Française vormde. Hij heeft 

in totaal 36 artikelen geschreven voor dit blad. En een aantal stukken waren zeer kritisch over 

het gedachtegoed van Maurras, met name over zijn positivistisch wereldbeeld. Verder was 

Maritain uiterst kritisch over het heersend antisemitisme onder de aanhangers van de 

beweging, het nationalisme en het misbruik van het katholicisme.15 Over het laatste schreef 

Maritain twee jaar voor de veroordeling van de beweging door de paus in 1927 het volgende 

aan Henri Massis (1886 - 1970): “…the defense of the Christian World is confused with the 

                                                            
11 Smith, Jacques Maritain, Antimodern or Ultramodern?, 20,35. 
12 McInerny, The Very Rich Hours of Jacques Maritain, 64. 
13 Fechner, The Philosophy of Jacques Maritain, 37. 
14 B. E. Doering, Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals (London 1983) 25. 
15 Willumsen, The Relationship of the Mystical and the Political, 124. 
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defense of Latinity in the nationalist or racist sense, in the strictly Maurrasian sense, the whole 

undertaking will be spoiled.”16 

De meeste stukken die Maritain heeft gepubliceerd in “La Revue Universelle” gingen 

echter over het neothomisme. Dit blad was ook zijn enige betrokkenheid bij de beweging. 

Maritain is nooit lid geweest: hij weigerde de verplichte eed af te leggen. Maritain wilde ook 

nooit lesgeven aan Maurras’ “Institut de l’action Française” ondanks diens herhaaldelijk 

aandringen.17 De filosoof Kristopher Willumsen stelt omtrent Maritains betrokkenheid bij de 

beweging dat het “a friendly understanding, an entente cordial” was.18 Maritain kon het blad 

gebruiken als springplank voor zijn eigen stukken. De ideeën van Action Française waren ook 

volgens Willumsen te afwijkend van die van Maritain.19 Het zou pas vreemd zijn als hij als 

intellectueel helemaal niets zou afweten van het gedachtegoed van de beweging. 

Gesteld kan worden dat Maritain dit platform juist gebruikte om het thomisme onder 

het publiek bekendheid te geven, zoals Maritain later ook stelt in Notebooks20. En voor 

Maurras geldt dat hij Maritains bekendheid wel kon gebruiken voor de katholieke achterban. 

Zowel Maurras als Maritain hadden dus een eigen agenda. Wellicht zou nog kunnen worden 

gesteld dat Maritain niet goed heeft nagedacht over de consequenties van zijn betrokkenheid 

bij het tijdschrift. Doordat Maritain veel bekendheid genoot, werd hij gezien als de spreekbuis 

van de beweging. Maar om aan de andere kant te zeggen dat er een grote mate van affiniteit 

was tussen het gedachtegoed van Maritain en dat van de Action, zoals Amato doet geloven, 

gaat te ver. Maritain schreef al twee jaar vóór de veroordeling in 1926 een boek, getiteld Une 

Opinion sur Charles Maurras et le devoir des Catholiques, waarin hij pleitte voor de juiste 

verhouding tussen de ideeën van de beweging en de kerk. In dit werk zijn de eerste tekenen te 

zien van wat hij in Primaute du Spirituel uit zou werken: het primaat van het geestelijke en de 

relatieve autonomie van het seculiere, zonder dat het geestelijke en het seculiere – het 

politieke in geval van de Action – met elkaar dienen te worden vermengd. In Opinion geeft 

Maritain meerde malen aan dat het politieke en het geestelijk niet met elkaar moeten worden 

vermengd, waarbij een directe link wordt gelegd met het aanhangen van een “kale” 

                                                            
16 Brief in Maritain Archives, Kolbsheim, October 1 1925, geciteerd in: Doering, Jacques Maritain and the 
French Catholic Intellectuals, 25. 
17 Willumsen, The Relationship of the Mystical and the Political, 124. 
18 Ibidem, 125. 
19 Ibidem, 126. 
20 J. Maritain, Notebooks (New York 1984) 131. 
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wetenschap, zonder dat deze is geïntegreerd in de ware wetenschap, dus inclusief de 

metafysica.21 

Na de pauselijke veroordeling heeft Maritain zich onmiddellijk van de beweging 

gedistantieerd. Uiteindelijk heeft Maritain met het boek Primaute du Spirituel, dat hij in 1927 

publiceerde, het pauselijk besluit inzake de Action Française verdedigd. Niet alleen het 

gedachtegoed van de Action Française werd verworpen, ook werden de geloofsgenoten die 

dreigden het verbod naast zich neer te leggen met als argument dat de paus geen zeggenschap 

heeft over zaken die de politieke keus van mensen betreffen, aangesproken. Hier tegenover 

stelde Maritain dat de kerkelijk leider wel degelijk het recht heeft om in te grijpen in het 

domein van de staat wanneer er geestelijke belangen op het spel staan. De kerk, aldus 

Maritain, staat boven de politieke orde van de staat, waar zij onafhankelijk van is. De staat 

heeft dan ook de taak om de kerk haar vrijheid te garanderen om haar missie te kunnen 

uitvoeren. De domeinen kerk en staat zijn weliswaar scherp onderscheiden, maar moeten 

desalniettemin samenwerken in de tijdelijk orde. Primaute du Spirituel markeerde het begin 

van een langdurige periode van sociale en politieke betrokkenheid die uiteindelijk leidde tot 

zijn zeer positieve houding ten opzichte van de Amerikaanse samenleving en staatsinrichting 

van de jaren veertig. 

2.3 Maritains cultuur- en maatschappijkritiek 
De verhouding tussen het geestelijke en het seculiere dat de Action Française op onjuiste 

wijze door elkaar haalde en bekritiseerd in Primaute du Spirituel is analoog Maritains cultuur- 

en maatschappijkritiek. Om dit te kunnen begrijpen moet eerst worden ingegaan op het 

onderscheid tussen geloof en rede. Maritains basisstelling is dat in de moderne tijd een 

scheiding is ontstaan tussen geloof en rede. Deze scheiding heeft tot gevolg gehad dat de 

volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de rede werd geproclameerd. Maritain 

onderscheidt drie geestelijke crisismomenten waarin het proces van afscheiding zich voltrok. 

De zogenaamde breukvlakken, die dit proces in werking hebben gezet, zijn de humanistische 

Renaissance, de protestante Reformatie en de rationalistische Verlichting. Vanaf deze drie 

crisismomenten werd de mens gezien als autonoom middelpunt. In het rationalisme van de 

achttiende eeuw en het daaruit voortvloeiende positivisme en sciëntisme in de negentiende 

eeuw ziet hij dan ook een fatale overschatting van de rede, de rede als volstrekt autonoom en 

onafhankelijk van iedere hogere instantie. De boosdoeners van deze crisismomenten zijn 

                                                            
21 J. Maritain, Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques (Paris 1924) 47. 
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Maarten Luther (1483 - 1546), René Descartes (1596 - 1650), Jean-Jacques Rousseau (1712  - 

1778) en Immanuel Kant (1724 - 1804).22 Luther heeft de scheiding op het gebied van de 

theologie bewerkstelligd, Descartes en Kant op het gebied van de filosofie, en Rousseau op 

het gebied van de ethiek en maatschappijleer. De dwaling die zij veroorzaakten, en die 

volgens Maritain “les esprits du monde moderne” uitmaakt, ligt in de idee van de absolute 

onafhankelijkheid van het individu ten opzichte van God en de zelfverheffing van het “ik” tot 

de hoogste graad van autonomie. 

Met de Reformatie en de Verlichting raakte volgens Maritain de Westerse cultuur 

ernstig ontwricht: de middeleeuwse samenleving, waarin de juiste harmonische verhoudingen 

tussen individu, gemeenschap en het hogere, in een door God gegeven hiërarchie bestonden, 

moest onder invloed van de protestante Reformatie en de rationalistische Verlichting plaats 

maken voor een dominante antropocentrische instelling, een instelling waarbij de mens en zijn 

vermogens in de plaats van God werden gesteld. In Trois Réformateurs stelt Maritain zich ten 

doel de geestelijke drijfveren en filosofische grondslagen van de “l’esprit moderne” te 

onderzoeken.23 De “ketterij” die Luther ontketenende bracht, zoals Maritain stelt, de eerste 

grote evenwichtsverstoring teweeg in het denken over de fysische en metafysische 

werkelijkheid. Volgens Maritain kwam bij Luther de menselijke wil op de eerste plaats te 

staan.24 Het ik werd vervolgens het middelpunt, want de stap in het geloof werd niet vanuit de 

rede gemaakt maar vanuit het geloof. Volgens Maritain is dit een verwezenlijking van de 

menselijke vrijheid die niet relatief is, maar absoluut.25 In het moderne denken is de rede 

losgezongen van het geloof. De moderne mens heeft geen metafysisch fundament meer. In 

Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd zegt Maritain hierover het volgende: “De 

dwaling der moderne wereld is geweest dat zij de heerschappij der rede over de natuur heeft 

willen verzekeren, toen zij de heerschappij van de bovennatuur over de rede verworpen 

had.”26 De consequentie hiervan is dat de mens zich alleen ging bezig houden met het aardse. 

Voor Maritain is met name de filosoof Descartes degene die de filosofie ontwrichtte. 

Doordat Descartes zich meende te ontworstelen aan de dominantie van de scholastieke 

wijsbegeerte – hij wilde schoon schip maken met de scholastieke traditie –, en de filosofie en 

wetenschap loskoppelde van de theologie, staat hij in Maritains optiek aan de bron van de 

                                                            
22 J. Maritain, Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau (New York 1929) 3-4. 
23 Maritain, J., Trois Réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau (Paris 1925) 4. 
24 J. Maritain, Luther, of de troonsbestijging van het Ik (Utrecht 1927) 48. 
25 J. Maritain, Luther, 55. 
26 J. Maritain, Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd (Amsterdam 1930) 76.   
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moderne wijsgerige ontsporing. Descartes’ wetenschappelijk uitgangspunt houdt volgens 

Maritain een miskenning in van het menselijk verstand. In navolging van Aquino kan volgens 

Maritain het verstand alleen kennen via de zintuigen die in direct contact staan met de 

werkelijkheid. De wetenschapper die de hem omringende wereld wil onderzoeken moet bij de 

objecten beginnen. Dat wat zich aan de waarneming onttrekt kan uiteindelijk door middel van 

het geloof worden belicht. Descartes meende daarentegen de gehele werkelijkheid (“rex 

extensa”) onmiddellijk te kunnen benaderen door middel van de zuivere menselijke rede (“rex 

cogitans”). Hierbij moest de werkelijkheid gekend worden door middel van verschijnselen die 

wiskundig kunnen worden onderbouwd. Alleen de wiskunde als beschrijving van de 

werkelijkheid was ware kennis.  

De rede werd bij Descartes tot autonoom object waardoor zij hiermee volgens 

Maritain haar greep op de werkelijkheid verloor. Maritain ziet Descartes’ rationalisme als een 

steriel intellectualisme, in zichzelf gekeerd en afgewend van de materie. Descartes zette in de 

ogen van Maritain een ontwikkeling in gang die uiteindelijk zou leiden tot de opvatting dat 

rationele menselijke wetenschap iets absoluuts is, de hoogste autoriteit en zekerheid. Voor 

enige vorm van metafysica zou dan geen ruimte meer zijn.27 Door wiskundige abstractie in 

het subject is het doelmatige, datgene “achter” de fenomenale werkelijkheid – datgene wat 

zich direct aan de zintuigen voordoet –, kenmerkend voor de scholastiek, weggelaten. Door de 

rede volledig onafhankelijk te verklaren van de werkelijkheid en van het geloof 

bewerkstelligde Descartes een destructief schisma in het Westerse denken. 

Volgens Maritain werd vanaf Descartes kennis onafhankelijk van de materiële 

objecten tot stand gebracht. “Henceforth, to understand is to separate; to be intelligible is to be 

capable of mathematical reconstruction”, zegt Maritain.28 Hij benadrukt dat voor Descartes, 

de rede en het geloof twee volstrekt gescheiden domeinen vormden. Descartes wilde het 

geloof beschermen door het zorgvuldig buiten het bereik van het menselijk 

bevattingsvermogen te plaatsen: de waarheden van het geloof, zo meende Descartes, zijn 

immers niet te bevatten voor de mens.29 Descartes was dus degene die de moderne mens heeft 

gebracht tot een situatie waarbij de rede, de mens autonoom is, geen metafysisch fundament 

meer heeft, en alles uit zichzelf tracht te bewerkstelligen; de almachtige moderne mens. In 

Three Refomers stelt Maritain het zo: “The essence of rationalism consists in making the 

                                                            
27 J. Maritain, The Dream of Descartes (New York 1944; 1e druk: 1932) 52. 
28 Maritain, Three Reformers, 24. 
29 Maritain, The Dream of Descartes, 79. 
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human reason and its ideological content the measure of what is: truly, it is the extreme of 

madness, for the human reason has no content but what it has received from external 

objects.”30 

Tegenover de filosofie van Descartes stelde Maritain de leer van Aquino die geen 

scheiding aanbracht tussen geloof en rede, natuur en bovennatuur, fysica en metafysica. In het 

opstel “The Disposition of Wisdom” stelt Maritain de uitgangspunten van Descartes 

tegenover die van Aquino.31 Aquino leerde volgens Maritain dat het menselijk intellect, de 

rede, in het geloof besloten ligt: het geloof is een superieure vorm van kennis met als object 

de objectieve essentie van God. Het geloof had echter volgens Descartes niets met het kennen 

te maken. Hierdoor scheidde hij het geloof van de rede en isoleerde beide domeinen van 

elkaar. Dit loskoppelen van rede en geloof zou, zo stelde Maritain uiteindelijk leiden tot de 

opvatting van Kant, die geloof lijnrecht tegenover het intellect plaatste.32 

Wat is nu volgens Maritain de juiste verhouding tussen de rede en het geloof? In 1922 

werd het werk Antimoderne uitgebracht. Deze bundel bevat een vijftal opstellen die Maritain 

tussen 1910 en 1921 had gepubliceerd in het tijdschrift “La Revue des Jeunes”. Hij stelt in dit 

werk het primaat van het hogere en de “relatieve autonomie” van de menselijke rede.33 Dit 

principe van “relatieve autonomie” vormt een van de hoekstenen van zijn filosofie. Maritain 

toont aan dat de werkelijkheid één is en dat elk deel ervan is opgenomen in een harmonieus 

geheel; dat elk deel organisch verbonden is met elkaar, zowel het fysische als het 

metafysische. Hiermee is het mogelijk hiërarchieën aan te brengen tussen de delen van de 

werkelijkheid en het hogere, waarmee deze delen organisch verbonden zijn. Maritains 

redenering met betrekking tot de menselijke rede verloopt dan als volgt: de rede is niet 

volstrekt autonoom; zij is soeverein op haar eigen terrein, maar dit terrein is uiteindelijk 

ondergeschikt aan het hogere. 

De vrijheid van de mens is net zomin autonoom als de rede. Tegenover de moderne 

opvatting van vrijheid als absolute onafhankelijkheid en het afwerpen van iedere autoriteit als 

een tirannie, stelt Maritain zijn begrip van vrijheid: de ware vrijheid ligt in de acceptatie van 

het hogere domein waarvan de rede deel uitmaakt. Het verstand en de wil zijn volgens Aquino 

(en Maritain) altijd gericht op het hogere. De wil gaat vooraf aan het verstand en moet het 

                                                            
30 Ibidem, 85. 
31 Ibidem, 59-103. 
32 Ibidem, 64. 
33 Maritain, Antimoderne, 42.   
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verstand sturen.34 In die zin is er dus geen sprake van een absolute vrijheid, maar van een 

relatieve vrijheid. 

Wat voor remedie ziet Maritain nu voor de moderne samenleving? Maritain wijst in 

zijn cultuurkritieken voortdurend op de noodzaak van een metafysische fundering van de 

moderne samenleving, een fundering gebaseerd op de leer van Aquino. Het herstel was 

allereerst afhankelijk van een algehele katholieke reconstructie. Hij stelt dat een katholiek 

intellectuele voorhoede leiding moet geven aan de reconstructie.35 Na het failliet van de 

moderne cultuur, een cultuur die ten slotte uitmondde in de Eerste Wereldoorlog, was 

Maritain hiervan overtuigd. Maritain zag als vele van zijn tijdgenoten de Eerste Wereldoorlog 

als het einde van een tijdperk. Deze oorlog maakte een herziening van de westerse cultuur 

noodzakelijk. Al in zij vroegste opstellen wijst Maritain op het vitale elan van het 

katholicisme na het failliet van de antropocentrische cultuur, alsmede op de noodzaak van een 

grondige herbezinning op verleden en heden.36 

Zoals gezegd, heeft Maritaim met Primauté du Spirituel definitief afgerekend met het 

gedachtegoed van Action Française. In dit werk geeft Maritain aan dat de kerk mag ingrijpen 

wanneer geestelijke aspecten in het geding zijn. De staat heeft zijn eigen regels en is vrij om 

die toe te passen. Deze autonomie is echter relatief, zoals ook in Maritains cultuur- en 

maatschappijkritiek de rede een relatieve autonomie bezit. Het seculiere behoeft geen 

inmenging van bovenaf wanneer het gaat over datgene wat specifiek is binnen het betreffende 

domein. Het politiek bedrijven behoort tot de politiek. Daarover gaat de kerk niet. Wanneer 

hiermee echter kerkelijke aangelegenheden gemoeid zijn, bijvoorbeeld het toe-eigenen van 

geestelijke zaken voor nationalistische overwegingen – zoals in geval van de Action Française 

–, dan moet de kerk optreden37, en dit heeft ze gedaan met de veroordeling van de beweging 

door de paus. Het gaat hier immers om waarden die van een hogere orde zijn. En deze hogere 

orde heeft het laatste woord. 

