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Reformatorische maatschappijkritiek:
bestaat zoiets wel?

door prof. dr. H. M. Kuitert

hebben ook. want het kan niet anders. Tenmin
ste, als we het vallen van slachtoffers zoveel
mogelijk willen vermijden. Radicale dingen ho
ren op de preekstoel thuis. Daar bereken je niet
wat haalbaar is of wat kan, maar daar profeteer
je als het moet. Liefst niet ongecontroleerd, voeg
ik er haastig aan toe. Ook profeten moeten in de
bek gekeken worden. Als alleen de toon de pro
fetie maakt, zijn er evenveel linkse als rechtse
profeten. Maar dat neemt niet weg: wij hebben
radicale dromen nodig en het zou prachtig we
zen als we die in de kerk te horen kregen. Zoiets
is in lange tijd niet vertoond Maar hoe radicaler

de droom — bijvoorbeeld dat de dood over
wonnen is — des te minder maatschappelijk en
politiek realiseerbaar. Het bekende Pinksterverhaal (Hand. 2, 17 e.v.) belooft de christenen dan
ook niet meer dan dat ze zullen dromen: het be
looft niet dat ze de droom zullen realiseren.
Radicaal moet een mens ook in zijn hart zijn. Er
zijn, ook in de politiek, opdrachten waaraan een
mens zich radicaal moet verbinden, al komt
zoiets niet zo vaak voor. Maar voor radicale poli
tieke en maatschappelijke ingrepen weten wij
eenvoudig te weinig van het geheel af om ze te
kunnen verantwoorden.
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Vragen rondom
"Reformatorische
maatschappijkritiek"
door prof. dr. J. Klapwijk

I W at bedoelen we eigenlijk?
De gelanceerde idee van "reformatorische
maatschappijkritiek" heeft bij mij nogal gemeng
de gevoelens opgeroepen. Mijn eerste indruk
was een gevoel van onbehagen en korzeligheid.
In mijn vak, moderne filosofie, wordt het thema
van maatschappijkritiek reeds ettelijke jaren druk
besproken zonder veel geprononceerde inbreng
van reformatorische zijde. Is dan de plotselinge
verwijzing naar "reformatorische maatschappij
kritiek" niet modieus bepaald? En heeft ze geen
polariserende en monopoliserende uitwerking?
Doet ze niet denken aan een slagzin van onze
oosterburen uit vroeger tijd: "W ir haben es auch;
wir machen es besser"? Ligt er niet een bepaal
de pretentie besloten in het gebruik van de term
"reformatorisch"? En kan deze worden waarge
maakt? Heeft de Reformatie van de 16e eeuw,
zakelijk gesproken, metterdaad van doen met
het moderne verschijnsel van maatschappijkri
tiek?
In de tweede instantie bedacht ik, dat het moge
lijk moest zijn de angel uit dit soort vragen weg
te nemen door "reformatorisch" op te vatten als
een godsdienstsociologische topologie. "Refor
matorische maatschappijkritiek" zou dan niet di
rect betrokken behoeven te worden op de Refor
matie zelf, maar gewoon kunnen slaan op be
paalde maatschappijbeschouwingen in protes-

Prof. dr. J. Klapwijk f 1933) is hoogleraar in de ge
schiedenis van de nieuwe wijsbegeerte aan de
Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 1970 op
een dissertatie, getiteld Tussen Historisme en
Relativisme', uitg. Van Gorcum, Assen, 1970.
Verdere publikaties o.a.: Dialektiek der verlich
ting; Assen, 19772; Vrede met de rede7 Assen,
1976.

tantse kring. Reformatorische maatschappijkri
tiek zou niet meer zijn dan maatschappijkritiekvan-reformatorische-christenen. Deze sociologi
sche invalshoek is inderdaad mogelijk. Ze is ook
kenmerkend voor het boek van Woldring en Kui
per, gelet reeds op de ondertitel. "Ontwikkelin
gen op het gebied van sociale filosofie en socio
logie in de kring van het Nederlandse protestan
tisme van de 19e eeuw tot heden" zijn hier in
derdaad breed bestudeerd en bijeengebracht.
Wat is hier verkeerd aan?
Onzeker werd ik weer, toen ik me realiseerde,
dat het er in het sola fide, sola gratia en sola
Scriptura van de Reformatie toch om ging de
bijbelse boodschap van geloof en genade weer
boven tafel te krijgen en dat de Hervormers hier
aan consequenties verbonden voor de samenle287
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ving. De Reformatie was niet maar een hervor
ming van de kerk, ze beoogde tevens, met name
in het Calvinisme, een omzetting van staatkun
dige en maatschappelijke verhoudingen. Wie
denkt hier niet aan het pro reügione en Hbertate
van de Tachtigjarige Oorlog, aan de omwente
lingen die o m. volgden in Genève, Frankrijk, de
Nederlanden, Schotland enz.? Zou de Reforma
tie. naar haar diepste intentie gepeild, dan toch
iets hebben uit te staan met maatschappijkri
tiek? En vergis ik me, als ik zeg, dat dit ook de
heimelijke verwachting van Woldring en Kuiper
is geweest, de eigenlijke reden waarom ze zo
veel heterogene stof met zoveel ijver hebben sa
mengebundeld?

