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In memoriam prof.dr. L.M. (Bertus) de Rijk (1924-2012)1

 

J.W. van Hulst

Bij het overlijden van Bertus de Rijk hebben alle belangrijke dagbladen in korte of iets langere 
artikelen aandacht gegeven aan zijn persoon en werk. In een gerenommeerd dagblad dat enige 
regels aan hem wijdde, las ik dat hij lid van de Eerste Kamer was, en daarnaast hoogleraar in 
de middeleeuwse wijsbegeerte. Zou Bertus dit gelezen hebben, dan zou zijn reactie uiterst 
scherp zijn geweest. Allereerst reeds de formele kant van de zaak: Bertus heeft jarenlang als 
hoogleraar zijn brood moeten verdienen en daarnaast was hij lid van de Eerste Kamer, een 
althans in die tijd volstrekt ongehonoreerde functie. Maar ook afgezien daarvan, Bertus was 
ook in zijn redevoeringen in de Eerste Kamer toch altijd in de eerste plaats de hoogleraar. En 
zo werd hij in de senaat aanvaard en gewaardeerd.

Alvorens nader in te gaan op zijn betekenis moet ik nog een tweede aspect van zijn per-
soonlijkheid in het licht stellen en dat is nauw verbonden met mijn eigen ervaring. Toen 
een dagblad slechts enkele jaren geleden meende een paar minder prettige opmerkingen te 
moeten maken over mijn verzet tegen de Duitsers in de oorlogsjaren, was Bertus de enige in 

Eerste Kamervoorzitter Jonkman (pvda) feliciteert zijn partijgenoot de hoogleraar Middeleeuwse wijsbegeerte 

De Rijk na afloop van diens inaugurele oratie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 12 januari 1962  

[Foto: Katholiek Documentatiecentrum – Jan Veldhoven]
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Nederland die hierop scherp reageerde. Dit verwonderde mij temeer omdat wij nooit samen 
over die periode hadden gesproken. Maar uit zijn reactie bleek dat hij tot in de kleinste details 
alles uit die jaren van mij wist. Bovendien was ik verwonderd omdat hij katholiek en socialist 
was, en ik protestant en christendemocraat; maar als de integriteit van iemand in het geding 
was, dan trok hij scherpe wapens uit zijn arsenaal.

Wie was eigenlijk deze man, die naast zijn professoraat 31 jaar en 7 maanden senator is geweest? 
Hij had zoals veel jonge mensen zijn ambities, en die waren bij Bertus zeker niet gering. Van 
huis uit was hem de katholieke overtuiging van kind af aan meegegeven. En waarom zou hij 
dan geen paus kunnen worden? De eerste stappen daartoe waren het succesvol doorlopen van 
het klein- en het grootseminarie; want studeren kon hij. Maar reeds in die tijd was de twijfel 
over de dogmata van zijn kerk de trouwste comparant van zijn geloof. En in de loop der jaren 
moest in de strijd tussen die beide het geloof het onderspit delven. In de tijd dat wij beiden 
senator waren, hebben wij enkele malen hierover gesproken. Hoewel een neiging tot atheïsme 
in zijn denken zeker niet te ontkennen valt, is mij toch nooit gebleken dat hij radicaal met God 
en de kerk gebroken had. Wel kon hij soms scherp uitvallen tegen de huidige paus, die meende 
dat hij de lutherse en de hervormde kerk mocht karakteriseren als kerkachtige genootschap-
pen. Ook van het verplichte celibaat was hij een verklaard tegenstander.

