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Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Politiek-filosofisch 
memorandum 
van de RPF 

Een boek van een typisch rechts-dooye
weerdiaan. Aldus typeert prof Woldring 
'Christelijke politiek in een wereld zon
der God', geschreven door prof dr. H. 
van Riessen. Het is een uitgave van de 
Marnix van St. Aldegondestichting, het 
Wetenschappelijk Studiecentrum van 
de RPF: De schrijver huldigt traditionele 
opvattingen over gezin en gezag. Het is 
wèl een boek dat stimuleert tot kritische 
gezindheid 

Enkele maanden geleden verscheen bij 
het wetenschappelijk studiecentrum van 
RPF het boek Christelijke politiek in een 
wereld zonder God, geschreven door 
prof dr H. van Riessen , emeritus-hoogle
raar in de wijsbegeerte aan de Vrije Uni
versiteit en van 1948 tot 1961 algemeen 
secretaris van de Antirevolutionaire Partij. ' 
In het 'Ten Geleide ' schrijft dr. E. Schuur
man, die voor de RPF zitting heeft in de 
Eerste Kamer, dat de grote politieke partij
en in ons land gekenmerkt worden door 
een 'principiële kritiekloosheid ten opzich
te van onze cultuur en politiek ... ; ze beves
tigen eigenlijk allemaal de bestaande cul
tuur; ze staan uiteindelijk een welvaartspo
litiek op basis van een ongeremde econo
mische groei voor'. Volgens Schuurman is 
de hoofdrichting van alle grote partijen in 
meerdere of mindere mate 'utilistisch '. Ver
volgens stelt hij de vraag , 'of de christelijke 
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politiek die de RPF voorstaat , echt een al
ternatief kan zijn voor de hoofdstroom van 
onze welvaartspolitiek'. Volgens Schuur
man heeft Van Riessen zich in zijn boek 
met deze vraag intensief bezig gehouden . 

Wie het boek van Van Riessen leest, 
komt echter tot de ontdekking dat Van 
Riessen de door Schuurman geformuleer
de vraag nergens stelt Van Riessen noemt 
de RPF nergens en hij zwijgt eveneens 
over andere politieke partijen; nergens 
wordt de RPF tegenover het CDA of tegen
over een andere grote partij geplaatst 
Schuurman en Leerling en hun GPV-colle
ga's Schutte en Van Middelkoop proberen 
zich vaak sterk te maken door zich af te 
zetten tegen het CDA; naar mijn indruk een 
teken van eigen zwakte en van 'ideologi
sche ' armoede. Van Riessen heeft dat 
soort kunstgrepen niet nodig. Schuurman 
blijkt verder dermate onder de indruk van 
Van Riessens betoog, dat hij de hoop uit
spreekt 'dat deze studie van Van Riessen 
nog voor lange tijd het politiek program 
van de RPF zal beïnvloeden '. Als men in de 
RPF de publikatie van Van Riessen zo be-

Prof. dr. HE.S. Woldring (1943) is hoogleraar politieke filo
sofie aan de Vri je Universi teit te Amsterdam .. 

1 H. van Riessen , Christelijke politiek in een wereld zon
der God. Ui tg. Marnix van St. Aldegonde Stichting. We
tenschappelijk Studiecentrum van de RPF (Nunspeet , 
1990) 98. 
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langrijk vindt, dan dringt de vraag zich op 
wat Van Riessens betoog dan wel inhoudt 