2.4 Maritains ontologie van de mens 
Vanuit het oogpunt van de relatieve autonomie van het seculiere valt de kritiek van Maritain 

op Charles Maurras te begrijpen en keurt Maritain de veroordeling door de paus goed. Want 

wat er dus gebeurt wanneer het geestelijk en het seculiere wordt gelijkgesteld, is de 

                                                            
34 Maritain, Thomas van Aquino, 63. 
35 Ibidem, 77,78. 
36 J. Maritain, Antimoderne (Paris 1922) 195. 
37 J. Maritain, Primauté du Spirituel (Paris 1927) 27. 
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verdringing of onderdrukking van het geestelijke of dat het geestelijke voor het karretje van 

het seculiere wordt gespannen. Volgens Maritain houdt dit in dat uiteindelijk de mens hier de 

dupe van wordt. De mens kan dan niet volwaardig mens zijn wanneer het geestelijke wegvalt. 

Maritain zegt het zo: “Europe has forgotten even the subordination of political to spiritual 

ends, which has brought about the general condition oppressive to the spirit and conscience, 

that practical contempt for the human person and dignity.”38 

De reden dat Maritain steeds hamert op de juiste verhouding tussen het geestelijke en 

het seculiere, tussen de rede en het geloof, heeft te maken met zijn ontologie van de mens. 

Om zijn ontologie te begrijpen zal allereerst de begrippen “stof” en “vorm”, gebaseerd op de 

leer van Aristoteles, worden behandeld. Uitgangspunt is de theorie die bekend staat als het 

“hylemorfisme”, een theorie van stof (in het Grieks: “hylè”) en vorm (in het Grieks: 

“morphè”). Volgens Aristoteles ligt aan iedere entiteit, aan ieder ding, deze twee principes, 

“stof” en “vorm”, ten grondslag. Door een specifieke vorm krijgt stof gestalte: bijvoorbeeld 

een boom of een steen. Tegelijk is de stof potentieel iets anders, de stof staat open voor een 

andere vorm; de boom wordt oud, verschimmelt en verrot, en geeft daardoor leven aan andere 

organismen. De stof neemt dan nieuwe “actualisaties” aan. De stof waaruit de boom is 

gemaakt is potentieel geschikt om over te gaan in andere levende organismen, onder invloed 

van andere vormen. Anders dan bij Plato ligt het vormbeginsel van een ding volgens 

Aristoteles dus niet “achter”, maar “in” het ding. “Thus individual objects, though mutable 

and mortal, are no longer deceptive shadows; they are reality.”39 

Naast stof en vorm hanteert Maritain in navolging van Aquino de begrippen potentie 

en act. Hoe past hij deze nu toe? Welnu, alle werkelijkheid ontstaat en vergaat, verandert, 

verschijnt en verdwijnt als werkelijkheid, verdwijnt als “zijn”. Hoe kan dit? Wat is 

veranderen? Met behulp van de potentie-act structuur van het zijn kan hier een antwoord op 

worden gegeven. Een potentieel zijnde is “op weg” naar zijn actuele vorm, en die actuele 

vorm is het (actueel) zijn van dit aanvankelijk slechts potentiële zijnde. Iets is werkelijk door 

de zijnsact. Het zijn is dus de funderende en ook voltooiende act waardoor iets is - en 

waardoor iets anders weer een andere zijnsvorm heeft. De zijnsact of vorm is de actuele 

presentatie van datgene wat het specifieke zijnde in potentie is. Datgene wat het zijnde maakt 

tot wat het is zit in de vorm, maar de stof is nodig om die vorm te maken. De vorm zegt iets 

over het wezen van dat zijnde. Dit wezen is zoals aangegeven niet materieel en zijn essenties 

                                                            
38 J. Maritain, Introduction to Philosophy (London 1930) 168. 
39 Ibidem, 63. 
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zijn universeel – bijvoorbeeld rechtvaardigheid, liefde – en worden geabstraheerd uit het 

individueel zijnde. De materiële werkelijkheid heeft zoals hierboven al is aangeven derhalve 

een niet-materiële fundering. De natuurfilosofie houdt zich dus, in tegenstelling tot de fysica, 

die zich enkel bezighoudt met een “beschrijving” van de dingen in de materiële wereld, bezig 

met het “wezen” van de dingen in de materiële wereld. Vragen over het zijn in het algemeen, 

over “het zijnde als zijnde”, zoals het bestaan “an sich” of van God, behoren tot de 

metafysica.40 

Zoals gezegd zijn de wijsgerige inzichten van hem gebaseerd op de leer van Aquino en 

Aristoteles. Deze hadden de mens begrepen als een wezenlijke eenheid van lichaam en ziel. In 

kritiek op Plato benadrukte Aristoteles dat ziel en lichaam niet los van hun verbinding in de 

mens kunnen bestaan. De mens is dus niet zozeer “ziel” in een lichamelijk omhulsel, maar 

eenheid van ziel en lichaam. De ziel is geen concreet iets dat men van binnenuit kan ervaren, 

maar de “vorm” (“eidos”) van de mens, het principe waardoor de mens precies mens is, een 

levend wezen met zintuiglijke en rationele vermogens. De menselijke natuur is een 

samenstelling uit ziel en lichaam; hij/zij is bezielde lichamelijkheid (“stof”), en als zodanig 

een sterfelijk wezen. De rationele ziel is dus wezenlijk onvergankelijk en onstoffelijk. 

Religieus gesproken heeft zij een eeuwigheidsbestemming. Als geestelijke substantie is de 

mens geconditioneerd op het eeuwige geluk, dat volgens Aquino bestaat in de uiteindelijke 

eenheid van de mens met God in het hiernamaals. De geestelijke aard van de ziel blijkt vooral 

uit de twee vermogens verstand en wil. 

Het mensbeeld van Maritain sluit aan op de stof-vorm- en potentie-act-structuur. Het 

onderscheid hierbij is tussen het individu (stof) en de persoon (vorm). Maritain werkt dit als 

volgt uit: de mens als individu moet gezien worden als een deel. De mens als individu is een 

deel van de politieke samenleving. Als deel is hij gericht op het geheel. Omdat het geheel 

meer is dan de delen, offert de mens als deel zijn tijdelijk goed en zijn persoonlijke belangen 

op en draagt deze over in het belang van de gemeenschap. De mens als persoon daarentegen 

moet gezien worden als een geheel. Het is een volledig persoon. De politieke samenleving 

wordt opgevat als een geheel dat uit afzonderlijke gehelen bestaat. Als individu is de mens 

ondergeschikt aan de gemeenschap. De gemeenschap op haar beurt is ondergeschikt aan de 

mens als persoon. De mens als persoon bezit een natuur en bovennatuur: het onderscheid 

tussen het aardse welzijn (natuur) en de religieuze vervolmaking (bovennatuur). De 

samenleving als geheel van afzonderlijke individuen heeft als doel het aardse welzijn, maar 
                                                            
40 Ibidem, 133. 
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dat is niet het uiteindelijke doel van het menselijk bestaan. Het uiteindelijke doel ligt in de 

religieuze vervolmaking.41 

Maritain stelt in navolging van Aquino dat naast een doel in de geschiedenis, de mens 

"toegeordend" is op God als het uiteindelijke doel van zijn bestaan. De natuur van de mens is 

om zijn “telos” (doel) na te streven; op aarde, maar met name in het hiernamaals. Het is zijn 

geestelijke natuur die de mens vatbaar maakt voor God, en voor de “eeuwige gelukzaligheid”. 

De geestelijke of bovennatuur is gericht op de religieuze vervolmaking van de mens. Maritain 

zegt dat “man is ordered to a last end other than himself, and this last end is God.”42 Dit 

onderscheid in de mens kan men de natuur – datgene dat moet streven naar de 

verwezenlijking van het zelf op aarde – en de bovennatuur – datgene dat streeft naar het 

goddelijke – noemen. 

Duidelijk is dat in analogie op de mens dus ook het geestelijke – het domein van de 

kerk en haar leden – en het seculiere – het domein van de politiek bijvoorbeeld –  bekeken 

moet worden vanuit het onderscheid tussen natuur en bovennatuur. Omdat deze ten opzichte 

van elkaar een relatieve autonomie bezitten, varen zowel de kerk als de staat een eigen koers. 

Allereerst volgt net als uit het voorgaande dat bezigheden van het bovennatuurlijke hoger zijn 

dan die van het natuurlijke. Hieruit volgt dat goed beschouwd de kerk superieur is ten 

opzichte van de politieke samenleving, of staat. Ze is alleen superieur in morele betekenis. De 

kerk heeft haar eigen programma en strekt zich als geheel boven elke politieke maatschappij 

uit. De kerk en de staat bezitten, zoals gezegd, een relatieve autonomie. En dit is nu juist 

volgens Maritain nodig om te waarborgen dat de mens zichzelf kan verwezenlijken. De 

garantie is hiervoor alleen gegeven als deze twee relatief geschieden gebieden de juiste 

verhouding tot elkaar hebben. Hiermee wordt voorkomen dat de ene partij zijn normen en 

waarden oplegt aan de ander. Maritain stelt dat dwang geen instrument is van het domein van 

het geestelijke, deze behoort tot de politiek, tot het tijdelijke. Een christen moet alleen in de 

wereld laten zien wat het is om een christen te zijn. Dit kan alleen door het gebed en in 

praktijk brengen van naastenliefde.43 

                                                            
41 J. Maritain, Luther, 37. 
42 Maritain, Introduction to Philosophy, 204. 
43 J. W. Evans and L. R. Ward ed., The Social and Political Philosophy of Jacques Maritain, Selected Readings 
(Notre Dame 1976) 151-152. 
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2.5 Resumerend 
Uit bovenstaande komt duidelijk naar voren waar het Maritain in de jaren twintig om te doen 

was. Maritains praktijk en theorie liggen duidelijk in elkaars verlengde. Hij constateerde dat 

er iets goed fout was met de moderne samenleving, een samenleving waarin de mens niet 

volledig mens kan zijn. Maritain stelde daar het thomisme met als fundament het Christendom 

tegenover. Hieromtrent stelt Maritain in Thomas van Aquino en zijn betekenis voor onze tijd: 

“Allen het thomisme is in staat om het verstand van de radicale dwalingen te bevrijden. De 

leer van St. Tomas doorzoekt metaphysisch de kennis. Zij – en zij ook alleen – respecteert 

daarbij haar oorspronkelijke natuur en haar geheimzinnige onstoffelijkheid. Onze begrippen 

brengt zij in samenhang met de dingen door de intuïtie der zinnen en zij herleidt al ons weten 

tot de klaarblijkelijkheid van het zijn en van de eerste beginselen, wier transcendentale 

waarde haar tot God laat opstijgen.“44 

Wel is het zo dat in Maritains kritiek op de samenleving er sprake is van 

eenrichtingsverkeer. Pas in de jaren dertig begon Maritain uit te werken hoe nu precies de 

samenleving er uit moest zien en pleitte hij voor een pluralistische samenleving. De nadruk 

kwam daarbij veel meer te liggen op wat het  betekent om mens te zijn in de samenleving en 

hoe de menselijke vrijheid kan worden gewaarborgd. Maritain beschrijft daarbij de interactie 

tussen het geestelijk en het seculiere.  

Aangezien in de jaren twintig Maritain dit allemaal nog niet had overdacht en 

uitgewerkt, kan men in feite alle kanten opgaan met zijn kritiek. Zijn filosofische 

basisprincipes kunnen op een dusdanig brede manier worden geïnterpreteerd dat zowel 

moderne als reactionaire denkbeelden in het kader van Maritains thomisme passen. Het is dan  

betrekkelijk eenvoudig om te zeggen dat alles wat Maritain heeft gezegd over de politieke 

praktijk in het licht van zijn thomistische filosofie kan worden geplaatst en dat zijn theorie en 

praktijk altijd in overeenstemming met elkaar zijn geweest, zoals Smith dat doet. Wanneer hij 

dit zo stelt, dan veronachtzaamt hij de ontwikkeling in Maritains theorie en praktijk vanaf de 

jaren dertig.45 Het feit dat de basisprincipes zich uitstekend leenden voor een pleidooi voor 

een democratische samenleving, maar ook zoveel invloed hadden op katholieke jongeren in 

                                                            
44 Maritain, Thomas van Aquino, 121. 
45Smith, Jacques Maritain, Antimodern or Ultramodern?, 106. Smith stelt dat Maritains kritiek op het Tweede 
Vaticaanse Concilie op dezelfde wijze moet worden begrepen als Maritains kritiek op de Action Française. 
Hierbij veronachtzaamt Smith de ontwikkeling in Maritains theorie en praktijk. In hoofdstuk vier komt het 
historiografisch debat uitgebreid aan bod met de bespreking van Maritains filosofie in de jaren dertig en de 
ontwikkeling in Maritains denken. 
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Nederland rond met name de tijdschriften “De Gemeenschap” en “Roeping” die in de jaren 

twintig veelal antidemocratisch waren, spreekt boekdelen.46 

 

 

                                                            
46 De filosofie van Maritain sloot aan bij de gedachte van een algehele katholieke reconstructie van veel 
antimoderne katholieke intellectuelen in het interbellum (zie F. Ruiter en W. Smulders, Literatuur en 
Moderniteit in Nederland 1840-1990 (Amsterdam 1996) 228,232). 
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3. De jaren dertig 
 

Jacques Maritain heeft in de jaren dertig veel kritiek geuit op zowel de Republikeinen als de 

Royalisten, de twee strijdende partijen gedurende de Spaanse Burgeroorlog (1936 – 1939). 

Met name zijn kritiek op de laatste groep is hem niet in dank afgenomen door katholieke 

tijdgenoten. Het ging hier immers om katholieke broeders. In dit hoofdstuk wordt Maritains 

kritiek besproken. Verder komt in dit hoofdstuk datgene wat nieuw is in Maritains  cultuur- en 

maatschappijkritiek en zijn ontologie van de mens aan bod. Bovenstaande zal worden 

voorafgegaan met een korte biografische schets van de aanloop naar Maritains kritiek op de 

Spaanse Burgeroorlog. 