gen onmogelijke, omdat het een standplaats
vooronderstelt die, zij het ook slechts minimaal,
buiten de bankring van het bestaan ligt (Minima
Moralia par. 1 53).
Ik noem deze regels onthullend, omdat Adorno
hier het grote manco van zoveel maatschappij
kritiek blootlegt. Het grote manco is, dat veel kri
tiek slechts loze constructie is om de simpele re
den, dat de criticus zelf tot over zijn oren in die
gekritiseerde maatschappij is ingepakt en dus bij
lange na niet kan overzien wat er schort en ha
pert aan deze wereld die uit duizend wonden
bloedt. Tenzij, aldus Adorno, een mens zich zou
kunnen stellen op "het standpunt der verlos
sing" en de wereld, al was het maar voor een
ogenblik, zou kunnen zien oplichten in het mes
siaanse licht. Maar die optie verwerpt Adorno
naderhand, omdat ze z.i. niet strookt met het re
delijk denken van de mens. Hoe spijtig ook,
maatschappijkritiek moet steunen niet op reve
latie maar op reflectie.
Adorno heeft ons al met al bepaald bij een moei
lijk dilemma. Moeten we als reformatorische
christenen (om van de katholieke niet te spre
ken) uitgaan van een rationele, c.q. rationalisti
sche maatschappijkritiek óf hebben we mis
schien uit te gaan van een (door Adorno afge
wezen) messiaanse doorlichting van de werke
lijkheid? Het lijkt me de crux van wat dan "refor
matorische maatschappijkritiek" zou kunnen he
ten: Vraagt de crisis van de huidige wereldsa
menleving om ontmaskering met als uitgangs
punt het licht van Gods Woord en Geest dan
wel het licht van rede en reflectie? Een reforma
torisch mens kan zich in abstracto heel stichtelijk
stellen op het standpunt van het sola Scriptura,
maar in de praktische discussies is dit standpunt
uiterst moeilijk vol te houden, zo moeilijk dat al
leen reeds hierom heel wat geëngageerde chris
tenen - aan anderen heb ik in dit verband geen
boodschap — per slot van rekening de gehele
idee van maatschappijkritiek toch maar als on
begonnen werk opzij schuiven.

tl Het grote dilemma
Toch schijnt er nog afgezien van allerlei andere
verschillen een grote, om niet te zeggen, onover
komelijke discrepantie aanwezig te zijn tussen
de hervormingsdrang van de Reformatie èn mo
derne maatschappijkritiek. In alle concepten van
maatschappijkritiek, zoals die tegenwoordig in
discussie zijn (van Marx, Dewey, Popper, Althusser, Habermas enz.) gaat het om een rationeelwetenschappeüjke reconstructie van de samen
leving, om dat wat het positivisme van de 19e
eeuw reeds uitdrukte als organiser l'humanité
scientifiquement" (Renan). Is zoiets te rijmen
met de Reformatie, die zich in het sola Scriptura
wenste te richten naar het licht van de bijbelse
openbaring?
Ik moet hier denken aan een voor mij nog steeds
onthullende uitspraak van de neomarxistische
maatschappijcriticus Adorno, een gestolde re
flectie op de doffe wanhoop waaraan zoveel mil
joenen mensen in onze tijd zijn prijsgegeven.
Adorno schrijft dan: Filosofie, zoals ze ten over
staan van de wanhoop alleen nog te verant
woorden is zou de poging zijn alle dingen zo te
beschouwen zoals ze zich voordoen vanuit het
standpunt der verlossing. Kennis heeft geen an
der licht dan wat vanuit de verlossing de wereld
beschijnt: al het overige gaat op in maakwerk en
blijft een stuk techniek. Er zouden perspectieven
geschapen moeten worden waarin de wereld
zich verplaatst, zichzelf tot een vreemde wordt,
haar scheuren en spleten laat zien, zoals ze een
maal zal openliggen in het messiaanse licht, be
hoeftig en misvormd
Het is het allereenvou
digste, omdat de toestand onafwijsbaar om zulk
een kennis roept
Maar het is ook het volsla
288