Omgang met God 
Van Riessen begint zijn boek met de be
schrijving van enkele 'omwegen ' alvorens 
in de tweede helft tot de bespreking van 
een aantal politieke onderwerpen te ko
men . Meer dan de helft van het boek gaat 
dus over 'omwegen ': theologisch-filosofi
sche beschouwingen over het unieke van 
de mens, de relatie van de mens tot de 
Heilige Geest , over de geboden en de 
straf van God. Vervolgens spreekt hij over 
wetmatigheden die ons overal in de werke
lijkheid omringen ; God houdt namelijk 
door zijn wetten de werkelijkheid in stand. 
Oe satan wil de mens echter verleiden tot 
afval van God. Oe unieke bemoeienis van 
God met de mens en de verleiding van de 
satan maken de menselijke verantwoorde
lijkheid bijzonder moeilijk. Ook nog be
schouwingen over de geschiedenis , de 
uitverkiezing en over God die zich van het 
kwaad zou bedienen , bijvoorbeeld van de 
gruwelen van Dachau. De rode draden 
van de eerste hoofdstukken komen samen 
in de centrale gedachte: wij leven met een 
'gesloten wereldbeeld' , dat wil zeggen het 
beeld van een wereld zonder God. Niet dat 
God weg is , maar de mensen leven alsof 
God niet bestaat Zij vertrouwen op de we
tenschap , de techniek, grote nationale en 
internationale organisaties en andere 
machten , waardoor zij denken het zonder 
God te kunnen stellen. Enkele onderwer
pen zal ik , hoewel kort , nader bekijken. 

De kern van Van Riessens betoog (pagina 
77) is , dat de voedingsbodem van alle ac
tiviteiten van christenen is de 'persoonlijke, 
verborgen omgang met God. Deze om
gang is het luisteren naar het Woord van 
God en het spreken tot Hem in gebed '. En 
hij vervolgt: 'De slijtage en de waarlozing 
[sic] van deze omgang is de oorzaak van 
het niet overtuigend overkomen van chris
telijke activiteiten , en in deze tijd de oor
zaak van de geestelijke achteruitgang van 
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de omvang en invloed van de christen
heid .' Nu geeft Van Riessen met zoveel 
woorden toe dat de omgang met God ver
borgen is en dat hiJ er dus niets over weet 
Niettemin leidt hij 'uit de ongeloofwaardige 
presentatie van christelijke activiteiten ' af, 
dat de verborgen omgang met God er mis
schien wel is, maar 'in elk geval niet werk
zaam is in de praktijk'. 

Ik zal geenszins ontkennen of in twijfel 
trekken dat de persoonlijke en verborgen 
omgang met God de voedingsbron voor 
het leven van een christen is. Maar Van 
Riessen diskwalificeert het werk van dui
zenden christenen als ongeloofwaardig en 
niet overtuigend. Daarin tast hij hun integri
teit aan Misschien hebbEtn zij wel een ver
borgen omgang met God, maar die werkt 
nietl Wie beoordeelt of , waarom en hoe 
christelijke activiteiten ongeloofwaardig 
zijn? En wie beoordeelt dat die ongeloof
waardigheid voortkomt uit het niet werk
zaam zijn van dit verborgen omgang met 
God in de praktijk? Zou men over die on
derwerpen ook nog anders kunnen den
ken? Of kan dat niet binnen de RPF? 
Schuurman hoopt immers dat het boek 
van Van Riessen voor lange tijd het politiek 
program van de RPF zal be-Invloeden. Wie 
toetst binnen de RPF de werkzaamheid 
van de verborgen omgang met God en op 
welke wijze gebeurt die toetsing? Gaat 
men elkaar de maat nemen? Daar zijn al 
grote ruzies uit voortgekomen en het zal 
ook in de toekomst alleen maar ellende 
brengen. 

Het GPV heeft reeds vroeg begrepen 
dat het elkaar de maat nemen betreffende 
religieuze zaken in een politieke partij on
mogelijk en ongepast is. Volgens de op
vatting in die partij kan een oordeel over de 
verborgen omgang met God en de werk
zaamheid van die omgang alleen door een 
kerkeraad worden gevormd. Zoals bekend 
reeruteert het GPV zijn leden hoofdzakelijk 
uit de Gereformeerde Kerken (vrijge
maakt) , omdat men in die partij van me
ning is dat de werkzaamheid van de om
gang met God onder andere tot uiting 
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!angriJk vindt. dan dringt de vraag zich op 
wat Van R1essens betoog dan wei inhoudt. 