3.1 Aanloop 
De crisis en de nasleep van Action Française, waarop in het vorige hoofdstuk is ingegaan, 

dwong Maritain om te gaan nadenken over zijn positie als filosoof én als christen in de 

wereld. Terwijl hij tijdens zijn jeugdjaren altijd politiek geëngageerd was geweest – in die 

periode was hij uitgesproken links –, trok hij zich na zijn bekering steeds meer terug in de 

studeerkamer. Alhoewel Maritain in de jaren twintig veelvuldig heeft geschreven over de 

actualiteit, zoals  gebleken in het vorige hoofdstuk, vond Maritain dat hij zich na de Action 

Française affaire nog meer met de wereld om zich heen bezig moest houden. Hij begon zich 

dan ook vanaf het einde van de jaren twintig steeds meer te verdiepen in de moderne 

samenleving om vervolgens een nieuwe inhoud te geven aan zijn filosofisch denken. Met 

betrekking tot zijn herboren engagement schreef Maritain in “Lettre sur I’indépendance” het 

volgende: “…a writer whose essential work is foreign to politics cannot, in the midst of a 

serious crisis, withdraw into that essential work and close his eyes to the anguish of men in 

the City. It seems to me that such an obligation concerns the philosopher in a very special 

way. For there exists not only a speculative philosophy but a practical philosophy as well; and 

I realize that it must go down to that final point where philosophical knowledge turns to 

action.”47 Zijn verantwoordelijkheid als christen verplichtte hem tot een “more real … a more 

profound commitment”.48 

In de jaren dertig begon Maritain met het uiteenzetten van zijn praktische filosofie met 

als hoogtepunt Humanisme Intégral uit 1936 en als sluitstuk van het interbellum het werk 
                                                            
47 Geciteerd in: Doering, Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals, 60. 
48 Geciteerd in: Ibidem, 61. 
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Scholasticism and Politics uit 1940. Het eerste werk waaruit zijn engagement naar voren 

kwam was het in 1933 verschenen boekje Du Régime temporel et de la liberté. Vanaf deze 

periode ging Maritain eveneens schrijven voor het maatschappelijk kritische opinieblad 

“Esprit”, opgericht in 1932 door Emmanuel Mounier (1905 - 1950), en voor het katholieke 

weekblad “Sept” (de eerste editie verscheen in 1934). Samen met Mounier schreef Maritain 

eveneens een groot aantal manifesten waarin een kritisch opstelling werd ingenomen ten 

aanzien van maatschappelijke en politieke gebeurtenissen.49 

Eén van de eerste maatschappelijke gebeurtenissen waarin hij zijn engagement liet 

blijken was direct na het Skavisky schandaal50 in 1934 en de bijna succesvolle “coup d’état” 

van extreem rechts tijdens de rellen op 6 februari in Parijs. Maritain en enkele vrienden waren 

bezorgd over deze situatie – een situatie die de totstandkoming van een fascistisch regime in 

Frankrijk dichtbij zou brengen. Op 18 februari te Meudon besloten Maritain en zijn vrienden 

Etienne Borne (1907 - 1993), Yves Simon (1903 - 1961) en Maurice de Gandillac (1906 - 

2006) een manifest op te stellen onder de titel Pour le bien commun, dat werd ondertekend 

door 52 prominente katholieke schrijvers, artiesten en wetenschappers, waaronder Gabriel 

Marcel (1883 - 1973) en Etienne Gilson. De reden voor dit manifest was tweeledig: ten eerste 

proclameerden ze een strikte scheiding tussen de tijdelijke en de geestelijke orde, ten tweede 

had het manifest als doel om de onafhankelijkheid van de kerk en de christen te bepleiten ten 

opzichte van de politiek, aangezien er onder de aanhangers van de rechtse opstand veel 

katholieken bevonden. De christen is weliswaar in de wereld maar niet van de wereld. Hij kan 

dan ook niet als een christen worden geïdentificeerd met een politieke partij of beweging. Een 

katholieke politiek partij, daar moest Maritain niets van hebben. Een katholiek staat juist 

boven de partijen. Het gevaar was dan dat in naam van het geloof een bepaalde politieke 

voorkeur werd gerechtvaardigd.51 

In het manifest werd zowel geageerd tegen links die revolutie wilde als rechts die op 

basis van harde hand de orde wilde herstellen. Een christen moest daarentegen aan de hand 

van morele criteria, gebaseerd op het Evangelie, zich met de wereld bezighouden. Op het 

gebied van niet-religieuze aangelegenheden zoals de politiek moet men zich als mens 

                                                            
49 J. Amato, Mounier and Maritain, 128-129. 
50 De Stavisky affaire was een financieel en politiek schandaal dat in 1934 de Derde Franse Republiek aan de 
rand van de afgrond bracht. Twee premiers moesten achtereenvolgens aftreden, het geloof in de integriteit van 
politici en bestuurders nam sterk af en uiterst rechts, waaronder de bewegingen Action Française en Croix de 
Feu, rebelleerde in de straten en trachtte een machtsovername te bewerkstelligen. 
51 Doering, Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals, 72-73. 
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bezighouden met het algemeen welzijn en de opbouw van seculiere instituties, aangezien men 

heden ten dage niet meer leeft in een wereld met enkel christenen. Daarnaast heeft de christen 

de taak om het Evangelie uit te dragen en de pauselijke encyclieken met betrekking tot sociale 

rechtvaardigheid na te volgen.52 

3.2 De Spaanse burgeroorlog 
Een van de meest cruciale gebeurtenissen in de jaren dertig was de Spaanse Burgeroorlog. De 

Spaanse Burgeroorlog leidde tot enorme tegenstellingen onder het Franse publiek, met name 

onder de katholieken. De min of meer vergelijkbare politieke constellaties aan beide zijden 

van de Pyreneeën – in Spanje en Frankrijk waren er bijna identieke politieke coalities van 

socialisten en communisten –, leek voor velen in Frankrijk een voorbode van wat hen ook zou 

kunnen overkomen. Met name voor de katholieken werd het een acuut probleem aangezien de 

oorlog steeds meer leek – in hun ogen, aangewakkerd door de propaganda machine – op een 

religieuze oorlog. De overweldigende meerderheid voorzag een overwinning van de “Frente 

Popular”, de vernietiging van het Spaanse katholicisme en de overwinning van het 

internationaal communisme. De slachtpartijen van duizenden priesters en plunderingen van 

kloosters en kerken gedurende de beginperiode van de burgeroorlog werden geïnterpreteerd 

als tekenen van wat er wellicht aan zat te komen in de rest van Europa.53 

Alhoewel de meerderheid van de katholieken in Frankrijk de burgeroorlog op een 

dergelijke wijze interpreteerde, waren er ook katholieken (een kleine minderheid weliswaar) 

die tegen deze interpretatie van de burgeroorlog ingingen. Dit was vrijwel dezelfde groep die 

de pauselijke veroordeling van Action Française accepteerde en verdedigde. In deze groep 

bevonden zich veel belangrijke en invloedrijke intellectuelen, waaronder Jacques Maritain. 

Deze groep zag de Spaanse tragedie als gevolg van het feit dat de Spaanse kerk zijn binding 

verloren had met de arbeiders. De kerk had zich teveel geafficheerd met de reactionaire en 

conservatieve burgerij en had het volk verwaarloosd. Een stelling die overeenkwam met 

datgene dat werd aangekaart in de pauselijke encyclieken met betrekking tot sociale 

gerechtigheid.54 Het eerste wat de katholieken in hun ogen moesten doen was het 

bewerkstelligen van sociale gerechtigheid, zonder daar de sociale klasse, politieke voorkeur of 

religieuze overtuiging er bij te halen; een en ander is vergelijkbaar met de kritiek geuit in 

Pour le bien commun. Zij voelden zich derhalve verplicht om ook tegen de daden van de 

                                                            
52 Ibidem, 78. 
53 Ibidem, 85. 
54 Ibidem, 86. 
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Royalisten van Franco in te gaan. De situatie in Spanje was overigens veel complexer dan de 

wijze waarop de overgrote katholieke meerderheid de burgeroorlog voorstelde. 

Maritain schreef enkele artikelen over de Spaanse burgeroorlog, waarvan de bekendste 

“War and Bombardment of Cities” was, geschreven naar aanleiding van het Guernica drama 

in 1937 en gepubliceerd in het Amerikaanse katholieke weekblad “Commonweal”.55 

Daarnaast heeft hij veel medewerking verleend aan kritische stukken van  Mauriac en 

Bernanos en als redacteur voor het weekblad “Sept”. In dit blad werd vlak voor de 

Burgeroorlog veel over de dramatische toestanden onder arbeiders en de plattelandsbevolking 

van Spanje geschreven en werd er gepleit voor sociale hervormingen.56 Naast Maritain waren 

de meest belangrijke schrijvers en criticasters van deze minderheidgroepering van Franco 

Emmanuel Mounier, George Bernanos (1888 - 1948) en Françoise Mauriac (1885 - 1970). 

Naar aanleiding van de overwinning van de rechts conservatieve CEDA in 1933 en het 

uitblijven van echte hervormingen en de zorg dat religie weer eens werd gebruikt voor 

politieke doeleinden werd in april 1934 in “Sept” het volgende geschreven: “The fact remains 

that action undertaken in behalf of the common people has been unable to shake itself loose 

from outdated political classifications and that, once having been classified as right-wing, it is 

automatically considered “reactionary” by the working masses. Will such misunderstandings 

appear again and will religion once more fall victim to political and social deviations? Our 

Spanish friends have the duty to do everything possible to avoid such a situation.”57 Naar 

aanleiding van de opstanden van de arbeiders in Asturië en Catalonië schreef Maritain dat de 

enige manier om rust te herstellen het doorvoeren van sociale hervormingen was.58 

Alhoewel de Spaanse Burgeroorlog geen rol speelde in het werk Humanism Intégral – 

dit werk is immers geschreven voor het uitbreken van de burgeroorlog –, komt hierin wel 

indirect de Spaanse problematiek, die volgens Maritain ten grond slag lag aan het uitbreken 

van de burgeroorlog, aan de orde.59 Daarnaast tekende Maritain een petitie met andere 

prominente Franse intellectuelen tegen het bombarderen van Madrid in 1938. Hij streefde 

naar een verzoening tussen de Spaanse katholieken van beide zijden en stond aan de basis van 

het Franse comité voor “Burgerlijke en Religieuze Vrede in Spanje”. Dit comité maakte 
                                                            
55 Ibidem, 86. 
56 Ibidem, 87-88. 
57 Geciteerd in: Ibidem, 89. 
58 Ibidem, 90. 
59 Humanism Intégral is eigenlijk een verzameling in het Spaans uitgeschreven colleges die hij in de zomer van 
1934 op de Universiteit van Santander heeft gegeven met de titel: Problemas temporales y espirituales de una 
nueva Cristiandad. De eerste uitgave was in Madrid 1934. 
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contact met katholieke leden van de republikeinse regering en de katholieke Basken. Hiermee 

werd gepoogd om  het geweld in te dammen waarbij geen partij werd getrokken. Tevens 

zorgde dit comité voor opvang van de vluchtelingen van het Franco-regime. 

Wanneer men ingaat op de reactie van zijn katholieke tijdgenoten, dan valt op dat een 

ieder die ook maar een beetje sympathie voelde voor de Republikeinse zaak, of acties van 

Franco veroordeelde, al snel voor een linkse aanhanger van de Republikeinen werd 

uitgemaakt. Door zijn prominente rol in de Spaanse affaire werd Maritain door velen gezien 

als “de leider” van de anti-Franco criticasters waardoor hij de meeste kritiek te verduren 

kreeg. Met name door Action Française werd Maritain veel bekritiseerd. Zij hadden deze 

deserteur niet vergeten. En daarbij voelden ze zich gesteund door het Vaticaan. Pius XI werd 

in zijn laatste jaren als pontifex steeds meer een aanhanger van het rechtse kamp, aangezien 

de katholieke kerk zich steeds meer bedreigd voelde door het opkomend wereldcommunisme. 

Door de vele kritische artikelen over de Spaanse burgeroorlog in het blad “Sept” werd 

Maritain dan ook bestempeld als marxist. Maritain en zijn kompanen werden “Red 

Christians” genoemd. Maritain was volgens de Action Française aanhangers een “traitorous 

ringleader”.60 In 1935 was er een reële kans dat het blad “Esprit” door de Paus zou worden 

veroordeeld, samen met andere “links” katholieke bladen. Het blad “Sept” werd echter in 

1938 verboden, niet officieel door de paus, maar door plaatselijke katholieke leiders. Voor 

Maritain kwam dat aan de ene kant als een klap, maar aan de andere kant bevestigde dit voor 

hem zijn mening dat politieke zaken het beste dienen te worden geleid door christelijke niet-

clerici in plaats van clerici.61 

Zoals gezegd werd Maritain in Frankrijk verkeerd begrepen. Echter niet alleen door 

rechts. Ook veel intellectuelen ter linkerzijde van het politieke midden begrepen hem niet.  

Maritain keurde immers ook de acties van de Republikeinen af. Zoals hij in Le bien commun 

heeft gezegd, moet een christen zich boven de politiek plaatsen. Men begreep niet waar het in 

essentie om ging. Als christen kies je geen partij voor een bepaalde politieke stroming. Wat 

Maritain aan de kaart wilde stellen was zijn afkeur van sociale onrechtvaardigheid, 

slachtingen, wreedheden etc. van beide partijen. Heel duidelijk hierover is hij in “La Nouvelle 

Revue Francaise”. In dit blad  zegt hij het volgende:  

 

                                                            
60 Doering, Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals,88. 
61 Ibidem, 113. 
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“We forget … that evil is evil, and that it is growing at the present time, and that the horror 

that is done remains done and that the despair of men and their suffering or a single tear, a 

single cry torn forth by injustice, that all these things can be abundantly compensated for (that 

is why Jesus died), they can never be effaced, they never will be effaced, never .… it is a 

horrible sacrilege to massacre priests, even if they are “fascist” (they are the ministers of 

Christ), out of hatred for religion; and it is another sacrilege, just as horrible, to massacre the 

poor, even though they are “Marxists” (they are the people of Christ), in the name of a 

religion. It is an evident sacrilege to burn churches and the images of the saints, sometimes in 

blind fury, sometimes as in Barcelona, with cold anarchic method and in a spirit of systematic 

madness; and it is also a sacrilege (of a religious nature)  to decorate Muslim soldiers with 

badges of the Sacred Heart so that they might kill in a saintly manner the sons of Christians, 

and to claim that God shares their own passionate hatred which considers the adversary 

unworthy of any respect or pity whatsoever …. A man who does not believe in God might 

think: after all, this is the price of a return to order and one crime deserves another. A man 

who believes in God knows that there is no worse disaster. It is as if the bones of Christ, 

which the executioners could not tough, were broken on the Cross by Christians.”62 

 

Uit het laatste gedeelte van bovenstaande citaat komt het tweede aspect naar voren waartegen 

Maritain ageerde, hetgeen ook al naar voren kwam in zijn kritiek op het uitblijven van sociale 

hervormingen vlak voor de burgeroorlog, zoals hierboven beschreven. Hierbij gaat het om de 

idee van een “heilige oorlog”. De rechtse pro-Franco propaganda heeft met veel succes de 

oorlog gepresenteerd als zijnde een heilige oorlog tegen de machten van Satan. Volgens 

Maritain was de oorsprong van de Spaanse Tragedie juist dat “ for centuries in Spain, religion 

had been confused with clerical power, and the external show of spiritual authority had 

become the chief thing in religious matters; the clergy, to find support among the privileged 

classes, appeared too often as the pastors of these rather than of the masses.”63 

3.3 Maritains cultuur- en maatschappijkritiek 
Wat Maritain schreef over de Spaanse burgeroorlog ging dus met name over de in Spanje 

aanwezige sociale onrechtvaardigheid en de onjuiste verhouding tussen het geestelijke en het 

seculiere. Voor Maritain waren deze kenmerken echter kenmerkend voor de gehele westerse 

                                                            
62 Geciteerd in: Ibidem, 105. 
63 J. Kernan, Jacques Maritain, our Friend (New York 1975) 111. 
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wereld. In Humanisme Intégral spreekt hij dan ook over een nieuwe sociaaleconomische orde 

welke de huidige orde moet vervangen. Hierbij gaat Maritain eerst in op wat er mis is met het 

huidige. Het gaat dan om kritiek op zowel totalitaire ideologieën, zoals het communisme en 

het fascisme, als op het kapitalistische Westen. 

Maritain sluit met zijn cultuur- en maatschappijkritiek aan op datgene wat hij in de 

jaren twintig over de moderne samenleving heeft gezegd. Het rationalisme van Descartes dat 

in de negentiende eeuw uitmondde in het positivisme en het sciëntisme leidde, zoals in 

paragraaf 2.3 is aangegeven, uiteindelijk tot de verwerping van de metafysica. De 

fundamentele vergissing die aan de moderne wereld ten grondslag ligt is, zoals gezegd, het 

loskoppelen van de filosofie en de theologie en de daaruit voortvloeiende verkondiging van de 

absolute onafhankelijkheid van de menselijke geest. Hierbij bevat de mens enkel natuur en 

geen bovennatuur, de mens heeft geen metafysisch fundament meer. De mens wordt de maat 

van alle dingen. Evenals in de jaren twintig zegt Maritain in de jaren dertig dat de 

vervolmaking van de mens juist ligt in datgene wat niet in de mens zelf ligt. De remedie moet 

het thomisme zijn dat de juiste verbanden tussen geloof en rede terugbrengt en de organische 

verbondenheid hiervan laat zien. 

Maritain ageert dus tegen de moderne idee van de absolute onafhankelijkheid van het 

individu te opzichte van zijn Schepper en de zelfverheffing van het “ik” tot de hoogste graad 

van autonomie. Een voorbeeld hiervan is het idealisme in de filosofie. Ten grondslag aan het 

idealisme ligt de overtuiging dat het subject een constitutieve rol speelt in de manier waarop 

de wereld verschijnt.64 Voor Maritain betekent dit echter dat hiermee de mens afgesneden 

werd van de transcendentie. 

Eenzelfde reactie tegen het idealisme en het subjectivisme herkende Maritain in het 

marxisme.65 De basisfilosofie van het marxisme is het dialectisch materialisme. Voor Maritain 

was dit materialisme een methode die de maatschappelijke ontwikkelingen op een objectieve 

wijze wil beschrijven, een uitvloeisel van het sciëntisme. Het humanisme dat het marxisme 

nastreefde, was atheïstisch. Alle waardevolle doeleinden waar het marxisme naar streefden 

zijn afhankelijk van de analyse van een zogenaamde objectieve materiële dialectiek in de 

geschiedenis.66 Door het dynamisme van de hegeliaanse dialectiek te enten op de materie 

stelde Marx dat de dynamiek van het economisch proces zou leiden tot de heerschappij van de 
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65 Maritain, True Humanism, 42. 
66 Ibidem, 60. 
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rede en tot het uitschakelen van irrationele menselijke slavernij en bijgeloof. Hiervoor moest 

het proletariaat aan de macht komen. God werd niet langer in naam van de menselijke 

persoon ontkend, maar in naam van de collectieve mens in wie de menselijke natuur haar 

voltooiing moest vinden. Het communisme werd door Maritain getypeerd als een religie 

waarvan het dialectisch materialisme het dogma vormt en dat de onvoorwaardelijke 

toewijding en opoffering van het individu aan het collectief eist.67 

Volgens Maritain is het atheïstisch collectivisme dat de hoeksteen vormt van het 

communisme inhumaan. Het communisme ontkent immers de vrije ontplooiing en 

keuzevrijheid van de mens. Maritain stelt dat het communisme niet in staat was om het 

kapitalisme in de kiem te smoren. Het communisme kon enkel de macht van het kapitalisme 

naar de staat overhevelen hetgeen leidde tot de staatshebzucht naar onbeperkte macht, zoals 

duidelijk te zien is in de staatsmacht van de communistische partij in de Sovjet Unie.68 

Wat Maritain heeft geschreven over het communisme geldt ook voor het fascisme. 