Als ik nu eerst iets wil zeggen over Bertus als man van de wetenschap, dan maakt zich 
onmiddellijk een gevoel van tekortschieten van mij meester. Want het is volstrekt onmogelijk 
om in een artikel van beperkte omvang hem recht te laten wedervaren. En zij die het volgende 
weten, zullen daar begrip voor hebben. Nadat de plannen voor een priesteropleiding achter de 
horizon verdwenen waren, koos hij onmiddellijk na de oorlog (1945) voor de studie klassieke 
talen aan de Utrechtse universiteit, een studie die hij in 1952 bekroonde met een promotie 
cum laude over The categories of being in Aristotles philosophy. Deze dissertatie zou het begin 
zijn van een imposante reeks van wetenschappelijke werken: 25 boeken en 73 artikelen, in 
veel gevallen geschreven in het Engels. Wie dit leest zal zeker tot enkele conclusies komen. In 
de eerste plaats dat het ook in een publicatie als deze, namelijk in het Jaarboek Parlementaire 
Geschiedenis, dat duidelijk politiek georiënteerd is, onmogelijk is te zwijgen over zijn levens-
werk, de studie van de middeleeuwse wijsbegeerte. Daarbij moet ik proberen tussen het Scylla 
van een totaal zwijgen en het Charybdis van ‘een kort bestek’ mij een weg te wiggen naar 
enkele kern punten van zijn wijsgerig denken.

Bij het zoeken van een beginpunt schiet gelukkig Bertus zelf mij te hulp. Want reeds op 
22-jarige leeftijd publiceerde hij in het Tijdschrift voor Filosofie een artikel van meer dan dertig 
pagina’s over Aristoteles en de eleatische bewegingsantinomieën. In dit artikel wordt duidelijk 
dat Bertus zich niet kon conformeren met de klassieke thomistische leer van natuur en bovenna-
tuur en dat hij de gehele optocht van neothomistische geleerden met opvallende argwaan tege-
moet trad. Hij is van jongs af aan sterk verbonden met de antieke filosofie en van daaruit wil hij 
de middeleeuwse wijsbegeerte benaderen. Dit verklaart ook waarom hij op de universiteit niet 
de theologie maar de filosofie koos. Toen hij later een beurs kreeg voor zuiver wetenschappelijk 
onderzoek, bezocht hij de Bibliothèque Nationale in Parijs, de Biblioteca Apostolica Vaticana in 
Rome, en de Bayerische Staatsbibliothek in München. Daar ontdekte hij in oude hand schriften 
teksten van Abelardus en Garlandus die nog nooit iemand ontdekt had. Hij analyseerde de 
gebrekkige uitgave van Victor Cousin (1836) van Abelardus’ hoofdwerk Dialectica. In feite ver-
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wierf Bertus met de uitgaven van Abelardus en Garlandus een wereldnaam. En daarnaast moet 
ik in ieder geval noemen zijn gepassioneerde liefde voor Duns Scotus, aan wie hij vele colleges 
heeft gewijd. Deze colleges zijn voor een belangrijk deel uitgegeven door Antonie Vos.

In al deze publicaties is het woord van Anselmus van Canterbury herkenbaar: ‘fides quae-
rens intellectum’, het geloof zoekt de wetenschap. De zojuist genoemde Leuvense hoogleraar 
Vos is momenteel waarschijnlijk de beste kenner van het werk van De Rijk, met wie hij 
jarenlang zeer bevriend was; hij scheef ook enkele boeiende artikelen over hem. Volgens Vos 
zijn wetenschapshistorisch de jaren dat hij zijn Logica Modernorum publiceerde het belang-
rijkste. Deel i (1962) gaat over de theorie van de drogredenen en deel ii-a en deel ii-b over 
de suppositie theorie met een gigantische hoeveelheid bronnen (1967). Het deel teksten, 900 
pagina’s, bevat een twintigtal belangrijke semantisch-logische geschriften uit de twaalfde 
eeuw. Hij heeft niet alleen de wortels van de logica modernorum in de eerste fasen van deze 
eeuw ontdekt, maar hij heeft ook haar theoretische inhouden uit die tijd blootgelegd. Niet 
zonder ergernis moet hij constateren dat men tegenwoordig meent dat men meer dan dui-
zend jaar denkgeschiedenis straffeloos kan overslaan om toch Kant en Hegel goed te kunnen 
begrijpen. Voor De Rijk is het middeleeuwse denken zo interessant omdat het creatief en ori-
gineel is geweest. En dit heeft weer alles met het christelijk geloof te maken. Waren het toen 
immers ook niet de theologen die de meest oorspronkelijke denkers zijn geweest? Zo kreeg 
de taal filosofische revolutie in het onderzoek naar de middeleeuwse wijsbegeerte tegelijk een 
enorme wijsgerige én theologische verdieping. En mede op grond hiervan moet Antonie 
Vos concluderen dat De Rijk de grootste historicus van de middeleeuwse wijsbegeerte in de 
tweede helft van de twintigste eeuw is geweest en dat hij samen met enkele andere geleerden 
de gangmaker en de steunpilaar is geweest van de linguistic turn in zijn onderzoek naar de 
geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte.