Omgang met God 
Van R1essen begint ZIJn boek met de be
schriJving van enkele omwegen· alvorens 
1n de tweede helft tot de besprek1ng van 
een aantal politieke onderwerpen te ko
men. Meer dan de helft van het boek gaat 
dus over omwegen theologisch-filosofl
sche beschouwingen over het unieke van 
de mens. de relatie van de mens tot de 
Heil1ge Geest, over de geboden en de 
straf van God. Vervolgens spreekt hij over 
wetmatigheden d1e ons overal in de werke
lijkheld omringen, God houdt namelijk 
door ziJn wetten de werkelijkheid in stand. 
De satan w1l de mens echter verleiden tot 
afval van God. De un1eke bemoeienis van 
God met de mens en de verle1d1ng van de 
satan maken de menselijke verantwoorde
lijkheid bijzonder moeiliJk. Ook nog be
schouwlngen over de geschieden1s. de 
uitverkieZing en over God die zich van het 
kwaad zou bedienen. bijvoorbeeld van de 
gruwelen van Dachau De rode draden 
van de eerste hoofdstukken komen samen 
1n de centrale gedachte wij Ieven met een 
gesloten wereldbeeld'. dat wil zeggen het 
beeld van een wereld zonder God N1et dat 
God weg is, maar de mensen Ieven alsof 
God niet bestaat. ZiJ vertrouwen op de we
tenschap. de techniek. grote nationale en 
internationale organisat1es en andere 
machten, waardoor zij denken het zonder 
God te kunnen stellen. Enkele onderwer
pen zal ik. hoewel kort, nader bekijken. 

De kern van Van Riessens betoog (pagina 
77) 1s. dat de voedingsbodem van aile ac
llvitelten van chr1stenen is de persoonlijke, 
verborgen omgang met God. Deze om
gang is het lu1steren naar het Woord van 
God en het spreken tot Hem in gebed . En 
hij vervolgt 'De sliJtage en de waarlozing 
[sic] van deze omgang is de oorzaak van 
het n1et overtuigend overkomen van chns
teiiJke act1viteiten. en in deze tiJd de oor
zaak van de geestelijke achteru1tgang van 

de omvang en invloed van de christen
heid. Nu geeft Van Riessen met zoveel 
woorden toe dat de omgang met God ver
borgen is en dat hiJ er dus niets over wee\. 
Niettemin leidt hij 'uit de ongeloofwaardige 
presentatie van christeiiJke act1viteiten' af, 
dat de verborgen omgang met God er mls
schien wei is, maar 'in elk geval niet werk
zaam is 1n de praktiJk'. 

lk zal geenszir1s ontkennen of in twijfel 
trekken dat de persoonlljke en verborgen 
omgang met God de voedingsbron voor 
het Ieven van een christen is. Maar Van 
Riessen diskwalificeert het werk van dui
zenden christenen als ongeloofwaardig en 
n1et overtuigend. Daarin tast hiJ hun integri
teit aan Misschien hebben ziJ wei een ver
borgen omgang met God, maar die werkt 
nietl Wie beoordeelt of. waarom en hoe 
christelijke activiteiten ongeloofwaardig 
zijn? En wie beoordeelt dat die ongeloof
waardigheid voortkomt uit het niet werk
zaam zijn van dit verborgen omgang met 
God in de praktijk? Zou men over die on
derwerpen ook nog anders kunnen den
ken? Of kan dat niet binnen de RPF? 
Schuurman hoopt immers dat het boek 
van Van Riessen voor lange tiJd het politiek 
program van de RPF zal be1nvloeden. W1e 
toetst binnen de RPF de werkzaamheid 
van de verborgen omgang met God en op 
welke wiJze gebeurt die toetsing? Gaat 
men elkaar de maat nemen? Daar zijn al 
grote ruzies uit voortgekomen en het zal 
ook in de toekomst aileen maar ellende 
brengen. 