Maritain verbindt zowel het fascisme als het communisme met elkaar door het totalitaire 

karakter dat beide ideologieën volgens Maritain gemeen hebben. “We may call ‘totalitarian’ 

any conception in which the politic community, whether it be the State in the strict sense of 

the word or the organized collectivity, claims the entire man for itself, either to shape or to be 

the end of all his activities, or indeed to be in itself the essence of his personality and his 

dignity”, stelt Maritain.69 Voor Benito Mussolini (1883 - 1945 is de staat “the veritable reality 

of the individual”70 Totalitaire regimes, of ze nou communistisch of fascistisch zijn, offeren 

het individu op aan de mythe van de gemeenschap, de partij of de staat. Een duidelijk 

voorbeeld van totalitaire onderdrukking van de persoon vindt Maritain in de volgende slogan 

van Mussolini: “The Fascist conception of the State is all-embracing; outside of it no human 

or spiritual values can exist, much less have value. Thus understood, Fascism is totalitarian, 

and the Fascist State – a synthesis and a unit inclusive of all values – interprets, develops, and 

potentiates the whole life of a people.”71 

Feit is wel dat Maritain veel meer heeft geschreven over het communisme, en dan met 

name over het marxisme. De reden hiervoor is dat Maritain in het marxisme geseculariseerde 

christelijke waarden terugzag. Hij stelt dat “The sense of dignity of human nature, a dignity 

                                                            
67 Ibidem, 52-53. 
68 Ibidem, 76-77. 
69 Ibidem, 128-129. 
70 Ibidem, 129. 
71 Benito Mussolini, The Doctrine of Fascism (Firenze 1935) 14, geciteerd in: Maritain, True Humanism, 129. 
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offended and humiliated, is, really a Christian truth paraded under the mask of Communism, 

which is the latest Christian heresy”. ”The dignity of the work en the worker, the historic 

coming of age of the working class” is volgens Maritain het bewijs van een christelijke 

inspiratie die aan het werk is “in the depths of the secular consciousness.”72 In dit licht moet 

men Maritains sociale kritiek plaatsen. Maritain vond dat de christenen hun taak hadden 

verwaarloost door niet om te kijken naar de miserabele omstandigheden van de arbeiders in 

de grote steden. De marxisten deden dat wel. 

Dit sluit aan bij wat Maritain heeft geschreven over de Italiaanse politicus en filosoof 

Niccolò Machiavelli (1469 - 1527). Machiavelli trekt het politieke denken en het ethische uit 

elkaar. Machiavelli stelt het effectiviteitsbeginsel als uitgangspunt van het politieke handelen, 

boven het ethische. Het doel heiligt de middelen. Maritain stelt echter dat het ethische nooit 

losgemaakt kan worden van het politieke. Wie het ethische loslaat, staat toe dat krachten van 

geweld en vernietiging de overhand nemen. De dictator Franco zag Maritain als de realisering 

van de filosofie van Machiavelli. De nietsontziende machthebber die regeert met een politiek 

van onderdrukking en geweld. Hij zegt:”We are looking at the liquidation of the modern 

world, of that world which was led by Machiavelli's pessimism to regard unjust force as the 

essence of politics”73 

Uit bovenstaande is het duidelijk dat de onderwerping van het individu aan een grote 

leider, de partij of de staat volgens Maritain onherroepelijk leidt tot de verdrukking van de 

persoon in de mens. En dit mechanisme zag Maritain zowel in het communisme als in het 

fascisme. 

Bij bestudering van Maritains kritiek op het kapitalisme gaat hij in op de vraag op 

welke manier men de techniek, de machine en de industrie ondergeschikt kan maken aan de 

mens. In tegenstelling tot Marx gelooft Maritain niet dat de wetenschap hier een uitweg biedt: 

de techniek moet zich richten naar een ethiek van de persoon. Men moet fundamenteel kiezen 

tussen ofwel een essentieel industriële beschaving ofwel een essentieel menselijke beschaving 

waarin de mens volledig mens kan zijn. Volgens Maritain is het duidelijk dat de industrie een 

instrument is en de mens het doel, als de mens niet het doel is, zou immers de mens worden 

opgeofferd aan het systeem, zoals ook geval is bij het communisme. Hij zegt: “de industrie is 

                                                            
72 J. Maritain, Confessions of Faith (New York 1941). Deze citaten komen uit: Smith, Jacques Maritain, 
Antimodern or ultramodern?,  96,97. 
73 J. Maritain, Christianity and Democracy (New York 1943) 14. 
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in feite maar een instrument en dus afhankelijk van wetten die ze niet zelf heeft ontworpen.”74 

Daarom geeft Maritain duidelijk voorrang aan de kwaliteit boven de kwantiteit, aan de arbeid 

boven het geld en aan het menselijke boven de techniek. In “De la guerre sainte” stelde 

Maritain de oorzaken van de Spaanse Burgeroorlog gelijk aan datgene wat in West Europa 

over het algemeen gebeurt: hij wijst niet alleen het communisme als schuldige aan, maar ook 

het kapitalisme. Hij zegt dat “communism and industrial rationalism or capitalistic 

materialism work ultimately to the same end”.75 Voor Maritain staat wijsheid boven de 

wetenschap en de gemeenschappelijke dienst van de menselijke personen boven de 

individuele hebzucht naar onbeperkte verrijking, volgens Maritain kenmerkend voor het 

kapitalisme. 

Het mechanisme van het kapitalisme is in wezen niet slecht en onrechtvaardig, zoals 

Marx dacht, alhoewel Maritain wel waardering had voor  het werk van Marx. Maritain 

beaamde in Humanisme Intégral diens sterke intuïtie omtrent de vervreemding in de moderne 

kapitalistische samenleving, “de grote vonk van waarheid die doorheen gans zijn oeuvre 

loopt”.76 Toch is het zo volgens Maritain dat de drijfkracht achter het mechanisme van het 

kapitalisme meer en meer de ontbinding van het sociale weefsel tot gevolg heeft en de arme 

uitsluit: “De objectieve geest van het kapitalisme is er één die de actieve en creatieve 

vermogens evenals het dynamisme van de mens en de individuele initiatieven stimuleert, doch 

het is een geest die de armoede haat en de armen veracht; de arme bestaat slechts als 

productiemiddel met het oog op de opbrengst, niet als persoon.”77 Daarom wilde Maritain een 

concreet historisch ideaal van een nieuwe christenheid uitwerken waarbij de nadruk op het 

streven naar sociale rechtvaardigheid ligt. 

Onder anderen door Paul Claudel (1868 - 1955) werd Maritain vanwege dit soort 

uitspraken weggezet als Marxist. Hetzelfde geldt voor zijn pleidooi voor een “beperkte 

armoede” zodat een ieder kan delen in de rijdom: “Maar zelfs zonder te spreken over de grote 

problemen die de vooruitgang van de wetenschap en van de techniek met zich zullen 

meebrengen door de noodzaak aan mankracht te verminderen en het risico op werkloosheid te 

verhogen, is het zo dat wanneer iedereen over een deel van de overvloed beschikt, dit voor 

ieder zal neerkomen op een relatieve armoede, waarbij er wel voldoende zal zijn maar waarbij 

                                                            
74 J. Maritain, Naar een nieuwe Christenheid : problemen op tijdelijk en geestelijk gebied bij de vorming van een 
nieuwe christenheid (tweede druk; Amsterdam 1948) 199. 
75 Maritain, True Humanism, 118. 
76 Maritain, Naar een nieuwe Christenheid, 55. 
77 Maritain, True Humanism, 122. 
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luxe moeilijk zal zijn.”78 Daarnaast pleitte Maritain naast privébezit ook voor 

staatsparticipatie. Het gebruik van individueel verworven goederen diende ten goede te 

komen aan het gemeenschappelijk goed van allen. Voor Claudel leek dit soort uitspraken dat 

Maritain tegen de burgermaatschappij “tout court” was. Claudel kwam op voor de gevestigde 

traditionele instituties waarvan hij dacht dat Maritain die aanviel met zijn kanonnades tegen 

het bourgeois kapitalisme. Duidelijk is dat dit niet het geval was.  

Bovenstaande geeft duidelijk aan waar het Maritain om ging. Niet de abrupte 

omverwerping van de bestaande instituties, zoals Claudel suggereert. Wat voor Maritain van 

belang was, was de creatie van een nieuwe samenleving waarin de mens waarlijk mens kan 

zijn. Een samenleving waarin de mens zichzelf kan vervolmaken. In tegenstelling tot de 

zogenaamde “antropocentrisch humanistische” samenlevingen pleitte Maritain voor een 

nieuw soort christelijk humanisme, een “Integraal Humanisme”.79 Een humanisme waarbij 

“The creature of man must be truly respected in its connection with God and because 

receiving everything from Him; humanism, but theocentric humanism, rooted where man has 

his roots, integral humanism, humanism of the Incarnation.”80 Dit humanisme is voor 

Maritain van wezenlijk belang om het tij te keren in de moderne maatschappij. Het streven 

naar een dergelijke samenleving was voor Maritain, als christen, maar ook als filosoof, één 

van de belangrijkste speerpunten geworden. Niet alleen het communisme en het fascisme 

maar ook het door het kapitalisme beheerste Westerse democratieën veronachtzamen de 

voorwaarden voor de totstandkoming van een integraal humanistische maatschappij. Wat voor 

Maritain van belang was, was de creatie van een nieuwe samenleving waarin de mens 

waarlijk mens kan zijn. Een samenleving waarin de mens zichzelf kan vervolmaken. 

3.4 Maritains ontologie van de mens 
Maritains pleidooi voor een “Integraal Humanisme” sluit aan op Maritains ontologie van de 

mens. In Humanism Intégral werkte Maritain dit uit nadat hij in Luther uit 1925 hiermee voor 

het eerst naar voren kwam. Hierbij gaat het om de relatie persoon en individu. De basis 

hiervan is de leer van Aquino en Aristoteles die gaat over de stof-vorm- en de potentie-act-

structuur, zoals reeds is besproken in paragraaf 2.4. Maritain vraagt zich reeds in Luther af of 

de samenleving er is voor de mens, of de mens voor de samenleving.81  

                                                            
78 Ibidem, 15. 
79 Zie hoofdstuk twee in Ibidem, 28-87.  
80 Ibidem, 72. 
81 Maritain, Luther, 12. 
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Maritain volgt opnieuw Aquino in diens onderscheid tussen individu en persoon, net 

zoals hij dat in de jaren twintig heeft gedaan. De mens als individu moet gezien worden als 

een deel. De mens als individu is een deel van de politieke samenleving. Als deel is hij gericht 

op het geheel. Omdat het geheel meer is dan de delen, offert de mens als deel zijn tijdelijk 

goed en zijn persoonlijke belangen op en draagt deze over in het belang van de gemeenschap. 

De mens als persoon daarentegen moet gezien worden als een geheel. Het is een concreet 

volledig persoon. Een geïntegreerde zelfstandigheid, redelijk van nature en meester over zijn 

daden, aangezien hij beschikt over de vrije wil. De persoonlijkheid is “autonoom” in de 

oorspronkelijke betekenis van het woord: hij vormt een eigen wereld die boven de 

lichamelijke, zintuiglijke en materiële orde verheven is en die een Goddelijk element, 

namelijk de geest, de ziel, bezit. De persoonlijkheid is het meest verhevene in de natuurlijke 

orde. In Luther stelde Maritain reeds het door elkaar halen van het individualisme en de 

persoonlijkheid aan de kaak. Maritain constateert in de moderne samenleving een 

fundamentele paradox: in de moderne wereld heeft men de rechten van het individu 

uitgeroepen, terwijl datzelfde individu nooit méér verdrukt wordt dan door de moderne 

maatschappelijke krachten, zoals de staat en het kapitaal.82 De paradox wordt veroorzaakt 

door het feit dat de moderne wereld twee zaken met elkaar verwart die binnen de thomistische 

filosofie waren onderscheiden: individualiteit en persoonlijkheid. 

Maritain zag drie wezenlijke kenmerken voor zijn historisch ideaal van de tijdelijke 

orde. Allereerst staat het gemeenschapsaspect centraal: het eigenlijk doel van de tijdelijke 

orde is dus meer dan de simpele optelling van de individuele belangen. Het betreft het goede 

leven van de hele gemeenschap, het “bonum commune”, zowel op materieel als op moreel 

vlak. Vervolgens is dit tijdelijke “bonum commune” niet het uiteindelijke doel, maar is het 

ondergeschikt aan het boventijdelijk welzijn (“le bien intemporel”) van de menselijke 

persoon: het verwerven van vrijheid en geestelijke volmaaktheid. Het betreft dus een 

personalistische visie op de tijdelijke orde. Het tijdelijke “bonum commune” dat in een 

gegeven orde doel op zich is, is uiteindelijk toch intermediair of ondergeschikt aan het ultieme 

doel van de mens.83 Men botst hier dus op de antinomie die aan het tijdelijke leven van de 

mens haar typische spanning geeft: enerzijds zijn de menselijke personen ondergeschikt aan 

het gemeenschappelijk werk dat voltooid moet worden, anderzijds staat hetgeen het meest 

typisch is voor de menselijke persoon, zijn eeuwige roeping, boven het gemeenschappelijke: 
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“his eternal vocation is superior to this common work and gives direction to it” zegt Maritain 

hieromtrent.84 

De tijdelijke orde is echter nooit af, nooit is het definitief evenwicht bereikt, men is 

steeds onderweg: “We moeten beginnen met in het politieke op een christelijke wijze te 

denken, te leven en te handelen.”85 De poging om op deze wijze vanuit een christelijke 

inspiratie aan politiek te doen, is een werk van lange adem. Zelfs wanneer niet onmiddellijk 

spectaculaire resultaten zichtbaar zijn, is het volgens Maritain toch een feit dat er zich over 

heel de wereld al een soort christelijke diaspora ontwikkelt, een netwerk van christelijke 

gemeenschappen. Een “juiste” samenleving is in Maritains optiek een politieke en sociale 

orde die de persoon in de mens eerbiedigt, en daarmee het primaat van het hogere in acht 

neemt. Wanneer een samenleving zich bewust is van de waardigheid van de persoon en diens 

metafysische oorsprong en doel, is het volgens Maritain uitgesloten dat één sociale klasse 

heerst over een volksmassa. Onderdrukking en overheersing zijn immers tegenstrijdig aan de 

eerbiediging van de persoon. Het doel van een samenleving is dat elk person kan groeien “to a 

level of material, intellectual, and moral life, and to enhance the progressive conquest of his 

full life as a person and of his spiritual freedom.”86 En dit doel valt dan samen met het 

uiteindelijk doel van de mens, de religieuze vervolmaking in de aanschouwing van God in het 

boventijdelijke. 

Maritain geeft vier voorwaarden waaraan een samenleving moet voldoen om 

bovenstaande doel te kunnen realiseren. Deze moet: personalistisch, communitaristisch, 

pluralistisch en christelijk zijn.87 “The Christian conception in a secular pluralist way.”88 Naar 

aanleiding van de vraag of een pluralistische samenleving noodzakelijk is, stelt Maritain het 

volgende: “In opposition to the various totalitarian conceptions of the State which are to-day 

in vogue, this is a question of the conception of a pluralist commonweal, which will gather 

together in its organic unity a diversity of social groupings and structures which embody 

positive liberties.”89 In de tijdelijke orde van de maatschappij staat het individu in dienst van 

het algemeen welzijn van de gemeenschap, maar is het diezelfde gemeenschap die de persoon 

dient door in diens elementaire materiële én geestelijke behoeften te voorzien zonder dwang 
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88 Maritain, J., The Rights of Man and Natural Law (New York 1942) 169. 
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van bovenaf. De mens mag zijn eigen keuzen maken, ook al zijn deze niet christelijk van aard. 

Zonder een verscheidenheid aan principes, keuzes en geloven kan de mens niet vrij zijn. En 

juist de gemeenschap moet de vrijheid, zowel het aardse als het geestelijke, van de persoon 

waarborgen. 

De kritiek van Maritain op de Spaanse tragedie, op zowel de royalisten als de 

Republikeinen, het kapitalisme, maar ook op totalitaire systemen als het communisme en het 

fascisme, is vanuit bovenstaande visie op de mens duidelijk. Het voornaamste voor Maritain 

is dat in de samenleving de mens als persoon kan groeien. Zijn kritiek ging altijd over de 

beknotting van dit fundamenteel recht van de mens. Onder dictaturen, of ze nou links of 

rechts zijn, kan de mens zich niet als “persoon” ontwikkelen, zijn bovennatuur wordt 

gereduceerd tot nul. De persoon wordt, zoals aangegeven, opgeofferd aan het individu, 

verlaging van de menselijke personaliteit.90 Hierop aansluitend schreef Maritain in 1935 over 

André Gide (1869 - 1959) in “Nouvelle”. Maritain geeft aan dat hij Gides bekering tot het 

communisme betreurde. Daardoor zou Gide niet alleen zijn artistieke vrijheid opgeven, maar 

ook de vrijheid om te groeien tot een persoon.91 

3.5 Resumerend 
In de jaren dertig begon Maritain met zijn praktische filosofie de nadruk te leggen op de mens 

in de samenleving. Maritain ging hierbij in op begrippen zoals vrijheid en pluralisme, die 

essentiële democratische waarden zonder welke de ontwikkeling van de mens tot een persoon, 

in zijn ogen, niet mogelijk is. Maritain leverde de voorwaarden waaronder de samenleving 

moet worden ingericht, de vrijheid van de mens wordt gewaarborgd, de mens als “persoon” 

wordt erkend en waarin hij zich zelf kan verwezenlijken. En deze voorwaarden komen 

overeen met typische christelijke normen en waarden, zoals naastenliefde en gerechtigheid. 