III Moeilijkheden te over
Aangenomen nu dat in het bovengeschetste di
lemma inderdaad het grondprobleem van "refor
matorische maatschappijkritiek" gelegen is, is
het wellicht mogelijk mijn verhaal te complete
ren door de hierbij opdoemende moeilijkheden
nader onder ogen te zien en, wie weet, enigszins
op te helderen. Voor mijzelf zie ik een zestal pro
blemen.
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1. Rationele of profetische kritiek?

blauwdruk bevat voor welke menselijke samen
levingsvorm dan ook. Beseft werd ook, dat de
Schrift zelf terugwijst naar iets anders, naar
scheppingsnormen ' van den beginne" (bekende
voorbeelden: Ps. 1 19, Mt. 19). De normativiteit
van de Schrift geeft met andere woorden weer
oog voor de normativiteit van de scheppingsor
de of (iets persoonlijker geformuleerd) voor de
bedoelingen die God van meet af met zijn
schepping heeft voorgehad. Het sola Scriptura
geldt dus wel, maar niet los van de scheppings
orde. Als het waar is, dat God zich kenbaar
maakt niet alleen in zijn Woord maar (blijkens dit
Woord) ook in zijn schepping (Rom. 1) en als Hij
zich in het leven der volkeren niet onbetuigd laat
(Hand. 14), dan moet er dacht ik, zij het ook met
vallen en opstaan, een weg te vinden zijn die
leidt van bijbels geloof via theologie, filosofie en
andere met name sociale wetenschappen naar
gearticuleerde maatschappijkritiek.

Een eerste moeilijkheid schuilt dunkt me in het
complexe karakter van de moderne maatschap
pij. Roept het sociale systeem in al zijn ingewik
keldheid niet eerder om rationele analyse dan
om profetische getuigenissen? Moet maat
schappijkritiek niet eerder professioneel dan pro
fetisch zijn? Ik moet zeggen, dat ik me niet erg
gelukkig voel met een dergelijk dilemma: maat
schappijkritiek moet m.i. èn rationeel èn visionair
zijn. Een dilemma doet zich slechts voor, wan
neer de vraag aan de orde wordt gesteld, van
waar de kritiek vertrekt! Vertrekt mijn kritiek
vanuit het gegeven bestaan of vertrekt zij vanuit
een getranscendeerd bestaan, dat is (om Adorno
nogmaals te citeren) "een standplaats die, zij het
ook slechts minimaal, buiten de bankring van
het bestaan ligt '. Het lijkt me in confesso, dat
een maatschappij die zozeer gevormd en mis
vormd is door de agressieve bedenksels van we
tenschap en technologie, ook slechts baat kan
vinden bij het gecombineerde kritische vernuft
van talloze wetenschappers. In zoverre moet
maatschappijkritiek door en door rationeel zijn
en zich wachten voor pseudo-professionele
prietpraat. Maar hiermee is de vraag naar het
startpunt of het beoordelingskader van mijn kri
tiek nog niet beantwoord. Val ik uiteindelijk te
rug op bijbelse maatstaven en vergezichten inza
ke menswaardigheid van het bestaan en sjaloom in Gods schepping óf zoek ik naar maat
staven die strikt wetenschappelijk te construe
ren of althans te achterhalen zouden zijn. Om
kort te zijn, het sola Scriptura van de Reformatie
blijft actueel, ook al gaat het om professionele
en rationele maatschappijkritiek.