Het GPV heeft reeds vroeg begrepen 
dat het elkaar de maat nemen betreffende 
religieuze zaken in een pol1tieke partij on
mogelijk en ongepast is. Volgens de op
vatting in die partiJ kan een oordeel over de 
verborgen omgang met God en de werk
zaamheid van die omgang aileen door een 
kerkeraad worden gevormd Zoals bekend 
recruteert het GPV ZIJn leden hoofdzakeliJk 
uit de Gereformeerde Kerken (vrijge
maakt), omdat men in die partiJ van me
ning is dat de werkzaamheid van de om
gang met God onder andere tot u1ting 



komt in het zich aansluiten brj de genoem
de kerken dre men in die kring ziet als 
'ware kerken'. Verder is de kerkeraad ge
roepen zich bezig te houden met de han
del en wandel van haar kerkleden en be
hoeft een politieke partij zich daaraan niet 
meer te branden. Oat de 'kerkelijke bin
ding' van het GPV naar miJn mening op 
geen bijbels argument kan steunen en in 
de politiek weinig vruchtbaar is, laat ik hier 
terzijde. 

Het CDA heeft het elkaar in godsdien
stig opzicht de maat nemen en de binding 
aan een bepaald kerkgenootschap als 
principieel onjuist en in de praktijk als heil
loze wegen afgewezen. In het 'Ten Gelei
de' van het Program van Uitgangspunten 
van het Christen Democratisch Appel 
wordt namelijk gesteld, dat dat program 
het antwoord wil zijn 'van het CDA op de 
oproep van het Evangelie voor het politie
ke handelen. Op dit Program van Uit
gangspunten, dat uitdrukking geeft aan de 
politieke overtuiging, is een ieder binnen 
het CDA aanspreekbaar'. Met andere 
woorden, zoals in Hoofdstuk I staat van het 

Het partijbestuur hoeft 
geen kerkeraadje te spelen. 

genoemde 'Program van Uitgangspunten' 
'Het CDA aanvaardt het bijbels getuige
nis', het CDA heeft in antwoord op dat ge
tuigenis een Program van Uitgangspunten 
als zijn 'politieke overtuiging' uitgewerkt en 
iedereen die het CDA-antwoord op dat ge
tuigenis kan aanvaarden, kan meedoen. 
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Zodoende realrseert het CDA een eenheid 
op politrek terrein boven kerkelijke ver
deeldherd, het partijbestuur behoeft geen 
kerkeraadje te spelen en bestuur noch 
partijleden behoeven elkaar de maat te ne
men. 

Overheid en samenleving 
Een gangbare omschrijvrng van politrek is 
'Het vorm geven aan de samenleving met 
behulp van de macht van de overheid, met 
het oog op het handhaven van recht en 
rechtvaardigheid.' Heel kort kan men poli
tiek ook omschrrjven als beleid in de ruime 
zin van het woord; dat wil zeggen niet in 
een exclusief-staatkundige betekenis 
Deze omschrijvingen van politiek hebben 
te maken met het feit dat het onderscheid 
tussen staat en samenleving met name in 
deze eeuw vloeiend is geworden Boven
dien hebben de meeste Westerse staten 
een ontwikkeling doorgemaakt van een 
paternalistische liberale nachtwakersstaat 
naar een democratische sociale rechts
staat. 

Het is opvallend dat Van Riessen (pagi
na 9, 64) politiek omschrijft als 'staatsvor
ming'. En de samenleving dan? Die wordt 
inderdaad niet direct genoemd Wei stelt 
Van Riessen (pagina 64) dat de bijzonder
heid van het staatsoptreden is 'de verdedi
ging en bevordering van de publieke ge
rechtigheid'. En hij vervolgt 'Vooral de 
zwakten van en de zwakken in de samen
leving hebben dat nodig.' Daar komt de 
samenleving dus toch om de hoek kijken, 
maar pas op: niet te veell De overheid 
treedt op, als haar zorg voor de gerechtig
heid op het spel staat en zij gaat hulp bie
den aan mensen, wijken of verbanden die 

2 Zre J P de Vrres. Het Ieven is een. Over he/ ontstaan 
van he/ Gereformecrd Politiek Vcrbond als vruchl van 
reformatw dcr kerk. De Vuurbaak (Gronrngen 1966) 29 
A J Verbrugh. Ull!verseel en An/Jrevolu/Jonmr Toelich
tmg br; de nchtlr;nen voor de natJOnaal-gereformeerde. 
dat is umversecl-clmstei!Jke en anl!rcvolu/Jo!laJre poll
trek. deel I (Gronrngen 1980) 11-23 