Tegenover de diverse vormen van antihumanisme en tegenover het bourgeois 

humanisme, dat eveneens de persoon in de mens onderdrukt, stelde Maritain zijn concept van 

het “Integraal Humanisme”. Wat voor Maritain van belang is dat de samenleving doordrenkt 

zal worden met Christelijke normen en waarden op een seculiere wijze. Hij zegt het zo: “If 

this form is Christian it is then because the Christian conception will have prevailed - as I 

have said, in a secular and pluralist way.”92 Dit betekent dus dat de samenleving in principe 

niet christelijk hoeft te zijn. Maritain gaat daarbij niet meer uit van één metafysisch 
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fundament voor de samenleving. Dit zoeken naar één waarheid heeft volgens Maritain alleen 

maar geleid tot strijd.93 Daarom heft hij gezegd dat “we must give up seeking in a common 

profession of Faith and principle of unity in the social body.”94 

In het volgende hoofdstuk wordt Maritains filosofie uit de jaren dertig – dus datgene 

wat nieuw is, wat verder is ontwikkeld – vergeleken met die uit de jaren twintig. Wat uit de 

bespreking van de ontwikkeling van Maritains theorie en praktijk duidelijk naar voren zal 

komen is het feit dat de nadruk vanaf de jaren dertig op het streven naar een pluralistische 

samenleving zonder één metafysisch fundament  – een samenleving waar Maritain in de jaren 

twintig nog voor pleitte, zoals uit hoofdstuk twee is gebleken – veel discussie opleverde en 

nog steeds oplevert, wanneer dit in verband wordt gebracht met zijn thomistische filosofie. 
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4. Naar een hernieuwd engagement 
 

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling in het denken van Jacques Maritain in het 

interbellum. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de Action Française crisis er toe heeft 

geleid dat Maritain zich steeds meer met de actualiteit ging bezighouden. Met zijn hernieuwde 

betrokkenheid heeft Maritain een nieuwe inhoud gegeven aan zijn denken. Gekeken zal 

worden wat dit betekende voor Maritains speculatieve filosofie in relatie tot zijn cultuur- en 

maatschappijkritiek en zijn praktische filosofie. 

Zoals reeds aangegeven behandelen veel filosofen en historici het werk van Maritain 

op thematische wijze. Elk onderwerp wordt apart beschouwd zonder de ontwikkeling in 

Maritains denken daarin mee te nemen en de relatie tussen de verschillende onderwerpen 

duidelijk te verklaren. Een gevaar hierbij is dat wanneer Maritains kritiek op de maatschappij 

en samenleving in verband wordt gebracht met zijn speculatieve filosofie, dit een vertekend 

beeld kan opleveren. Een ander punt is dat de Maritains praktische filosofie die hij vanaf de 

jaren dertig begon uit te werken heeft geleid tot veel discussie. Tot op heden is de basisvraag 

hierbij in hoeverre Maritains praktische filosofie nog wel in verband kan worden gebracht met 

zijn speculatieve filosofie, gebaseerd op het thomisme. Om deze basisvraag op een juiste 

manier te beantwoorden moet worden ingegaan op het volgende: wat is er in Maritains theorie 

en praktijk veranderd in de jaren dertig ten opzichte van de jaren twintig? En wat is hetzelfde 

gebleven? Deze vragen worden in dit hoofdstuk behandeld. 

De aanpak in dit hoofdstuk is als volgt: eerst worden de overeenkomsten tussen de 

jaren twintig en de jaren dertig belicht, dus datgene wat hetzelfde is gebleven. Hierbij zal 

Maritains speculatieve filosofie direct in verband worden gebracht met de cultuurkritische 

implicaties en de praktische uitwerking van zijn speculatieve filosofie. Vervolgens zal worden 

ingegaan op de verschillen, dus datgene wat verder is ontwikkeld en is toegevoegd. De 

volgorde bij het laatste is dat eerst Maritains praktische filosofie wordt besproken – de 

praktische uitwerking van Maritains speculatieve filosofie is immers het meest opvallende in 

de jaren dertig –, en dan pas zijn ontologie en zijn kennisleer. 
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4.1 Overeenkomsten 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen Maritains ontologie van de mens in de jaren 

twintig met zijn ontologie in de jaren dertig, dan vallen enkele overeenkomsten op.95 Deze 

gaan met name over de basisprincipes van de leer van Aquino en Aristoteles. Deze principes 

gaan uit van de mens, bestaande uit zowel natuur als bovennatuur, als wezen dat teleologisch 

van aard is. Het doel van de mens is om zichzelf te verwezenlijken. In dit proces van 

zelfverwezenlijking groeit de mens van potentie naar act. Hoe meer act, hoe meer vrijheid. 

Meer act, meer zijn eigenlijk, betekent immers meer zelfverwezenlijking – de potentie die de 

mens in zich heeft is dan geactualiseerd. Absolute vrijheid daarentegen is puur act, zoals God 

puur act is. Bij God is niets aanwezig in potentie, alles is zelfverwezenlijking, het zuivere 

totale Zijn. De mens is slechts een afspiegeling van God, een beetje zijn (in act) dat groter 

moet worden. De verwezenlijking van de mens, zijn telos, ligt uiteindelijk in God. Dit doel is 

natuurlijk ín de mens aanwezig aangezien de mens uit God komt. 

De mens is een substantie en bezit zowel stof – datgene wat de mens als individu 

bepaalt – als vorm – datgene wat het wezen van de mens, het mens zijn, bepaalt. De 

uiteindelijke verwezenlijking van de natuur van de mens ligt in het boventijdelijke, het 

eeuwige. De belemmering om totale vrijheid in het tijdelijke te verkrijgen – dus totale 

actualisatie –, is het feit dat de stoffelijkheid van de mens beperkende factoren met zich 

meebrengt, zoals afkomst, klasse, geschiedenis, etc. Hetgeen hier beknopt is weegegeven zijn 

de basisprincipes van Maritains ontologie van de mens. Wanneer men Introduction to 

Philosophy leest, met name de hoofdstukken vijf, zes en zeven, dan komt dit overeen met 

datgene wat Maritain hierover schrijft in Scholasticism and Politics.96 

Bovenstaande sluit aan op Maritains persoon-individu these. De basis hiervan is min 

of meer identiek terug te vinden in zowel Luther uit 1925 als in True Humanism uit 1936 en 

The Rights of Man and Natural Law uit 1942. Om het onderscheid tussen individu en persoon 

te duiden, wordt de analogie toegepast met het onderscheid tussen lichaam en ziel. De mens 

als persoon is als de ziel. De ziel is gericht op het bovennatuurlijke en is oneindig meer waard 

dan wat voor lichaam ook. Teneinde het bovennatuurlijk doel te realiseren wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de mens met een natuurlijke bestemming en met een 
                                                            
95 In de jaren twintig komt de ontologie van de mens met name naar voren in Introduction to philosophy, Luther, 
Trois Reformateurs en Art et Scolastique. In de jaren dertig in Freedom in the Modern World, True Humanism, 
Scholasticism and Politics – en later in de jaren dertig en begin jaren veertig in Christianity and Democracy en 
The Rights of Man and Natural Law. 
96 Maritain, Introduction to Philosophy, hoofdstuk vijf tot en met zeven en J. Maritain, Scholasticism and 
Politics (New York 1940) 56-62. 
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bovennatuurlijke bestemming. In de natuur is de mens gericht op zijn aards welzijn. De natuur 

is een werkelijkheid die volgens Maritain een relatieve autonomie heeft ten opzichte van de 

bovennatuur.97 In de bovennatuur vindt de mens zijn religieuze vervolmaking. Het doel van 

de natuur is het aards welzijn. Het doel van de bovennatuur is de eeuwige aanschouwing van 

God. En dit laatste aspect heeft het laatste woord. 

Een discussiepunt in de literatuur is de vraag of Maritains visie op de vrijheid van de 

mens ook hetzelfde is gebleven. Gesteld wordt dat zijn visie op het begrip vrijheid gedurende 

de jaren dertig is verschoven in moderne richting. In “The Christian Democracy of Glenn 

Tinder and Jacques Maritain” stelt de filosoof Robert Kraynak dat Maritain, met name vanaf 

Scholasticism and Politics, de ontologie van Aquino loslaat waar het gaat om de vrijheid van 

de mens. Kraynak citeert enkele passages aan de hand waarvan hij concludeert dat Maritain 

Kants concept van de vrijheid van de mens toepast om democratische waarden, zoals de 

rechten van de mens en zijn keuzevrijheid in een moderne samenleving.98 Mijns inziens klopt 

Kraynaks stelling niet. Een passage die hij aanhaalt uit Scholasticism and Politics is 

bijvoorbeeld de volgende: “Democracy of the person and humanism of the person spring forth 

from a theocentric inspiration. Conquest of freedom in the social and political as well as the 

spiritual order, is their aim, I mean freedom of expansion, exultation and autonomy, so far as 

it conforms to the image of God. They say to men: you are gods by the gift and the calling of 

God.”99 Verder wordt uit Christianity and Democracy een passage aangehaald waarbij 

Maritain de mens als hoogste wezen ziet, dat daarom recht heeft op vrijheid. 

Uit dit soort teksten van Maritain zou moeten blijken dat hij Kants vrijheidconcept 

toegepaste. De vraag is of dit zo is. Kant gaat immers uit van de autonome praktische rede die 

zichzelf de wet stelt en dan overeenkomstig deze wet wil leven. Dit is een door de mens 

ingestelde wet, gebaseerd op het “categorisch imperatief”. De praktische rede heeft echter 

geen metafysisch fundament. Dit zou immers in strijd zijn met zijn fundamentele kritiek van 

de rede, zoals besproken in hoofdstuk twee. Wat wel gezegd kan worden is dat in 

Scholasticism and Politics, The Rights of Man and Natural Law en Christianity en 

Democracy veel voorbeelden zijn aan te halen waaruit blijkt dat nog steeds wordt uitgegaan 

                                                            
97 Maritain, Antimoderne, 43. 
98 R. P. Kraynak, ‘The Christian Democracy of Glenn Tinder and Jacques Maritain’, Political Science 27 (1998) 
69-79, aldaar 70-71 en 73-75. 
99 Maritain, Scholasticism and Politics, 85. 
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van een relatieve vrijheid en van morele verplichtingen die een mens ook moet gaan.100 

Vrijheid betekent, zoals gezegd, dat moet worden voldaan aan de natuur van de mens. 

Daarnaast wordt veelvuldig het principe van de goddelijke genade aangehaald, zoals blijkt uit 

het volgende: “That is why there exists in us, as reasonable animals, a natural desire, which is 

not exactly of ourselves but of a transcendental element within us …. they remain 

inefficacious and conditional. We have no right to have them granted; if they are granted to 

some extent it is only through grace.”101 Zonder genade kan er geen “echte” vrijheid worden 

gerealiseerd. En dit sluit niet aan op een moderne interpretatie van het concept vrijheid. 

Een andere mijns inziens onjuiste interpretatie van het begrip vrijheid bij Maritain is 

welke de filosoof John DiJoseph heeft gegeven. Hij stelt in Jacques Maritain and the Moral 

Foundation of Democracy het volgende: “… The choice is the individual’s. In this way the 

individual controls his own destiny.”102 Naast dit citaat geeft DiJospeh verscheidene keren aan 

dat de mens alles zelf in handen moet nemen inclusief zijn eigen lot. DiJospeh impliceert met 

zijn relaas een Maritain die liberaler is dan hij zelf is geweest.  

Wanneer gekeken wordt naar wat Maritain hierover heeft gesteld, dan kan gezegd 

worden dat de mens, zoals aangegeven, een natuurlijke neiging heeft om zijn doel na te 

streven. Aangezien de mens een redelijk wezen is, kan de mens zelf kiezen wat te doen. De 

mens is niet gebonden, zoals dieren dat zijn, aan zijn instinct. De mens heeft door het bezit 

van de rede een vrije wil om te doen wat hij wil. Anders zou de mens gedetermineerd zijn en 

dus niet vrij kunnen zijn. Volgens Maritain is dit echter niet echte vrijheid. Echte vrijheid is 

wanneer de mens zijn natuur volgt, uitgaat van het natuurrecht.103 Echte vrijheid is een keuze 

tot zelfverwezenlijking dat hij uiteindelijk kiest om niet meer te kiezen. Want het kiezen van 

allerlei aardse doelen zal slechts een beetje verwezenlijking bewerkstelligen, maar niet meer 

                                                            
100 Maritain, The Rights of Man and Natural Law, 144,145 en Maritain, Scholasticism and Politics, hoofdstuk 
vijf (“The Thomist Idea of Freedom”). 
101 Maritain, Scholasticism and Politics, 134. 
102 J. DiJoseph, Jacques Maritain and the Moral Foundation of Democracy (Lanham 1996) 2. 
103 Maritain stelt dat natuurrecht uitgaat van de aard ofwel de natuur van de mens. Om het doel van de mens te 
realiseren moet men dus het “goede leven” leiden. Dit houdt in dat men het principe van de natuurwet moet toe 
passen. In navolging van Aquino onderscheidt Maritain hierbij vier niveaus van wetten. De werkelijkheid is door 
God geordend volgens de eeuwige wet, de schepping. Doordat God de mens met een verstand geschapen heeft, 
is de mens in staat inzicht in die wet te verkrijgen. Dit inzicht komt tot stand door de natuurwet. Deze wet moet  
worden nagevolgd teneinde het goede leven te realiseren. Vervolgens is er de menselijke wet. Deze wet wordt 
afgeleid van de natuurwet en is de concrete invulling die het krijgt in het sociale leven en stelt hoe de mens zich 
behoort te gedragen. Deze wet, waarvan de concrete invulling de politieke context is, kan per tijd en plaats 
verschillen, waarbij het doel is de realisering van het “goede leven”. Tot slot is er nog de goddelijke wet, deze 
wet is de openbaring van God in de bijbel (zie ook Maritain, The Rights of Man and Natural Law, 139-144). 
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dan dat. Voor Maritain is echte vrijheid, zoals gezegd, de groei van potentie naar act, naar 

meer zijn; het worden van een persoon.104 Vrijheid is geen willekeur maar een zichzelf tot 

goede objecten bepalen. In zijn ideale gestalte richt de vrije wil zich alleen op datgene wat 

werkelijk goed is voor de mens (en niet op datgene wat dit slechts in een zeer beperkt opzicht 

is. Dit principe is niet veranderd.105 Heel duidelijk komt het in de volgende tekst naar voren 

over de fout van het door elkaar halen van de vrije wil en de keuzevrijheid en het niet 

accepteren van een gekozen morele verbintenis:  

 

“This error makes the highest form of freedom consist in freedom of choice; as if reason for 

choosing were not to escape having to choose again! Free choice becomes an end in itself, and 

man, condemned to recurrent acts of choice, without ever being able to bind himself, is 

launched into a dialectic of freedom which destroys freedom. In order always to be ready to 

make any fresh choice that the circumstances of the moment may suggest, he refuses to 

declare for an end which, once chosen, would limit the field of possible choices in the future. 

In order to enjoy as supreme good the pure exercise of his freedom he refuses to determine it 

by reference to a rational ground.”106 

 

Echte vrijheid is dus niet de vrije keuze van de mens als rationeel wezen, maar díe vrijheid 

waardoor men niet meer hoeft te kiezen en waardoor de mens zichzelf kan verwezenlijken. 

Het is de “volmaakte spontane werking eener geestelijke natuur”.107 En het is het eerste, de 

vrije keuze van de mens, waar Kraynak en DiJospeh de nadruk op leggen, terwijl voor een 

juiste interpretatie de nadruk op het laatste, de verwezenlijking van de mens, moet liggen. En 

echte vrijheid kan alleen op basis van de volgende twee voorwaarden worden gerealiseerd: 1) 

de maatschappij moet dusdanig zijn ingericht dat de randvoorwaarden aanwezig zijn op basis 

waarvan de mens zich kan verwezenlijken, en 2) er moet een innerlijke verandering door de 

genade worden bewerkstelligd omdat de mens zichzelf nooit helemaal kan verwezenlijken. 