Rest mij de vraag of de talrijke publicaties van De Rijk ook gelezen en bestudeerd werden. 
Het antwoord daarop is stellig bevestigend, maar wel onder de restrictie dat het uitsluitend 
de vakfilosofen en de geïnteresseerde studenten waren die zich laafden aan deze onuitputte-
lijke bronnen van kennis. De grote waardering van zijn geschriften in binnen- en buitenland 
heeft hem bijzonder goed gedaan, inclusief de eredoctoraten in Kopenhagen (taalfilosofie) 
en Nijmegen (wijsbegeerte). Een teleurstelling moet voor hem geweest zijn dat zijn laat-
ste geschriften, waarin de contouren van een voorzichtig atheïsme zich aftekenden, niet de 
belangstelling kregen die hij ervoor had verwacht.

De vraag of hij ook gelezen werd door de geïnteresseerde leek moet ik helaas ontkennend 
beantwoorden. Hij schreef uitsluitend voor vakgeleerden. Buiten deze kring was zijn naam als 
wijsgeer bij het publiek eigenlijk onbekend. Ik voel mij verplicht erop te wijzen dat tijdgeno-
ten van De Rijk, toch ook filosofen van groot formaat, zich wel geroepen voelden om zonder 
ook maar enige concessie te doen aan het wetenschappelijk niveau van hun werk in talrijke 
publicaties de wijsbegeerte voor de geïnteresseerde leek toegankelijk hebben gemaakt. Ik vol-
sta hier met de namen van de hoogleraren Theo de Boer en Cees A. van Peursen.

Moest ik in de beschrijving van De Rijk als filosoof mij reeds de gedwongen beperkingen 
opleggen, hetzelfde geldt voor De Rijk als politicus. Hij werd evenals ik lid van de Eerste 
Kamer in 1956. Na 25 jaar verliet ik dit college, maar Bertus hield het nog tien jaar vol. Wij 
hebben elkaar dus redelijk goed leren kennen en in die jaren is er toch een band ontstaan. 

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   163 29-10-2012   14:16:07