3 Zre W CD HoogendrJk. De samcnleving vemreuwen 
Urtg. ARJOS (s-Gravonhage 1967) 6 
G Kuypers Grondbegrrppen van politrek. Hct Spec
trum (Utrecht/Antwerpen 1973) 16 17 
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1n nood verkeren. Als ik Van R1essen goed 
begr1jp, treed! de overheid pas op als de 
maatschappelijke ellende een fe1t is. W1e 
denkt aan het adagium 'regeren is vooruit
Lien', kan zich wellicht beter voorstellen 
dat het beleid van de overheid er op ge
rlcht behoort te ziJn ellende en nood zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Verder blijkt Van Riessen een voorstan
der te zijn van privatisering, deregulering 
en decentralisatie, en verzet hij zich tegen 
staatssubsidies voor allerlei maatschap
peiiJke activiteiten. Maar hij schiet door en 
stelt bijna de betaling door de staat van het 
lager onderwiJS ter discussie 'De steun 
aan het lager onderwiJS is wellicht te recht
vaardigen uit het oogmerk, dat de burger 
tenminste een minimale kennis moet bezit
ten (pagina 66) lk kriJg de indruk dat Van 
R1essen een minimale overhe1dstaak voor 
ogen heeft oftewel een semi-liberale visie 
op de staat heeft. Zeker als hij ook nog ex
pl1c1et stelt dat de taak van de overheid ligt 
1n het vertegenwoordigen van de staat in 
het buitenland, met name in internationale 
organisaties, en in het beschermen met 
behulp van wapens tegen bedreig1ngen 
van de staat. 

Hoewel Van Riessen zich verzet tegen 
een te grote overheidsbemoeiing met de 
samenleving, erkent hiJ dat in een steeds 
veranderende wereld ook steeds weer 
nieuwe problemen ontstaan, waar de over
heid niet omheen kan. Zo ziJn er bijvoor
beeld voortdurend veranderingen in het 
onderwiJS En met zijn kritiek op de ver
gaande regelgeving van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen, schiet hij 
opnieuw door 'lk denk dat ik de minister 
zal prijzen die in ziJn periode nu eens niets 
verandert aan het onderwijs. · 

Een inconsistentie in Van Riessens be
toog kan de lezer nauweliJkS ontgaan: 
overheidssteun voor het lager onderwijs is 
well1cht te rechtvaardigen, omdat de bur
gers een m1nimale kenn1s moeten bezitten: 
er doen zich allerlei nieuwe problemen 
voor waar de overheid niet omheen kan, 
hetgeen dus onderwijsvernieuwingen met 
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zich mee brengt, maar Van R1essen zal de 
minister prijzen d1e niets doet . 

Rechts-Dooyeweerd ianen 
Tot slot zou ik graag willen stellen naar Van 
Riessens eigen plaatsbepaling. HiJ IS een 
uitgesproken Westeuropese calvinist die 
staat in de traditie van Abraham Kuyper, 
die gevormd is in de wijsgerige school van 
de 'Wijsbegeerte der wetsidee' van Her
man Dooyeweerd en die binnen die school 
tot de rechts-dooyeweerdianen behoort. 

Waarom Westeuropees? Van Riessens 
betoog verraadt een duideliJk eurocentris
me. Veel Derde Wereldlanden hebben val
gens Van Riessen (pagina 67) een ach
terstand vergeleken bij het Westen en hij is 
van mening dat het rijke Westen in menig 
opzicht schuldig is aan die situatie vanwe
ge het koloniale verleden. Van Riessen 
geeft toe dat er veel kwaad is gebeurd 
door de koloniserende Ianden, maar om 
de relatie van Westerse Ianden ten opzich
te van de Derde Wereld te zien als die van 
onderdrukkers tot onderdrukten vindt hij 
foul: het zou een indeling volgens 'het 
schema van Marx' zijn. 