Immers, de genade heeft men nodig omdat de mens gebonden is aan de wereld, aan datgene 

wat hem afleidt om te groeien. Een innerlijke verandering geeft eveneens inzicht in de 

natuurwet. Duidelijk is dat er hier dus sprake is van een relatieve vrijheid, het tijdelijke is 

ondergeschikt aan het geestelijke. De totale verwezenlijking van de mens vindt immers plaats 
                                                            
104 Maritain, Politics and Scholasticism, 118-122. 
105 Zie ook J. Maritain, Luther, hoofdstuk vier. 
106 J. Maritain, Freedom in the Modern World (New York 1971; eerste druk: 1932) 31-32. 
107 J. Maritain, Wijsheid en Praktijk (Hilversum 1934) 27. 
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in het hiernamaals. En dit is wat Maritain al had uitgewerkt in Art et Scolastique in 1919, en 

met name in Primauté du Spirituel in 1927; en het is ook terug te vinden in Christianity and 

Democracy uit 1943. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de essentie 

van Maritains visie op de vrijheid van de mens hetzelfde is gebleven. 

Een andere overeenkomst tussen de jaren twintig en de jaren dertig is Maritains 

fundamentele cultuurkritiek. Zijn cultuurkritiek is de logische consequentie van zijn totaal 

verschillende ontologie van de mens ten opzichte van die van de moderne tijd. Doordat vanaf 

Luther en Descartes de ratio los kwam te staan van het geloof en het primaat bij de rede kwam 

te liggen, kwam het geloof steeds meer in de verdrukking. Dit proces leidde tot het 

positivisme van Comte in de negentiende eeuw en uiteindelijk tot de totalitaire stromingen in 

de twintigste eeuw. Wanneer de mens in het middelpunt komt te staan en uitgaat van zijn 

eigen kracht, dan leidt dit volgens Maritain tot een onderdrukking van het mens-zijn in de 

mens. De mens creëert zijn eigen wereld en houdt geen rekening met het uiteindelijke doel 

van de mens. Het doel van de mens is geseculariseerd. De mens kan zich in de moderne tijd 

dan niet meer ontwikkelen vanuit een individu tot een persoon. 

De fundamentele vergissing die volgens Maritain aan de moderne wereld ten 

grondslag ligt is het loskoppelen van de filosofie van de theologie en de daaruit 

voortvloeiende verkondiging van de absolute onafhankelijkheid van de menselijke geest. 

Hierbij bevat de mens enkel natuur en geen bovennatuur, de mens heeft geen metafysisch 

fundament meer. De mens wordt de maat van alle dingen. In Three Refomers uit 1925 stelt 

Maritain het zo: “The essence of rationalism consists in making the human reason and its 

ideological content the measure of what is: truly, it is the extreme of madness, for the human 

reason has no content but what it has received from external objects.”108 Deze kritiek komt 

eveneens veelvuldig naar voren in True Humanism, met name in hoofdstuk één, “The Tragedy 

of Humanism”.109 

4.2 Verschillen 
Na de overeenkomsten te hebben benoemd, komen nu de verschillen tussen de jaren twintig 

en de jaren dertig aan bod, met andere woorden, datgene dus wat in het denken van Maritain 

in de jaren dertig een ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dit is heel belangrijk. Het 

uitwerken van het “Integraal Humanisme” in True Humanisme heeft namelijk tot veel 

                                                            
108 Maritain, Three Reformers, 85. 
109 Maritain, True Humanism, 1-26. 
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discussies geleid. De kernvraag hierbij is hoe dit humanisme met de nadruk op vrijheid, vrije 

wil en pluralisme in een samenleving zich verhoudt tot Maritains thomisme, tot zijn ontologie 

van de mens. De filosofen Brooke Williams Smith en John Dunaway zijn hier duidelijk over. 

Zij stellen dat alles wat Maritain heeft gezegd over actuele gebeurtenissen, en hoe dat is 

gerelateerd aan zijn praktische filosofie, perfect kan worden geplaatst in zijn thomistische 

filosofie. Smith stelt dat de theorie en praktijk van Maritain altijd in overeenstemming met 

elkaar zijn geweest. Hij is niet veranderd, maar de omgeving is dat wel.110 In zijn studie over 

de geschiedfilosofie van Maritain heeft Smith laten zien hoe Maritain tijdens zijn leven 

beurtelings werd uitgemaakt voor ultrareactionair, anachronistisch, en vanaf de jaren dertig 

door rechts voor een gevaarlijke liberaal, een afvallige die verzoening met de moderne wereld 

voorstond. 

In paragraaf 3.2 is reeds aangegeven dat het bij Maritain met name ging om het 

streven naar sociale gerechtigheid, gerechtigheid gebaseerd op het evangelie. De praktische 

invulling van de politiek moet dusdanig zijn ingericht dat christelijke waarden zijn 

gewaarborgd. In de ene situatie kan dat door middel van een rechtse politiek, in een andere 

door middel van een linkse. Smith stelt dan ook dat de filosofie van Maritain zowel politiek 

links als rechts overstijgt.111 hetgeen Maritain zelf ook aangaf.112 Zo op het oog lijkt de 

analyse van Smith dan ook te kloppen. Echter, hij gaat alleen in op de geschiedfilosofie van 

Maritain en de plaats van de mens in de geschiedenis en diens metafysische bestemming. 

Maar in hoeverre dit aansluit op Maritains visie op vrijheid, pluralisme, rechten en plichten 

van de mens, aspecten die hij begon uit te werken in de jaren dertig, en die mijns inziens niet 

los kunnen worden gezien van Maritains visie op de mens, wordt niet belicht. 

Hetzelfde geldt voor het werk van Dunaway. Hij stelt dat Maritain de leer van 

Aristoteles en Aquino “toepaste” op de praktijk. Hierbij legt hij een verband met de visie van 

Maritain op de leer van de natuurwet van Aquino en Aristoteles.113 Net als door Smith wordt 

door Dunaway benadrukt dat de eeuwige principes die Maritain voorstond altijd geldig zijn en 

dat er sprake is van een “…unity to all his thought”.114 Hierbij gaat het dan om de relatie 

essentie-existentie. In een veranderlijke wereld verandert deze existentie. De essentie is echter 

                                                            
110 Smith, Jacques Maritain, Antimodern or Ultramodern?, 106. 
111 Ibidem, 101. 
112 “Christianity is not enslaved to any temporal regime. On the contrary, Christianity is compatible with all 
forms of legitimate government.”, uit: J. Maritain, The Range of Reason (New York 1952) 171. 
113 Dunaway, Jacques Maritain, 64, 68. 
114 Ibidem, 35. 
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onveranderlijk. Deze essentie, vastgelegd in de natuurwet, heeft een natuurlijk en 

bovennatuurlijk doel, dat is het komen tot God. Op de existentie kan men kritiek hebben 

aangezien deze veranderlijk is, maar de natuurwet, daar moet men naar leven.115 De kritiek 

van Maritain gaat dus over de existentie die de essentie veronachtzaamt. Derhalve kan door 

Dunaway worden gezegd dat Maritain niet is veranderd. 

Mijns inziens wordt door het benadrukken van de basisprincipes van Maritains 

ontologie te weinig de nadruk gelegd op de ontwikkeling in Maritains denken, vanaf de jaren 

dertig beschreven in werken zoals True Humanisme. En voor wat betreft de praktische 

uitwerking van Maritains speculatieve filosofie vallen juist de volgende aspecten op die zijn 

veranderd: Maritains visie op het culturele alternatief voor de moderne samenleving – van 

belang hierbij is de nadruk die hij in de jaren dertig begon te leggen op de vrijheid van de 

mens en het begrip pluralisme – en de interactie tussen het geestelijke en het seculiere. 

Bij beschouwing van het culturele alternatief voor de moderne samenleving valt op dat 

wat Maritain in de jaren twintig trachtte te bewerkstelligen, een algeheel herstel van de 

samenleving was. Door middel van zijn cultuurkritiek kon hij de vinger op de zere plek 

leggen om vervolgens met een remedie aan te komen. Deze remedie was de erkenning van de 

mens als persoon en diens metafysische bestemming. Deze erkenning kan alleen maar 

plaatsvinden wanneer men terugkeert naar het christelijk geloof. De moderne samenleving 

kan pas worden hersteld middels het katholicisme en het thomisme als filosofisch 

fundament.116 

Maritain pleitte in de jaren twintig voor een algehele katholieke reconstructie van de 

moderniteit, met Europa, en met name Frankrijk, als voorhoede. Maritain had het gevoel dat 

de Europese beschaving op een keerpunt of een eindpunt was aangekomen. Dit had hij 

gemeen met vele Europese intellectuelen. De nadruk werd met name gelegd op een 

vernieuwing van de cultuur waarbij het primaat ligt bij het katholieke christendom. Dit soort 

denkbeelden had Maritain – alhoewel hij ook kritisch was en niet naïef, zoals McInerny 

opmerkte (zie hoofdstuk twee) – gemeen met de ideeën van Action Française, zoals Amato 

aangeeft.117 Duidelijk was Maritain in het doel dat hij voor ogen had: een samenleving met 

een christelijk fundament. Een dergelijke samenleving is de enige samenleving waarin de 

mens zich als persoon kan ontwikkelen. Zoals reeds besproken, pleitte Maritain echter niet 

                                                            
115 Ibidem, 68. 
116 Maritain, Antimoderne, 195. 
117 Amato, Mounier and Maritain, 73-75. 
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voor een terugkeer naar de Middeleeuwen. Hij stelde alleen dat het thomisme geen terugkeer 

wil naar de middeleeuwen. Het thomisme wil het moderne denken niet vernietigen, maar 

zuiveren.118 

In de jaren dertig vindt er een verschuiving plaats. De Action Française affaire heeft 

Maritain doen besluiten om de praktische consequenties van zijn speculatieve filosofie uit te 

werken. De nadruk begint te liggen op de mens in de samenleving; niet alleen maar cultuur- 

en maatschappijkritiek. Maritain gaat hierbij veel meer in op begrippen zoals vrijheid en 

pluralisme, die essentiële democratische waarden zonder welke de ontwikkeling van de mens 

tot een persoon, in zijn ogen, niet mogelijk is. Zoals reeds gezegd, betekent vrijheid voor 

Maritain geen absolute vrijheid, zoals bijvoorbeeld Kraynak en DiJoseph suggereren. Vrijheid 

is het opgaan in de natuur van de mens. Maritain noemt dit “volmaakte, spontane werking 

eener geestelijke natuur”.119 

In The Rights of Man and Natural Law zegt Maritain het volgende: “The human 

person possesses rights because of the very fact that it is a person, . . . master of itself and its 

acts, and consequently not merely a means to an end, but an end. . . . [What is] the dignity of 

the human person? The expression means nothing if it does not signify that by natural law, the 

human person has the right to be respected, is the subject of rights, possesses rights.”120 

Duidelijk is dat Maritain het begrip vrijheid belangrijk acht, maar niet los ziet van het 

metafysisch einddoel van de mens. Maritain legt op verscheidene plaatsen de nadruk op 

plichten, op het navolgen van de natuur van de mens. Alhoewel de mens een vrije wil heeft, is 

de mens ook weer niet helemaal vrij. Hij is alleen vrij wanneer hij zijn natuur navolgt. Een 

vrije keuze in de zin van een wereldlijke bestemming zit er niet in. Deze is immers 

tegennatuurlijk, want deze veronachtzaamt zijn bovennatuurlijke doel. Hier is dus sprake van 

een relatieve vrijheid. 

Wat moeilijk te begrijpen is, is Maritains definitie van pluralisme. Duidelijk is dat 

Maritain in de jaren dertig steeds meer de moderne wereld aanvaardde en steeds meer uitging 

van een positieve werking van de (moderne) maatschappij. Het pleidooi voor een algehele 

katholieke reconstructie van de moderne maatschappij liet Maritain achter zich met zijn 

pleidooi voor een pluralistische samenleving. Dit wordt vaak door Maritain aangehaald, van 

                                                            
118 Maritain, Thomas van Aquino, 12. 
119 Maritain, Wijsheid en praktijk, 27. 
120 Maritain, The Rights of Man and Natural Law, 65. 
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True Humanism tot aan The Rights of Man and Natural Law.121 Onderstaande citaat geeft 

duidelijk aan wat Maritain wil: ”Civil Society is organically linked to religion and turns  

consciously towards the source of its being by invoking divine assistance and the divine name 

as its members know it. Independent in its own temporal sphere, it has above it the kingdom 

of things that are not Caesars’s, and it must cooperate with religion, not by any kind of 

theocracy or clericalism, nor by exercising any sort of pressure in religious matters, but by 

respecting and facilitating activity of the Church and of the diverse religious families which 

are grouped within the temporal community.”122 

Bovenstaande wringt met het klassiek thomisme (en Maritains visie hieromtrent in de 

jaren twintig). Het volgende uit Theonas, uitgegeven in 1925, valt hiermee moeilijk te rijmen: 

“That by which man is most truly man is the intellect, which in him is something divine, and 

by which he participates in the nature of spirits….Thus the efforts towards heroism, the hope 

of surpassing the limitations of human life, have its root in the very nature of man, so that it is 

a betrayal of human nature to persuade men to know only what is human, mortals to know 

only mortal things: it is towards the immortal and the divine that human nature must reach 

out.”123 Zonder “kennis” van het bovennatuurlijke, van het einddoel, dus zonder kennis van de 

christelijke heilsleer, van het natuurrecht, kan totale vrijheid niet worden bewerkstelligd, deze 

wordt eigenlijk belemmerd. Hoe kan dan het einddoel worden bereikt wanneer men uitgaat 

van een verscheidenheid van waarden zonder één metafysisch fundament?124 

In True Humanism beschrijft Maritain dat de samenleving moet worden gedreven door 

geseculariseerde christelijke normen en waarden.125 Dit is noodzakelijk om een vermenging 

tussen het geestelijke en het tijdelijke te voorkomen. Bij vermenging kan immers het 

geestelijke voor seculiere karretjes worden gespannen, zoals in het geval van de Action 

Française. In deze zin is Maritains pleidooi voor pluralisme wel te begrijpen. Echter, wanneer 

                                                            
121 Maritain, True Humanism, 168 en Maritain, The Rights of Man and Natural Law, 75. 
122 Maritain, The Rights of Man and Natural Law, 22. 
123 J. Maritain, Theonas, Conversations of a Sage (New York 1933; 1e druk: 1921) 22. 
124 In het verlengde hiervan wordt in de literatuur wel aangegeven dat er spanningsvelden zijn in de filosofie van 
Maritain met betrekking tot de praktische uitwerking hiervan, zoals Kraynak doet. De filosoof Stephen Carter 
gaat hier ook op in in S. G. Carter, ‘The "Historical Solution" versus the "Philosophical Solution": The Political 
Commentary of Christopher Dawson and Jacques Maritain, 1927-1939’, Journal of the History of Ideas 69 
(2008) 93-115. Carter benoemt het echter, maar werkt het niet uit, en er wordt niet gesproken over het begrip 
pluralisme. Evemin werkt de filosoof Patrick Neal dit uit. Hij benoemt het begrip vrijheid en dat Maritain 
eveneens door Kant is beïnvloed in P. Neal, ‘Three readings of political liberalism: Rawls, Maritain and Crick’, 
Journal of Political Ideologies 5 (2000) 225-246. Voor zover ik weet wordt in de secundaire literatuur de nadruk 
gelegd op het begrip vrijheid zonder daarbij een relatie te leggen met het begrip pluralisme. 
125 Maritain, True Humanism, 169. 
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wordt uitgegaan van een verscheidenheid aan overtuigingen in de samenleving – Maritain 

pleit dus niet voor één en hetzelfde metafysisch fundament van de samenleving –, hoe kan 

men dan inzien wat de juiste – dus volgens christelijke principes – samenleving is? Hoe kan 

men dan de echte vrijheid verwezenlijken? Hiervoor is toch de genade nodig? Over genade 

zegt Maritain: “Grace bestows on us, in a supernatural manner, a radical power of grasping 

pure Act as our object, a new root of spiritual operation whose proper and specifying object is 

the Divine essence itself”126, en: “what is it that grace properly does? By grace, I mean that 

quality infused into us a new spiritual nature engrafted upon our first nature, a quality turned 

towards God to be seen face to face.”127 Zonder deze genade kan de mens nooit tot volledige 

vervolmaking komen. En kan dan nog wel worden gegarandeerd dat één en hetzelfde einddoel 

wordt behaald? Duidelijk is dat er sprake is van een spanningsveld tussen zijn ontologie van 

de mens en Maritains visie op de noodzaak van een pluralistische samenleving. Dit 

spanningveld was er in de jaren twintig nog niet. In die periode was Maritain immers nog niet 

bezig met het uitwerken van de praktische consequenties van zijn speculatieve filosofie. 

Voor wat betreft de interactie tussen het geestelijke en het seculiere, het tweede aspect 

dat opvalt wanneer de verschillen worden belicht, kan gezegd worden dat, terwijl Maritain in 

de jaren twintig veelvuldig het primaat van het geestelijke heeft gepropageerd – met name in 

Primauté Spirituel – en dat herstel alleen mogelijk was wanneer het christendom als geestelijk 

fundament werd erkend, hij vanaf True Humanism de interactie tussen het geestelijke en het 

seculiere begon uit te werken. In de jaren twintig stelde Maritain dat het geestelijke door 

middel van de genade de tijdelijke orde kan veranderen. Maar de benadering is eenzijdig: een 

één richtingsverkeer van het geestelijk naar het tijdelijke. Maritain gaat uit van een 

intellectuele voorhoede, een “geheiligde” elite, die door middel van met name gebed, een 

geleidelijke verandering teweeg kan brengen.128 De richting was duidelijk: pas na een 

innerlijke verandering kan de maatschappij veranderen. Op welke wijze omgekeerd de 

maatschappij kan bijdragen aan innerlijke verandering – de vraag is of Maritain in de jaren 

twintig hier überhaupt vanuit gaat –, wordt in de jaren twintig niet besproken. Bovenstaande 

was voor Maritain de enige kans om een herstel en echte vrijheid te bewerkstelligen. 