2. Hoe ver kom je met de bijbel?
Het bovenstaande brengt me bij een tweede
moeilijkheid. Ze ligt m.i. besloten in het bepleite
beroep op het sola Scriptura als laatste uit
gangspunt. Hoever kom je eigenlijk met een be
roep op de bijbel als het gaat om een nieuwe
economische orde, nucleaire energie, internatio
naal recht enz. enz.? Het gevaar van een kramp
achtig, fundamentalistische bijbelgebruik ligt op
de loer, Laten we toch open toegeven, dat de
bijbel geen antwoord paraat heeft op zovele mo
derne maatschappelijke misstanden. Wat dan?
De Reformatie leek haar beoordelingsnorm voor
de hervorming van kerk en samenleving eenvou
dig te ontlenen aan de Schrift. Toch werd reeds
in de 16e eeuw beseft, dat de Schrift geen

3. Schepping of koninkrijk Gods?
Er schuilt ondertussen een niet geringe moeilijk
heid in dit traditionele beroep — reeds bij Calvijn — op de scheppingsorde. Men kan dunkt
me zeggen, dat in de kerkelijke traditie met
name calvinisten in hun maatschappijbeschou
wingen doorgaans een nogal eenzijdig beroep
hebben gedaan op "scheppingsordinantiën" en
"creatuurlijke beginselen". Zodoende werd hun
blik haast als vanzelf naar het verleden gericht.
Hiertegenover zijn het vooral sectariërs geweest
die zich in hun maatschappelijke opstelling lieten
leiden door messiaanse verwachtingen en zo
hun blik op de toekomst vestigden, op de open
baring van het ' duizendjarig vrederijk" op aarde.
Dit beroep op de ' stad Gods" en deze blikwending naar de toekomst is veelszins ook kenmer
kend voor de moderne theologie. De leer van
beginselen heeft plaats gemaakt voor een leer
van "eindselen” (S. U. Zuidema). Het is voor mij
de vraag, of deze dubbele blikrichting niet onder
christenen de grote tegenstelling heeft uitgelokt
of in de hand gewerkt tussen progressieven en
conservatieven, een tegenstelling die alle ge
coördineerde maatschappijkritiek dreigt lam te
leggen. Het is voor mij óók de vraag of die uit
eenlopende blikrichting niet ten onrechte be
staat. Dat zou nl. het geval zijn, indien de schep
ping zelf in verwachting is ("in barensnood",
Rom. 8) van het koninkrijk Gods, ik kan ook zeg
gen, indien het koninkrijk Gods de gekwelde
schepping zelf is, maar dan gelovig gezien vanuit
haar begenadigde eindbestemming. Reformato289
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rische maatschappijkritiek situeert zich zo (sola
fide en sola gratia) tussen protologie en eschato
logie. En de poging kan worden ondernomen
om Gods bedoelingen met zijn schepping ook
als in spiegelschrift af te lezen uit wat Hij uitein
delijk voor haar in petto heeft.

schil, of ik het terugkoppel op het bijbels grond
motief van de uitleiding uit het zg. slavenhuis
Egypte, het diensthuis der zonde, dan wel op het
modern-humanistisch grondmotief van de uit
treding uit de zgn. slavernij van de natuur, het
diensthuis der onmondigheid. Anders gezegd,
een begrip als emancipatie of bevrijding heeft
allerlei connotaties, omdat vrijheid zelf meerzin
nig is, een vlag die velerlei lading dekt. Ethische
kernbegrippen worden door Jan en alleman her
kend, maar ook door Jan en alleman naar eigen
richting omgebogen.

4. Antithetisch of algemeen?
De vraag wordt nu wel, of een kritische christen
zich met een dergelijke aanpak niet opsluit in de
isoleercel, waar hij gehoord noch aangesproken
wordt. Stoelt zijn kritische positie niet op "anti
these"? Het laatste is zeker waar, voorzover ie
der mens (met Adorno) te kiezen heeft tussen
tweeërlei uitgangspunt: het ene transcendenteel
op revelatie, het andere immanent op redelijk
heid gericht. Maar wordt de betrokkene zo in het
isolement gezet5 Soms voelen christenen zich
aangesproken door de cultuurdiagnose en an
dersdenkenden (Marx in Latijns Amerika, Sartre
in Oost Europa enz.). Soms zijn zij het die ande
ren bevrijdend toespreken over een muur van
meningsverschillen heen. Is dit dan ongerijmd of
ongeoorloofd? Mijn stelling is, dat een antithese
in uitgangspunt nog niet impliceert een antithe
se in uitwerking. Of en in hoeverre de concrete
uitwerking van reformatorische maatschappijkri
tiek loodrecht staat op de concrete uitkomsten
van een marxistische of sartriaanse maatschap
pijkritiek lijkt me een open kwestie. Waarom zou
een christen zijn winst niet mogen doen met
wat er van andere zijde aan sociaal-filosofische
denkbeelden wordt ingebracht? Waarom kan
een ander mijn ogen niet openen voor de onheilsmechanismen die in onze wereld werkzaam
zijn5 Christenen kunnen dwalen in weerwil van
hun uitgangspunt En andersdenkenden kunnen
ondanks hun uitgangspunt rechte voren trekken,
bijv in hun pleit voor gerechtigheid, solidariteit
en andere ethische kernbegrippen. Dat zal dan
wel te maken hebben met God. die zich, zoals
we zagen aan niemand onbetuigd laat. Dat zul
ke begrippen hiermee tot een soort gemeen
schapsgoederen worden en zouden duiden op
een algemeen-menselijke ethiek, lijkt mij echter
het andere uiterste Daarvoor zijn deze noties
niet alleen veel te vaag, maar ook (om een term
van Woldring en Kuiper te bezigen) dynamischnormatief noties die vanuit een dieper liggende
grondovertuiging telkens opnieuw gestructu
reerd worden Laat ik een voorbeeld noemen
Het woord emancipatie is in de maatschappij
kritische literatuur stellig gemeengoed gewor
den maar het maakt inhoudelijk wel even ver
290