lk denk dat Van Riessen zich hier ver
gist: het feit van onderdrukking kan men 
op grond van betrouwbare historische ge
gevens vaststellen. Oat heeft niets met 
Marx te maken? Als Van Riessen vervol
gens opmerkt, dat de koloniserende ian
den de derde wereldvolken 'maatschap
pelijk en cultureel vooruit geholpen heb
ben', zal een kritische lezer op ziJn minst 
verzuchten 1a zeker, de westerlingen heb
ben veel van de autochtone culturen kapot 
gemaakt, ze hebben de Westerse ideeen 
van maatschappelijke en culturele 'vooruit
gang' gelntroduceerd en daarin ziJn ze ten 
eigen bate over lijken gegaan. Als een on
verdacht getuige noem ik slechts Edmund 
Burke en zijn kritiek op Warren-Hast1ngs, 
de gouverneur-generaal van Bengalen die 
z1ch aan vreselijke onderdrukking schuldig 
maakte. 

Bovendien geeft Van Riessen een een
ziJdige voorstelling van de invloed van de 
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zestiende-eeuwse reformatie. Als volge
ling van dte kerkelijke reformatiebeweging 
heeft hiJ waardering voor de maatschap
peltjke doorwerking van die beweging; 
een doorwerking die onder andere in am
bacht en handel tot uiting kwam. Maar Van 
Riessens conclusie 'De Ianden van de cal
vinistische Reformatie, Nederland en En
geland, kregen daardoor de Ieiding in de 
Nieuwe tijd', is op historische gronden 
moeiltjk vol te houden. In de eerste plaats 
is het de vraag of die leidinggevende 
plaats aileen maar uit de invloed van de 
Reformatie voortkwam. In de tweede 
plaats zijn er verscheidene historische stu
dies die Iaten zien dat in de nieuwe tijd ook 
katholieke regio's leidinggevend waren in 
handel en ambacht. Overigens vergist van 
Riessen zich als hij zegt, dat Max Weber 
(in ziJn Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus) het calvinisme 
aanmerkt als de oorsprong van het vroege 
kapitalisme. Oat heeft Weber nooit ge
zegdt Als neokantiaan had hij de mening 
'Das Ding an sich ist unkennbar" Ook voor 
historische verschijnselen (bijvoorbeeld 
het ontstaan van het vroege kapitalisme) 
gold, dat hij die wetenschappelijk niet ade
quaat en afdoend kon verklaren. Wat 
Weber echter wei zei was dat temidden 
van vele factoren ( 'eine Verkettung von 
Umstande) die tot het ontstaan van de ka
pitalistische mentaliteit hadden bijgedra
gen, hij aan een factor een speciale bete
kenis toekende. Vervolgens heeft hiJ de re
latie tussen de calvinistische ethiek en de 
kapitalistische mentaliteit bestudeerd, als 
een van de vele die tot het ontstaan van 
het vroege kapitalisme hebben bijgedra
gen. 

De invloed van Kuyper en Dooyeweerd 
blijkt duidelijk uit de opvatting dat in de 
werkelijkheid allerlei wetmatigheden be
staan, omdat God alles door zijn wet deed 
ontstaan en doet bestaan (pagina 10, 19). 
De rechts-dooyeweerdiaanse plaatsbepa
ling blijkt onder andere uit de manier waar
op Van Riessen over het gezin en over het 
gezag spreekt. Hij verzet zich tegen het in-
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dividualisme en in verband daarmee tegen 
de buitenshuis werkende moeder en tegen 
de niet meer in het ouderlijk gezin wonen
de student. 

lk geef Van Riessen graag toe dat het in
dividualisme als levensbeschouwtng die 
de individuele mens verzelfstandigt en ziet 
als de 'ultieme waarde' ter beoordeling 
van maatschappeltjke verschijnselen en 
die huwelijk. gezin en andere maatschap
pelijke verbanden kritiseert als uit de tijd, 
een maatschappelijk gevaar is. Maar dat 
levensbeschouwelijk individualisrne ge
heel iets anders is dan het vruchtbaar rna
ken van een opleiding en van andere ca
paciteiten die een moeder in staat stellen 
betaalde arbeid buitenshuis te verrichten. 
Van Riessen schetst een romantisch ge
zinsplaatJe 'Maeder is in de buurt, speelt 
zo nu en dan met de kleintjes, luistert naar 
de verhalen. die het kind te vertellen heeft 
als het van school komt. ( ) Werkt moeder 
buitenshuis, dan kan de creche de rnoe
derlijke zorg en liefde nooit vervangen ' De 
praktijk IS dat de verzorgsters in een 
creche in elk geval de hele dag voor de 
kinderen beschikbaar zijn, niet zelden 
meer dan een moeder die een druk gezin 
runt. Ouderlijke liefde kan op andere delen 
van de dag ruimschoots tot uiting komen; 
daaraan behoeft het een kind die enkele 
dagdelen of dagen per week in een creche 
verblijft niet te ontbreken. 