Bij de interactie tussen het geestelijke en het seculiere wordt concreet ingegaan op de 

interactie tussen de werking van genade en de (naasten)liefde in de mens en de samenleving. 

                                                            
126 J. Maritain, The Degree of Knowledge (London 1932) 254-255. 
127 Maritain, The Degree of Knowledge, 269. 
128 Maritain, Thomas van Aquino, 116-117. 
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Maritain komt met een visie op de mens die uitgaat van een bepaalde dynamiek, een 

dialectiek tussen het geestelijke en het seculiere. In True Humanism en Conquest of Freedom 

werkt Maritain deze interactie uit. Doordat het geestelijke door middel van de genade en de 

liefde – verkregen door middel van innerlijke verandering – in de tijdelijke orde op seculiere 

wijze de vrijheid van de mens steeds meer bevordert, zorgt óók de tijdelijke orde voor een 

geestelijke groei; het ene versterkt het andere. Dit proces komt duidelijk naar voren in 

Maritains geschiedfilosofie. De dialectiek in de geschiedenis tussen de innerlijke groei van de 

mens door genade en de uiterlijke groei van instituties die de vrijheid van de mens 

waarborgen. In Freedom in the Modern World schrijft Maritain hieromtrent het volgende: 

“…the historical march of civilization towards the conquest of relative freedom, which 

answers to the connatural aspirations of human personality, is in accord and in mutual 

cooperation with the suprahistorical movement of the soul towards the conquest of absolute 

freedom, which answers to the transnatural aspirations of the person as person.”129 Door de 

genoemde wisselwerking is progressie – verwezenlijking van de menselijke natuur in de 

geschiedenis – mogelijk. Het innerlijke en het uiterlijke, de natuur en de genade, vullen elkaar 

aan en zorgen beiden voor de uiteindelijke vervolmaking van de mens. 

De hierboven geconstateerde verandering – de dialectiek tussen het geestelijke en het 

seculiere, tussen het eeuwige en het tijdelijke – had Maritain in de jaren twintig nog niet 

uitgewerkt. Maritains visie van herstel was statisch van aard, en dit heeft te maken met zijn 

ontologie in de jaren twintig, waarvan gezegd kan worden dat deze eveneens statisch van aard 

was en meer in overeenstemming met de leer van Aquino. Binnen dit statisch concept is er 

weliswaar sprake van een teleologie, maar dan meer in verticale zin. Maritain geeft net als 

Aquino aan wat het doel van de mens is. Op welke wijze “the progressive movement of 

humanity130 echter in de geschiedenis werkt en welke interactie er is met de samenleving – 

een teleologie in horizontale zin –, was (nog) niet uitgewerkt in de jaren twintig. 

De groei van de mens van potentie tot act, de vervolmaking van zijn gehele natuur, 

dus ook zijn bovennatuur, leidt dus tot een progressie in de geschiedenis. Door de innerlijke 

verandering van de mens, en door het doorwerken van de christelijke waarden in de 

geschiedenis, wordt datgene gewaarborgd dat belangrijk is voor de vervolmaking van de 

menselijke natuur;  in de geschiedenis verandert de mens van een slaaf in de oertijd (alles is 

nog als potentie aanwezig in de mens), tot de mens in vrijheid in de moderne samenleving (de 

                                                            
129 Maritain, Freedom in the Modern World, 27. 
130 Maritain, Christianity and Democracy, 121. 
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mens is veel meer act geworden). Deze dialectiek zorgt er dus voor dat datgene wat de mens 

tot een mens maakt, op seculiere wijze, maar wel in essentie christelijk van aard, tot 

bewustzijn komt in de geschiedenis. Maritain stelt hieromtrent dat een consequentie hiervan is 

dat in de middeleeuwen de nadruk lag op de plichten van de mens, terwijl in de modern tijd de 

nadruk steeds meer is komen te liggen op de rechten van de mens. Alhoewel volgens Maritain 

–  aansluitend op het reeds behandelde vrijheidsconcept – de mens zich ook bewust te zijn van 

datgene wat hij moet nalaten. Maritain hamert eveneens op de plichten van de moderne 

mens.131 

Zoals gezegd wijkt deze visie af van de leer van Aquino. Alhoewel Aquino het 

volgende hierover zegt: “Omdat de mens immers aan verandering onderhevig is waarin 

“eerder” en “later” hun plaats hebben, kent hij de dingen in opeenvolging”132, werkt hij niet 

uit hoe op een seculiere wijze morele progressie in de geschiedenis tot stand komt, met de 

nadruk die Maritain legt op rechten van de mens, de vrijheden die gegarandeerd moeten 

worden, en het pleidooi voor een pluralistische samenleving – dus hoe in de geschiedenis de 

mens steeds meer overgaat van potentie naar act. Dit aspect van dynamiek en dialectiek is te 

weinig belicht in de secundaire literatuur. Want nu kan een duidelijk verband worden gelegd 

met Maritains vooruitgangsidee. Sommigen stellen dat Maritains visie van progressie van 

morele kennis is gebaseerd op de leer van Henri Bergson.133 Hoe het ook zij, gezegd kan 

worden dat Maritain, net als velen van zijn generatie, is beïnvloed door de leer van de Duitse 

filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831). Maritains visie van de progressie van 

de moraal in de geschiedenis heeft duidelijk overeenkomsten met de visie van Hegel. 

De filosoof William Sweet stelt dat de rechten van de mens niet zijn afgeleid van de 

menselijke natuur of het natuurrecht, maar dat deze een product zijn van een “awareness of an 

inclination” in de mens. Sweet merkt op dat een dergelijke gewaarwording opkwam in de 

achtiende eeuw met de nadruk in de Verlichting op de rechten van de mens.134 Maar Sweet 

legt niet uit “waar” deze gewaarwording vandaan komt, en wat de (christelijke) grondslag 

hiervan is. Een dergelijke analyse verschilt dan niet veel van diegenen die de progressie in de 

geschiedenis zien als enkel een seculier proces. Mijns inziens wordt hiermee te weinig het 

aspect genade, het geestelijke dat eveneens werkzaam is in de geschiedenis, benadrukt. 

                                                            
131 Ibidem, 144-145. 
132 Geciteerd in: Maritain, Thomas van Aquino, 125. 
133 Molnar, T., ‘Jacques Maritain: Protean Figure of the Century’, Modern Age 40 (1998) 281-286, aldaar 282. 
134 Sweet, W.,‘Human Rights as a foundation of Solidarity. The Contribution of Jaques Maritain’ Documents de 
Travail 19 (1996) 1-20, aldaar 19. 
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Met het historiseren van de leer van Aquino kon Maritain pas het thomisme verbinden 

met de moderne tijd. Hoe vrijheid kan worden gerealiseerd in de maatschappij, en hoe deze in 

de geschiedenis steeds meer tot stand kwam, daar ging het Maritain om. Derhalve kan niet 

gezegd worden dat bijvoorbeeld ook een absolutistische monarchie geschikt zou zijn als 

waarborg voor de verwezenlijking van de menselijke natuur. Door de progressie in de 

geschiedenis kan het in de moderne tijd alleen maar worden gewaarborgd door een 

democratische samenleving met democratische instituties. Een monarchie in de vorm zoals 

die veelvuldig voorkwam in de middeleeuwen tot in de negentiende eeuw is een gepasseerd 

station. De stelling van Schall dat Maritain elke regime dat de persoon in de mens waarborgt, 

goedkeurt, is dan ook niet juist. Hierbij haalt Schall de Britse monarchie en de Belgische als 

voorbeelden aan en stelt vervolgens: “Aquinas had already taken much the same position.”135 

Hiermee veronachtzaamt Schall de hierboven beschreven dialectiek en beschouwt hij 

eigenlijk alleen datgene wat Maritain in de jaren twintig heeft gesteld, dus het statisch beeld 

van vervolmaking zonder spanningsveld tussen de leer van Aquino en de moderne toepassing 

hiervan. De manier waarop Schall Maritain interpreteert, laat geen ontwikkeling zien in het 

denken van Maritain. Schall geeft een beschrijving van het thomistisch kader, welke niet 

afwijkt van de leer van Aquino zelf. In The Philosopher in Society wordt niet één keer 

ingegaan op de belangrijkste interpreten van Aquino uit de vroegmoderne tijd die veel invloed 

hebben gehad op het denken van Maritain en noodzakelijk waren voor de synthese van het 

thomisme met de moderne tijd. Hier wordt verderop in de tekst verder op in gegaan. 

Schalls interpretatie gaat uit van de Maritain van de jaren twintig. Hetzelfde doet 

DiJoseph. Hij stelt dat democratie een “state of mind”, “a social tendency” was voor 

Maritain.136 Dit komt overeen met de visie van Maritain in de jaren twintig. In deze jaren was 

het begrip democratie enkel het principe dat de menselijke natuur in de geschiedenis zo veel 

mogelijk tot zijn recht deed komen. Of dit nu het beste door een moderne democratie met haar 

instituten, een monarchie of een republiek wordt gewaarborgd, is in principe van 

ondergeschikt belang. Als het maar gewaarborgd is. In de jaren dertig veranderde dit door de 

omarming van de moderne democratie met zijn instituties. Niet voor niets kwam de eerste 

bewondering voor Amerika in de jaren dertig op. En vanaf dat moment traden er discussies op 

over de verhouding van zijn speculatieve filosofie en de praktische uitwerking daarvan. Het 

thomistisch kader dat door Schall, maar ook door Dunaway en Smith worden gehanteerd is 

                                                            
135 Schall, Jacques Maritain : the philosopher in society, 106. 
136 DiJoseph, Jacques Maritain and the Moral Foundation of Democracy, 2-3. 
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dus te breed, enkel gebaseerd op enkele basisuitgangspunten van Maritains ontologie, maar 

laat geen ontwikkeling zien, noch de met de praktische uitwerking van Maritains speculatieve 

filosofie gepaard gaande spanningsvelden. 

Met de hierboven beschreven dynamiek, en daarmee de progressie van de moraal in de 

geschiedenis, “omarmde” Maritain de loop van de (moderne) geschiedenis en viel hij de 

moderne ontwikkelingen niet af. In die zin kan men hem dan ook plaatsen in een filosofische 

traditie die uitgaat van een moderne teleologische interpretatie van de geschiedenis, zoals de 

hierboven aangehaalde filosoof Hegel. Het verschil is wel dat de groei naar vrijheid van de 

mens geen absolute vrijheid zal bewerkstelligen, maar een relatieve vrijheid die de mens in 

zijn totaliteit kan vervolmaken, waarbij het primaat, net zoals hij in de jaren twintig heeft 

beschreven, nog steeds ligt bij het geestelijke. 

De groei van de moraal kan echter niet worden gezien als een lineair proces, het is met 

vallen en opstaan, zoals de contemporaine geschiedenis heeft laten zien voor Maritain. De 

ellende veroorzaakt in naam van een bepaalde ideologie, is daar een voorbeeld van. De 

filosoof Joseph Califano geeft hier enkele voorbeelden van, zoals de omgang met het milieu 

tegenwoordig, of het gevaar van nucleaire rampen.137 Dit is de consequentie van het 

verkrijgen van steeds meer kennis en vrijheid. De vraag blijft hoe de progressie van de moraal 

zich verhoudt tot de, in Maritains ogen, regressie van het denken. Maritain stelt immers dat 

sinds de vroegmoderne tijd de rede en het geloof uit elkaar zijn gegaan, een proces dat 

uiteindelijk heeft geleid tot het primaat van de rede en een wegvallen van het geloof. Maritain 

is hier niet echt duidelijk in. Aan de ene kant stelt hij dat de progressie van de moraal te zien 

is aan de totstandkoming van seculiere christelijke normen en waarden in de samenleving138, 

aan de andere kant kan het niet zonder de genade, dus het primaat van het geestelijke. En dit 

laatste is moeilijk te rijmen met Maritains kritiek van het wegvallen van het geloof in de 

moderne tijd. Evenals het begrip pluralisme is dit aspect moeilijk te begrijpen.139 Het lijkt wel 

                                                            
137 Maritain, Freedom in the Modern World, 227-228. 
138 “One of the deepest trends towards human history is precisely to escape more and more from fate” zegt 
Maritain hierover (Maritain, True Humanism, 131). 
139 De filosoof John Hittinger vindt Maritain te optimistisch in zijn concept van de progressie van de moraal en 
democratische ideeën in de geschiedenis. Hittinger geeft aan dat Maritain niet goed uitwerkt hoe nu precies moet 
worden omgegaan met die factoren die de progressie belemmeren. Hoe moet bijvoorbeeld de politiek zich 
wapenen tegen antidemocratische tendensen in de samenleving? (M. D. Torre ed., Freedom in the Modern 
World: Jacques Maritain, Yves R. Simon, Mortimer J. Adler (Notre Dame 1990) 242-243) In de bestudeerde 
primaire literatuur is dit ook niet te vinden. Maritain komt niet met kant en klare oplossingen, hij signaleert 
alleen de problematiek en komt met een voorstel hoe het zou moeten zijn, maar niet met een uitgewerkt plan. 
Ook de historicus D. Q. McInerny zet vraagtekens bij Maritains visie van de progressie van de moraal: “too 
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of Maritain geloofde dat christelijke waarden onafhankelijk van het christelijk geloof, de 

genade, de samenleving konden doordringen, hetgeen naar voren komt in het volgende dat 

Maritain in Christianity and Democracy zegt: “The inspiration of the Gospel toward a 

secularized Christianity.”140 Dit blijkt ook uit Maritains beschijving van de juiste ethiek in 

True Humanism. Hier wordt ingegaan op de moraal die veel meer een Aristotelisch karakter 

heeft, Aquino, het geloof en God worden niet genoemd.141 

Een seculiere moraal kan echter niet voldoende zijn, zoals hierboven reeds is 

besproken. Maritain stelt, zowel in Introduction to Philosophy uit 1920 als in The Degrees of 

Knowledge uit 1932, dat de moraal niet zonder kennis van de eerste principes, het natuurrecht 

en het bovennatuurlijk doel van de mens kan. Hiermee zijn we aangekomen bij Maritains 

kennisleer die hij in de jaren dertig heeft uitgewerkt. Aan de hand van kardinaal Cajetanus en 

Johannes van St. Thomas, de commentatoren van Aquino uit de zestiende en zeventiende 

eeuw, bouwde hij zijn kennisleer, veelal in overeenstemming met die van Aquino, uit. In de 

jaren twintig was het uitgangspunt nog met name die van Aquino.142 Dit was noodzakelijk om 

een verband te kunnen leggen tussen de wijze waarop in de moderne wetenschappen kennis 

wordt vergaard en de hoger liggende kenniveaus, corresponderend met de hoger liggende 

zijnsorden, zoals beschreven in de metafysica.143 Met andere woorden, het verkrijgen van 

kennis van de moraal – van het natuurrecht, of de natuurwet – komt eveneens voort uit 

Maritains kennisleer: “God is known by the natural reason through analogy, so that we 

perceive the divine perfections (being, unity, goodness, wisdom, love, etc.) in the mirror of 

                                                                                                                                                                                          
sanguine, both in his assessments of the past, as in his projections of the future” (zie D. Q. McInerny, ‘The 
Social Thought of Jacques Maritain‘ The Catholic Social Review 12 (2007) 155-172., aldaar 167). Maritain geeft 
trouwens hieromtrent het volgende aan: “proceed directly to a concrete historical ideal … realizable not as 
something on the way to being made” (Maritain, True Humanism, 128). Men zou dus kunnen zeggen dat 
Maritain geen utopist was, maar een idealist. 
140 Maritain, Christianity and Democracy, 37. 
141 Maritain, True Humanism, 217-218. 
142 Zie Maritain, Introduction to Philosophy, 133 – 141. 
143 Volgens Etienne Gilson, en later Gerald McCool, is Maritain eigenlijk geen echte aanhanger van Thomas 
meer. Alhoewel Maritain zelf dat wel stelt. De verdienste van Thomas was op filosofisch gebied met name zijn 
ontologie en metafysica. De kennisleer van Maritain, noodzakelijk om de link te kunnen leggen met de moderne 
wetenschappen, is met name gebaseerd op de interpretaties van Thomas Cajetanus (1469 - 1534) en Johannes 
van St. Thomas (1589 - 1644) (zie G. A. MacCool, From unity to pluralism : the international evolution of 
Thomism (New York 1989) 116 - 126). McCool zegt dat de “degrees of abstraction are a complete distortion of 
Thomas’ own thought” (254) Een ander vroegmoderne interpreet van Thomas die Maritain heeft beïnvloed was 
Luis de Molina (1535 - 1600). Deze stelt de vrije wil tegenover de genade. In zijn werk benadrukt hij de werking 
van de vrije wil en de noodzaak van de menselijke vrije keuze. Maritain was eigenlijk op het gebied van de 
kennisleer meer een volger van deze vroegmoderne commentatoren. 
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creatures” zegt Maritain hierover.144 De praktische rede wordt hiermee dus verbonden met de 

speculatieve rede, zoals Maritain dat ook beschrijft in The Degrees of Knowledge.145 