5. Maatschappijkritiek of meer?
Een van de grootste moeilijkheden voor maat
schappijkritiek is wel, dat als ze hout snijdt, ze
ook altijd in eigen vlees snijdt. Landen, groepen
en autoriteiten die macht hebben om te veran
deren, hebben ook altijd een evenredig belang
om te bestendigen. Het beroep op de weerbar
stigheid van de structuren en de ingewikkeld
heid van de problemen zal vaak wel terecht zijn,
het kan echter ook een alibi zijn, zeg maar een
smoes, om de vereiste offers te ontlopen. De re
formatie leerde de "corruptheid van de mense
lijke natuur". Reformatorische kritiek op de cor
ruptheid van de maatschappij zou wel eens aan
eigen positie verplicht kunnen zijn het kwaad
dieper te peilen, tot op de bodem van de mense
lijke natuur. De maatschappij, de mens, ikzelf
(mét mijn maatschappijkritische concepten!)
moet in het messiaanse licht gesteld worden.
Maatschappijkritiek is vaak griezelig oppervlak
kig. Ze zet alleen zoden aan de dijk, als ze cul
tuurkritiek en geesteskritiek insluit. Terecht zijn
Woldring en Kuiper in hun studie gestart met lie
den zoals Da Costa en Groen van Prinsterer en
hun bezwaren tegen "de geest dezer eeuw".
Waar de geest en gezindheid van de mens
wordt afgedaan als een ideologisch neveneffect,
kan de kritiek zich niet radicaliseren.

6. Kritisch en radikaal?
Radikale maatschappijkritiek kent echter ook zijn
grenzen Struikelblok op haar weg is het geeste
lijk pluralisme in de samenleving. Zodra reforma
torische maatschappijkritiek wordt omgezet in
politieke en sociaal-economische concepten,
moet ze rekening houden met wat haalbaar is.
Ze dient niet alleen rekening te houden met wat
economisch haalbaar is. Ze dient ook te rekenen
- en daarop doelde ik — met wat maatschap
pelijk haalbaar is onder mensen met zeer uiteen-
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lopende opvattingen en overtuigingen. Zodra re
formatorische kritiek wordt ingevuld, bijv. als po
litiek programma, zal ze iets van haar zg. evan
gelische radicaliteit moeten prijsgeven. Of ze be
koopt haar radicaliteit met geestelijke onver
draagzaamheid, zoals ook bij marxistische en
technocratische maatschappijvernieuwers tel
kens weer valt op te merken! Toegepast in de
praktijk zal ze soms eerder om vuile handen dan
om schone principes moeten vragen. Haar enige
legitimatie is dan: reformata quia reformanda.
Door goed gerucht en kwaad gerucht zal ze haar

weg moeten vervolgen, al wordt het ook een ge
vecht tegen de bierkaai. Altijd blijft ze solidair
met de verdrukten en wanhopigen, vanuit het
hardnekkige vertrouwen dat de geschonden
schepping metterdaad niet Gods laatste woord
is. Ik wil maar zeggen, als ze zich zo zou kunnen
opstellen, zet ik mijn gemengde gevoelens je
gens "reformatorische maatschappijkritiek" op
zij. Maar ik houd haar voor gezien, indien ze niet
meer is dan de gekoesterde curiositeit van een
topologisch bepaalde bevolkingsgroep in Neder
land.
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