Zo heeft ook het streven van studenten 
die zelfstandig, onafhankelijk van het ge
zin van hun ouders willen wonen niets met 
een levensbeschouwelijk individualisme te 
maken. Het heeft echter alles te maken 
met de leeftijd, het er aan toe zijn om zelf
standig te wonen en het aanvaarden van 
eigen verantwoordelijkheden. Overigens 
kan het ook voor de betreffende gez1nnen 
een goede oplossing ziJn ter vermijding 
van spanningen en conflicten. 

Waar het Van Rtessen in dit verband om 
gaat, is zijn zorg over het verloren gaan 
van echte gemeenschappen De mens is 
pas mens in gemeenschap met andere 
mensen. Om die op zichzelf juiste gedach-
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te van enkele argumenten te voorz1en. ver~ 
WIJSt hiJ tot miJn verbazing naar Japan en 
11aar de Vcrenigde Staten Volgens hem is 
Japan aan de top van de 1ndustriele we~ 
reid gekomcn door eerbied voor de ge~ 
meenschap. Mijns 1nziens een griezel1g ar~ 
gument voor ieder die iets weet van de 
hordementaliteit die bijvoorbeeld in be~ 

paalde fabrieken en andere organisaties 
bestaat. Daar bestaat 1nderdaad een vorm 
van gemeenschap, maar wei een die ik lie~ 
ver n1et als voorbeeld gebruik. 

Hoewel het bedrijfsleven in de Verenig~ 
de Staten door een harde concurrentie~ 
str11d wordt gekenmerkt, is er volgens Van 
Riessen met name in de kerken een ge~ 
meenschapsbesef dat sterker is dan in 
Europa. In Amerikaanse kerken, zo is ZIJn 
argument, bestaat veel meer dan biJ ons 
het gebruik vreemdel1ngen uit te nodigen 
voor de koffie. Uit e1gen ervaring heb ik die 
gastvrijhe1d ondervonden. Maar mede u1t 
e1gen ervaring zou ik willen vragen. En wat 
gebeurt er na de koffie?' Heeft die gastvrij~ 
he1d een doorwerk1ng tot een gemeen~ 
schapsvorming voor mensen d1e echt in 
de problemen zitten? Of gaat de gastvriJ~ 
heid niet verder dan de koffie, om iemand 
b11 drempel van de deur al weer te verge~ 
ten? Het koffie~argument van Van R1essen 
1s volgens Amer1kanen die het doorzien in 
veel gevallen niet meer dan ·soCtal kitsch' 

Van Riessens opvatt1ng over het gezag 
is, conform een bepaalde traditio in het 
calvin1sme. eenzijdig. Het gezag in de 
staat en in andere samenlevingsverban~ 
den wordt volgens hem u1tgeoefend op 
grond van een bepaalde bevoegdhe1d en 
die bevoegdheid wordt door God verleend 
(pagina 65) Verderop spreekt hiJ over het 
beg1nsel dat in elk samenlevingsverband 
tot gelding behoort te komen, namelijk de 
balans tussen gezag en vrijheid' of (om de 
eenzijdigheid goed te zien) en balans tus~ 
sen gezagsdragers en ontzagbieders. De 
mensen behoren voor het gezag eerb1ed 
te hebben en z1ch tegenover het gezag te 
verantwoorden over hun daden. Van Ries~ 
sen 'Die verantwoording binnen het sa~ 
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menlev1ngsverband behoort via dat gezag 
verantwoording tegenover God te ziJn ' 

Doze zin las 1k met verbazing Een cen~ 
trale reformatorische gedachte is, dat de 
mens op aarde geen geestelijken of ande~ 
re personen of instanties nodig heeft in zijn 
relatie tot God, hiJ staat in een rechtstreek~ 
se relatie van verantwoordelijkheid tot God 
aan wie hiJ verantwoording schuldig is. 
Nota bene een reformatorisch filosoof als 
Van Riessen schuift een bemiddelende 1n~ 
stantie als het gezag tussen de mens en 
God in. HiJ zal het wei anders bedoelen, 
maar het staat er ongelukk1g. 