Maritain beschrijft twee niveaus van het verkrijgen van kennis: “connatural 

knowledge” en “transnatural knowledge”. Het eerste niveau gaat over die kennis die 

verkregen kan worden op wetenschappelijke of filosofische wijze. Bij deze vorm van kennis 

is geen geestelijke verheffing door de genade nodig. Vandaar de term “connatural”. Het 

tweede niveau is kennis verkregen door wiskundige abstracties. De hoogste tree (het derde 

abstractieniveau) op dit niveau is het verkrijgen van metafysische kennis door middel van de 

“eidetic intuition of being”.146 Het tweede niveau ligt in het verlengde hiervan en gaat over 

die kennis die niet filosofisch te verkrijgen is, maar door middel van de genade op 

theologische wijze door middel van de openbaring verkregen wordt. Kennis op dit niveau 

bezit de mens niet van nature, vandaar de term “transnatural”. Hiermee wordt de kennis 

verkregen die men ook nodig heeft om juist te handelen: om op een correcte wijze de 

christelijke principes te vertalen naar seculiere uitspraken en daden. En de deugd die men 

hiervoor nodig heeft, naast “prudentia”,wijsheid, is liefde. Liefde en wijsheid vullen elkaar 

aan en zijn analoog de hierboven beschreven aspecten natuur versus genade en op het gebied 

van de kennisleer de “connatural knowledge” versus de “transnatural knowledge” 

De mens heeft dus zowel “connatural knowledge” als “transnatural knowledge” nodig 

om het juiste te doen, om persoon te worden. En dit is weer analoog Maritains 

vrijheidsconcept zoals eerder is beschreven: zonder het geestelijke kan de mens, ook in het 

tijdelijke, nooit tot volledige groei komen. Wel moet worden gezegd dat het verkrijgen van 

kennis van ontologische of metafysische principes nooit geheel zuiver kan zijn. De mens 

“ziet” in analogie, zoals Maritain het zelf uitdrukt. Bovennatuurlijke principes – en dus ook 

morele principes die een afgeleide zijn van “transcendentalia”, zoals de liefde, de goedheid, 

de genade etc. –  kunnen echter enkel in analogie worden verkregen. Dit heeft te maken met 

het feit dat volgens Maritain – en met hem de gehele thomistische traditie – het verkrijgen van 

kennis altijd begint bij datgene wat aan de zintuigen verschijnt. Deze vormen we om in 

ideeën, woorden, gedachten etc. Aangezien deze de beperkingen van de natuur in zich dragen, 
                                                            
144 Maritain, Introduction to Philosophy, 197. 
145 Maritain, The Degrees of Knowledge, 385-387. 
146 Zie Maritain, J., A Preface to Metaphysics. Seven Lectures on Being (1934) 48-57. Maritain noemt dit “a 
grasp of the act of existing”. Dit kan worden bereikt door te focussen op reële objecten, en dan reflecteren op wat 
“erachter” ligt. “Thus, this “eidetic intuition” or ‘ideating visualization is one we look reality in the face”, in 
which reality is stripped of its real existence outside the mind and discloses the conditions of an existence of 
intelligibility in act”, aldus Maritain (Maritain, Preface to Metaphysics, 58). 
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kan deze kennis nooit geheel zuiver zijn. Er is immers niets in het verstand dat niet eerst in de 

zintuigen was. De zintuigen zijn het vertrekpunt en leveren het materiaal waaruit begrip kan 

ontstaan. De kunst is in het aardse, het tijdelijke, het eeuwige te zien. En zo komen we 

uiteindelijk weer bij Maritains basisstandpunt: het tijdelijke verandert; het kan de vorm 

aannemen zoals in de middeleeuwen, of in de moderne tijd, maar de eeuwige principes, 

gebaseerd op het thomisme, zijn volgens Maritain actueler dan ooit. Nog een keer: zonder 

genade is de rede alleen niet toereikend voor de juiste morele inzichten. 

En hier begint weer iets te wringen, analoog de hierboven weergegeven discussie met 

betrekking tot het begrip pluralisme. Hoe valt de progressie van de moraal te verklaren met de 

interactie die de mens heeft met de moraal die hij door middel van bovengenoemd kenproces 

verkrijgt? De morele progressie van Maritain gaat uit van de totstandkoming van steeds meer 

seculiere christelijke waarden in de samenleving, zoals (naasten)liefde en liefdadigheid, de 

gelijkheid van ieder mens, aangezien de mens beelddrager van God is, etc. Dit impliceert een 

toename van natuurlijke (“connatural”) kennis. En deze kennis verkrijgt men enkel door de 

genade aangezien deze kennis niet aangeboren is, en dus moet worden geschonken aan de 

mens door God. Maar als Maritain niet uitgaat van een christelijk fundament voor de 

samenleving, hoe komt deze dan ooit tot stand aangezien Maritains pleidooi voor het 

pluralisme, zoals eerder aangegeven, niet bijdraagt aan een toename van “transnatural 

knowledge”, een kennis die ook nodig is voor de bepaling van de juiste morele handelingen. 

En juist doordat het zo hier en daar wringt, kan men het niet geheel eens zijn met bijvoorbeeld 

de uitspraken van Smith die stelt dat wat Maritain heeft gezegd over actuele kwesties – of dit 

nu tijdens het interbellum was, of ten tijde van het Tweede Vaticaanse Concilie – perfect past 

binnen zijn speculatieve filosofie. 
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5. Conclusies 
 

Jacques Maritain (1882 - 1973), de bekendste katholieke Franse filosoof van de twintigste 

eeuw, wordt gezien als één van de belangrijkste verdedigers van het thomisme in Europa. 

Maritain heeft gedurende zijn hele leven getracht het thomisme te verbinden  met de moderne 

samenleving. Vanaf het verschijnen van zijn eerste publicaties hebben critici van 

verscheidene pluimage zich met zijn werk ingelaten en vanuit verschillende gezichtspunten 

bekritiseerd. Wat opvalt is dat er nogal wat discussie is over de relatie tussen Maritains 

theorie en praktijk. Sommigen betwijfelen of hij wel een echte thomist is. Met name de 

praktische uitwerking van Maritains speculatieve filosofie in de jaren dertig zou weinig meer 

te maken hebben met de leer van Aquino. Anderen stellen daarentegen dat zijn theorie en 

praktijk duidelijk met elkaar in overeenstemming zijn geweest. 

 Mijns inziens is de onduidelijkheid tussen Maritains theorie en praktijk een gevolg 

van met name twee aspecten. Ten eerste wordt door veel filosofen en historici Maritains werk 

thematisch behandeld waarbij theorie en praktijk veelal apart worden beschouwd zonder de 

relatie duidelijk te verklaren. Ten tweede wordt de ontwikkeling in Maritains denken niet 

meegenomen waardoor Maritains werk als een te statisch geheel wordt gepresenteerd. Om 

echter Maritains theorie en praktijk op juiste wijze met elkaar in verband te brengen is het 1) 

van belang dat het leggen van verbanden geschiedt op basis van datgene wat in min of meer 

dezelfde periode is geschreven en 2) men ingaat op de ontwikkeling van zijn denken, dus wat 

is hetzelfde gebleven door de jaren heen en wat is er veranderd en uitgebreid. 

Gezien de relevantie van Maritains denken in de twintigste eeuw en de vele discussies 

die daarover zijn losgebarsten en tot op heden voortduren, heb ik met deze scriptie getracht 

enige nuancering aan te geven in de relatie tussen Maritains theorie en praktijk. Hierbij heb ik 

me beperkt tot het interbellum. De reden hiervoor is dat tussen de Eerste en de Tweede 

wereldoorlog Maritain zich ontpopte van slechts cultuur- en speculatief filosoof tot 

geëngageerd denker. 

 

Bestudering van Maritains praktijk behelst in de jaren twintig zijn cultuur- en 

maatschappijkritiek en zijn kritiek op de Action Française. Zijn cultuur- en 

maatschappijkritiek laat zich lezen als kritiek op de moderne idee van de absolute 

onafhankelijkheid van het individu ten opzichte van zijn Schepper en de zelfverheffing van 
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het “ik” tot de hoogste graad van autonomie. Het ultramoderne karakter van het thomisme 

wordt geboden als cultureel alternatief voor de moderne tijd. Maritain pleitte voor een 

algehele katholieke reconstructie van de samenleving in de hoop dat de christelijke cultuur 

haar eenheid in de wijde wereld verwerkelijken zal. En hierbij is Thomas van Aquino de 

enige aangewezen gids voor een reconstructie van de christelijke cultuur. 

Analoog deze kritiek is Maritains visie op de verhouding tussen de kerk en de staat. 

De staat heeft een relatieve autonomie ten opzichte van de kerk. De kerk mag zich niet 

mengen in zaken die de staat toebehoren. Wanneer echter de staat zich gaat bemoeien met 

kerkelijke aangelegenheden, dan moet de kerk optreden. Vermenging of gelijkstelling van het 

geestelijke met het seculiere leidt tot verdringing van het geestelijke of het misbruiken van het 

geestelijke voor politieke of nationalistische overwegingen. In dit licht valt de kritiek die 

Maritain heeft geuit op de Action Française goed te begrijpen. 

Bovenstaande praktijk sluit aan bij Maritains theorie in de jaren twintig, zijn ontologie 

van de mens. De mens bezit een natuur en een bovennatuur. De natuur van de mens is gericht 

op zijn aards welzijn. De bovennatuur van de mens is gericht op zijn religieuze vervolmaking. 

En dit laatste aspect heeft het laatste woord. En wat Maritain belangrijk achtte was dat de 

samenleving zodanig is ingericht dat rekening wordt gehouden met de bovennatuur van de 

mens. Of dit nu het beste door een moderne democratie met haar instituten, een monarchie of 

een republiek wordt gewaarborgd, is in principe van ondergeschikt belang. Als het maar 

gewaarborgd is. 

In de jaren dertig kwam hier verandering in. De nadruk kwam vanaf deze jaren veel 

meer te liggen op wat het precies betekende om mens te zijn in de samenleving en hoe de 

menselijke vrijheid kan worden gewaarborgd. Maritain gaat hierbij in op begrippen zoals 

vrijheid en pluralisme, díe essentiële democratische waarden zonder welke de ontwikkeling 

van de mens tot een “persoon”, in zijn ogen, niet mogelijk is. Maritain geeft aan hoe de 

samenleving moet worden ingericht waarin de vrijheid van de mens wordt gewaarborgd, 

waarin de mens als persoon wordt erkend en waarin hij zichzelf kan verwezenlijken. 

Belangrijk is dat volgens Maritain dit alleen maar kan wanneer de samenleving pluralistisch 

van aard is. 

Het nieuwe engagement culmineerde in de jaren dertig in Maritains kritieken op de 

wantoestanden in de Spaanse samenleving en de in 1936 uitgebroken Spaanse Burgeroorlog. 

In deze kritieken pleitte Maritain voor sociale gerechtigheid en de in Maritains ogen onjuiste 

verhouding tussen het geestelijk en het seculiere. Maritain ageerde tegen het gelijkstellen van 
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het geestelijke met het seculiere – zoals de Royalisten in Spanje deden met het uitroepen van 

een heilige oorlog – en tegen de onderdrukking en de uitbuiting van de bevolking op het 

platteland en de arbeiders in de grote steden. Daarnaast heeft hij in diezelfde periode kritiek 

geuit op totalitaire ideologieën, zoals het communisme en het fascisme, en op het kapitalisme 

van de Westerse democratieën. Alhoewel in totalitaire regimes de totale onderwerping van de 

persoon in de mens een feit is, stelt Maritain dat ook het kapitalisme funest is voor de 

menselijk groei. Maritains pleidooi in de jaren dertig was voor een “Integraal Humanisme”, 

een humanisme dat erkent dat de mens zowel natuur als bovennatuur bezit. Pas dan is de mens 

vrij om zich volledig te kunnen ontwikkelen van mens tot persoon. En juist deze ontwikkeling 

werd met de voeten getreden in de Spaanse tragedie en in totalitaire regimes. 

De vraag is nu in hoeverre Maritains theorie en praktijk in de jaren dertig zich tot 

elkaar verhouden. Om hier een goed antwoord op te geven, zijn de overeenkomsten in 

Maritains denken en datgene wat is veranderd – verder is ontwikkeld – in kaart gebracht. 

De overeenkomsten tussen de jaren twintig en dertig zijn: de basisprincipes van het 

thomisme die Maritain beschrijft in zijn ontologie van de mens, het primaat van het 

geestelijke, de relatieve autonomie van het tijdelijke, zijn fundamentele cultuurkritiek 

waarmee Maritain de verwording van de moderne maatschappij aan de kaak stelde en zijn 

visie op de vrijheid van de mens. Voor wat het laatste betreft kan worden gezegd dat in 

tegenstelling tot wat in de secundaire literatuur wordt beweerd, voor Maritain echte vrijheid, 

vrijheid was wanneer de mens zijn natuur volgt. Voor Maritain is echte vrijheid de groei van 

potentie naar act, naar meer zijn; het worden van een persoon. Vrijheid is geen 

willekeurigheid. Deze vrijheid is een relatieve vrijheid, het tijdelijke is immers ondergeschikt 

aan het geestelijke aangezien de totale verwezenlijking van de mens plaats vindt in het 

hiernamaals. 

De verschillen zitten in de manier waarop de moderne samenleving een rol kan spelen 

in de vervolmaking van de mens. Terwijl Maritain in de jaren twintig pleitte voor een algeheel 

katholiek herstel door middel van een katholieke intellectuele voorhoede die met gebed 

innerlijk verandering teweeg kan brengen en daarmee de maatschappij geleidelijk aan richting 

dat hestel kan sturen, werkt Maritain in de jaren dertig de dynamiek uit tussen het geestelijke 

en het seculiere. Deze twee aspecten zijn dialectisch met elkaar verbonden en verheffen 

beiden de mens. Met deze dialectiek kan Maritain de mate van progressie – de totstandkoming 

van de vrijheden van de mens in de geschiedenis, gebaseerd op seculiere christelijke waarden 
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–, onderbouwen en stellen dat de democratie inclusief haar instituties het logische gevolg is 

van deze dialectiek. 

Bovengenoemde historisering van de leer van Aquino is direct terug te voeren naar 

Maritains uitbreiding van zijn de kennisleer. Zijn kennisleer was een voorwaarde om het 

thomisme te kunnen verbinden met de moderne wetenschappen, de praktische filosofie en de 

moraal. Maritains kennisleer beschreef onder andere de wijze waarop kennis wordt verkregen 

conform de moderne wetenschappen en het verkrijgen van morele kennis en mystieke kennis. 

De hoogste tree van kennis was de aanschouwing van God zelf (in het hiernamaals). 

Bij de bestudering van de ontwikkeling in Maritains denken waren er twee punten te 

onderscheiden waar het wringt tussen theorie en praktijk die in de secundaire literatuur 

onvoldoende zijn uitgewerkt. Deze zijn Maritains definitie van het begrip pluralisme en zijn 

visie van de progressie van de moraal in de geschiedenis in relatie tot zijn cultuurkritiek. 

Maritain pleidooi voor een pluralistische samenleving – een samenleving met een 

verscheidenheid aan overtuigingen zonder een gemeenschappelijk metafysisch fundament – 

staat op gespannen voet met het klassiek thomisme (en met zijn eigen interpretatie van het 

thomisme in de jaren twintig). Zijn visie op de progressie van de moraal in de geschiedenis – 

de dialectiek tussen het geestelijke en het seculiere, tussen genade en de natuur – is moeilijk te 

rijmen met zijn kritiek op de moderne samenleving waarin juist het geestelijk is verdrongen 

door het seculiere. Is er dan nog wel sprake van een dialectiek? Het ene kan toch niet zonder 

het andere? 

Duidelijk is dat vanaf de jaren dertig Maritains theorie op verschillende aspecten 

wringt met zijn praktijk. Hierbij geldt dat het historiseren van de leer van Aquino, de pleidooi 

voor een pluralistische samenleving en de uitbreiding van zijn kennisleer minder geënt waren 

op de leer van Aquino. De relatie tussen Maritains theorie en praktijk was dus niet zo 

eenduidig als vaak in de literatuur wordt aangenomen. In de jaren twintig was dit veel meer 

met elkaar in overeenstemming. Kanttekening is hier wel dat Maritains werk in die periode op 

veel punten niet of onvolledig was uitgewerkt waardoor zijn werk op verschillende wijze kon 

worden geïnterpreteerd.  

Gezien het feit dat, zoals gezegd, Maritain zoveel invloed heeft gehad in de twintigste 

eeuw en dat het debat over zijn denken tot op heden gaande is, is het van belang geweest om  

hierin enige nuancering aan te brengen.  Met de resultaten uit dit onderzoek is mijns inziens 

voor wat betreft het interbellum een beter beeld verkregen van de relatie tussen Maritains 

theorie en praktijk. 
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