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 161-165 www.ru.nl/cpg



164

Vanzelfsprekend is het ook nu volstrekt onmogelijk om ‘in kort bestek’ iets te laten zien van 
de talrijke beschouwingen die hij in de senaat heeft gehouden. Ik bepaal mij tot enige kern-
punten, beginnend bij zijn maidenspeech op 19 maart 1957. Hij moest toen reeds ervaren dat 
in de politiek de zaken vaak anders verlopen dan men zich had voorgesteld. Zo was Bertus 
van plan zijn eerste toespraak te houden bij de begroting van Onderwijs, waar hij aandacht 
zou vragen voor de problemen van het weten schappelijk onderwijs. Maar elke parlementariër 
heeft behalve zijn specialisme ook nog een ander departement in zijn portefeuille. En dat was 
voor Bertus de begroting van Defensie, toen nog dreigend de begroting van Oorlog genoemd. 
Zijn fractie, de pvda, had reeds enkele jaren in H.J. de Dreu een bekwaam woordvoerder voor 
‘oorlog’. Maar De Dreu bevond zich in Suriname, zodat Bertus als invaller moest fungeren. 
Zo deed hij in de eredivisie van de Nederlandse politiek zijn intree en hij scoorde onmiddel-
lijk een doelpunt. In een rede van bijna drie kwartier confronteerde hij de Kamer reeds na 
twee minuten met een door hem in het Latijn geciteerde uitspraak van de Romeinse schrijver 
Vegetius. Bertus had daarmee zijn visitekaartje afgegeven. Hij moest het debat aangaan met 
de geroutineerde minister C. Staf, maar Bertus schuwde het niet om over het moeilijke punt 
der atoombewapening met hem te discussiëren, zoals hij ook de communist C. Geugjes op 
dit punt van repliek diende. Verder sneed hij een heel scala van onderwerpen aan, te veel om 
hier op te noemen, al moet ik een uitzondering maken voor zijn pleidooi voor humanistische 
bijstand voor leden van de krijgsmacht. Hij keerde zich tegen zijn medechristenen uit andere 
partijen, die hij onverdraagzaamheid verweet. Ik moet wel nog opmerken dat de uitdrukking 
‘medechristenen’ in later jaren niet meer voorkomt.

Bertus was ook eerste vicevoorzitter van de senaat. De voorzitter, Piet Steenkamp (kvp), 
moest menigmaal verstek laten gaan bij de ontvangst van buitenlandse grootheden. Bertus 
nam dan de honneurs waar en mede door zijn grote talenkennis lag hem deze taak uitste-
kend. Het hoogtepunt van zijn politieke carrière was ongetwijfeld zijn indrukwekkende rede 
in de Ridderzaal ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer op 24 augustus 
1990, waarbij ook koningin Beatrix en prins Claus aanwezig waren. Eigenlijk was dit formeel 
beoordeeld een wonderlijk gebeuren: Bertus die koningin en prins toespreekt. Want Bertus had 
in 1965 als enige van zijn fractie tegen het huwelijk van Beatrix en Claus gestemd en dat wist 
Beatrix, want zij wist altijd alles. Ook was het haar niet ontgaan dat Bertus zich gekeerd had 
tegen het aanvragen van een koninklijke onderscheiding voor hem, want hij zou deze stellig 
geweigerd hebben. Maar in een democratie als de onze is het toch mogelijk dat hij als oudste 
lid van de Kamer deze oratie hield. Wat mij hierin opviel was dat in deze rede van anderhalf (!) 
uur slechts twee korte passages gewijd zijn aan de Eerste Kamer. Maar deze rede is met zijn 
brede beschouwingen over de democratie inclusief al haar varianten wel een politiek credo, 
een politiek testament geworden zoals men slechts zelden op politieke vergaderingen kan 
beluisteren. Hij roept een heel leger van kroongetuigen op om zijn betoog te onderbouwen, 
waarbij een beroep op de Griekse en Romeinse oudheid domineert. Want naast geleerden 
als Hans Kelsen, W.A. Bonger en Montesquieu eisen de volgende personen hun plaats op: de 
auteur van ‘omnis determinatio est negatio’, de Griekse dichter Hesiodus, Dikè, de godin der 
gerechtigheid, Herodotus, koning Darius, Pericles, enzovoort. Zijn rede, waarvan een verkorte 
weergave volstrekt onmogelijk is, eindigt met een dringend appel op de parlementariër: ‘Wee 
ons gebeente, want als wij aan het regelen gaan zonder op de burger te letten, vooral als het 
de zwakkeren in de samenleving betreft. Nog afgezien van de eis der gerechtigheid, roepen 

J .W. VAN HULST

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   164 29-10-2012   14:16:07

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 161-165 www.ru.nl/cpg



165

we daarmee de ellende over ons allen af, want dit soort kwaad straft op den duur zichzelf. Als 
iemand daarvoor oog moet hebben, is het de parlementariër.’