Bovendien is het in de traditio van de re~ 
formatie een uitgewerkte gedachte dat niet 
aileen het gezag, maar elke maatschappe~ 
lijke positie beschouwd dient te worden als 
een gave van God en een dienst aan God 
en aan de mensen; elke maatschappelijke 
positie en elk beroep heeft als zodan1g 
door God verleende bevoegdheden. Bo~ 

Gezagsdragers en de 
betrokkenen hebben voor 
elkaar een wederzijdse 
verantwoordel ijkheid. 

vendien hebben zowel ziJ die gezagsfunc~ 
ties uitoefenen als andere betrokkenen 
voor elkaar een wederzijdse verantwoor~ 
delijkheid. 

Ook de door Van Riessen verdedigde 
balans tussen gezag en vrijheid, lijkt m1j 
moeilijk houdbaar. Wat moeten we ons biJ 
d1e balans voorstellen? Hoe meer het ge~ 
zag zich laat gelden, des te minder maat~ 
schappelijke vriJheden? Oat behoeft zeker 
niet altljd het geval te ziJn Er zijn veel s1tua~ 
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ties denkbaar, waarin juist meer gezag tot 
meE;r vriJheid leidt en minder gezag tot 
minder vrijheid Bovendien wie beoordeelt 
of de bedoelde balans de juiste is? Overi
gens is het ook niet geheel juist als Van 
Riessen zegt: 'Gezag staat in dienst van 
de vrijheid'. Gezag behoort altijd in dienst 
te staan van recht en rechtvaardigheid, zo 
men wil gerechtigheid, en als zodanig ook 
in dienst van de vrijheden van mensen en 
van gemeenschappen. Ook maatschap
pelijke vrijheden moeten we niet meten 
naar criteria om een maximale vrijheid te 
verkrijgen, maar naar het dienstbaar ziJn 
aan recht en rechtvaardigheid. 

Vanwege die traditionele opvattingen 
over het gezin en over het gezag, gevoegd 
bij een semi-liberale staatsopvatting, 
noem ik Van Riessen een rechts-dooye
weerdiaan. Met die typering wil ik hem, 
noch anderen onrecht doen; ik wil er niet 
mee suggereren dat hij onkritisch zou zijn. 
Van Riessen argumenteert bijvoorbeeld 
uitvoerig dat de verzelfstandiging van 
'maatschappelijke machten' als bureau
cratieen, techniek en wetenschap op 
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schiJn berust. Mensen maken zichzelf on
mondig en leveren zich uit aan die mach
ten als ziJ d1e zien als autonorne machten' 
Van Riessen heeft de intent1e zijn lezers te 
stirnuleren tot rnondigheid.' Er ziJn ook an
dere onderwerpen te noemen als decen
tralisatie, het leren dragen van rnaatschap
pelijke verantwoordelijkheden door de 
burgers, gemeenschapsvorming en klein
schaligheid. Onderwerpen die biJ het CDA 
hoog genoteerd staan I 

In het bovenstaande heb ik aangetoond 
dat Van Riessens argumentatie op ver
scheidene punten aanvechtbaar is of te
kort schiet en daarmee dat zijn betoog 
geen goede basis kan b1eden voor een 'al
ternatieve politiek' 

4 z,e HE S Woldrrng. 'Calvrnrsmc en socrologre· Dooye
weerd en zr1n school' F Bovenkerk e a Teen en 
thans De soCtalc wetenschappen 1n de 1aren dert1g en 
nu. Ambo (Baarn 1978) 166 167. 
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