Rest mij ten slotte nog de onontwijkbare vraag naar de betekenis van Bertus als politicus, 
een vraag die uiterst moeilijk te beantwoorden is. Zelf ben ik 25 jaar lang zijn collega geweest 
in de senaat en ik heb al zijn redevoeringen met groot respect beluisterd. Ik heb mogen erva-
ren dat veel van zijn indicaties, speciaal ten aanzien van het wetenschappelijk onderwijs, door 
de regering zijn overgenomen. En dat is geen geringe verdienste. Maar de betekenis van een 
politicus moet ook blijken uit de resonans die zijn woorden onder ons volk hebben. En dat 
brengt mij in grote verlegenheid. Want ondanks een recordaantal jaren lidmaatschap van 
de senaat bleef hij de grote onbekende. Zijn doorwrochte oraties hebben nimmer ons volk 
bereikt. Dat komt ook doordat de pers moeite had om zijn politieke redevoeringen leesbaar 
weer te geven. Toen ik eens na een rede van Bertus aan een parlementair journalist vroeg wat 
hij hiervan in zijn krant zou zetten, antwoordde hij: ‘Met een verslag van dit verhaal hoef ik 
bij mijn redactie niet aan te komen.’

Gaarne wil ik enigszins lichtvoetig eindigen door een flits te richten op mensen die enig con-
tact met hem hebben gehad. En misschien kunnen juist die kleine voorvallen het beeld com-
pleteren van de man met wie ik jarenlang een positieve relatie heb gehad.

Ria Beckers, afgestudeerd in de klassieke talen, welbespraakt voorzitter van de ppr-fractie in de 
Tweede Kamer, kwam woorden te kort als zij de betekenis van haar leermeester wilde beschrijven.

De titel van de roman van Umberto Eco, De naam van de roos, is door Bertus geïnspireerd.
Toen Julius Nyerere, president van Tanzania die tevens filosofie had gestudeerd, in de 

Eerste Kamer door Bertus als waarnemend voorzitter werd ontvangen, stond hij er versteld 
van dat deze Afrikaan bekend was met enige van zijn publicaties.

In een interview in De Stem door Jan Greyn schreef deze: ‘Senator De Rijk? Nooit van 
gehoord’, want hij was een van de langstzittende maar tevens minst bekende Nederlandse 
senatoren.

In de Eerste Kamer maakte een keer een televisieploeg alles in gereedheid voor opname en 
uitzending. Tegen een man die daar rondliep zeiden ze: ‘U bent zeker de verwarmingsmon-
teur’ – die man was Bertus.

Eens, in het holst van de nacht, kreeg een Leidse politieauto de opdracht een patiënt te 
zoeken die uit een inrichting was ontsnapt. Toevallig zwierf ook Bertus nog door de straten. 
De politieauto stopte naast hem en vroeg zijn naam. Met enige stemverheffing zei hij: ‘Ik 
ben professor doctor Lambertus de Rijk, hoogleraar in de middeleeuwse wijsbegeerte aan de 
Leidse universiteit en tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal’… waarop de politie 
onmiddellijk de inrichting belde: ‘We hebben de man al gevonden!’ Dit voorval vertelde de 
zoon van Bertus bij diens begrafenis.

Noot

1  Nadere informatie over De Rijk als politicus is te vinden in Hans Goslinga ‘Perscriticus De Rijk 

krijgt eindelijk gelijk’, Trouw, 11 september 2004; J. Grijn, ‘Senator De Rijk? Nooit van gehoord’, De 

Stem, 2 maart 1991 en Rob Edens en Annemiek Westman, ‘De Rijk op de barricade; vraaggesprek 

met een markant senator’, Debat. Leids Politicologisch Magazine, januari 1991.
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