
88

eri k  bo rgm a n 

Kwetsbaarheid serieus nemen.  
Naar een christelijke visie op Europa

inleiding

Direct na de Tweede Wereldoorlog heeft West-Europa het 
kunnen opbrengen. Hoewel ze het geld hard nodig had-
den voor hun eigen wederopbouw, zagen de West-Euro-
pese landen er met het oog op de toekomst van af elkaar te 
dwingen direct hun schulden af te betalen. Zij beseften dat 
dit hen gevangen zou houden in het verleden dat ze ach-
ter zich wilden laten. Ze deden de schulden in een geza-
menlijke pot en beloofden dat ze elkaar uiteindelijk ervoor 
schadeloos zouden stellen. Door het verleden los te laten, 
opende zich de mogelijkheid een nieuwe toekomst te ont-
vangen en eraan bij te dragen. 

Werd Europa na 1945 bezield door een excessief geloof 
in de toekomst en is dit dan wat we vandaag de dag onver-
mijdelijk verloren hebben? Ian Buruma suggereert iets 
dergelijk in zijn Year Zero (2013). De Europese bevolking 
werd volgens hem na de Tweede Wereldoorlog gedreven 
door een combinatie van hoop en wanhoop, een hoop die 
leefde bij de gratie van de wanhoop. Men wilde vooral de 
puinhopen achter zich laten en projecteerde alle verlan-
gens op de toekomst.1 Tegelijkertijd lag er ook iets in het 
verschiet. De Verenigde Staten hadden hun Marshallhulp 
aangeboden onder de voorwaarde dat West-Europa zich 
zou verenigen en samen optrekken. Toch lijkt er onder het 
vermeende inzicht in het welbegrepen eigenbelang iets an-
ders aan de orde te zijn geweest. De concrete herinnerin-
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gen aan de Tweede Wereldoorlog hielden het inzicht in le-
ven dat het leven aan de dood ontrukt is. Ondergang bleek 
een reële mogelijkheid en zelfs de planmatige vernietiging 
van miljoenen mensen was een reële mogelijkheid. Men 
wist dat er niet zomaar iets vast te houden viel. 

Precies deze kwetsbaarheid lijken West-Europeanen de 
laatste tijd te willen verdringen. Dreiging zien we vooral 
van buiten komen: van arme migranten, van de toene-
mende onrust in moslimlanden, van de groeiende econo-
mische macht van China. Om zich tegen deze dreigingen 
te verdedigen sluit Europa zich mentaal en fysiek af en  
op. Wij proberen niet alleen te voorkomen dat migranten 
het fort Europa binnenkomen, maar verdringen boven-
dien het feit dat we ze straks nodig zullen hebben om on- 
ze economie draaiend te houden en onze zorg te bemen-
sen. In plaats van serieus te nemen dat moslims volledig 
deel uitmaken van onze samenleving en daaraan bijdra-
gen, vragen wij ons af onder welke voorwaarden wij hen 
participatie willen toestaan. Wij doen of wij elkaar econo-
misch het vel over de oren kunnen halen en vergeten dat  
de economie in het ene land alleen kan bloeien als ook de 
economie in de andere landen bloeit. Het is daarom be-
langrijk dat we ons in Europa opnieuw gaan realiseren 
dat we ‘na de oorlog’ leven, zoals de inmiddels overleden 
joods-Engelse historicus Tony Judt heeft bepleit.2 Dan 
kunnen we weer ontdekken dat Europa niet overleeft 
dankzij een onvervreemdbare eigen kracht, maar dankzij 
haar vermogen haar zwakte op productieve wijze vorm te 
geven. 

christelijke tr aditie 

Dat het leven van ons als kwetsbare mensen aan de dood 
is ontrukt, is een inzicht dat centraal staat in de christelijke 
traditie. We zijn volgens de evangelische verkondiging in 
onze kwetsbaarheid van God en worden in onze kwets-
baarheid gered. 
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Vrijwel letterlijk in het midden van het evangelie van 
Marcus staat het vreemde verhaal van Jezus die in Betsaï-
da een blindgeborene geneest. Niet de genezing op zich 
is vreemd, want in het voorafgaande viel telkens te lezen 
hoe Jezus demonische krachten uitdrijft en mensen in hun 
waardigheid en recht herstelt. Het vreemde is dat in dit ge-
val de genezing plaatsvindt in twee etappen. 

[Jezus] spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op, en 
vroeg hem: ‘Ziet u al iets?’ Hij keek op en zei: ‘Ik zie men-
sen, ja, als bomen zie ik ze lopen.’ Daarna legde Hij nog 
eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen 
open, werd beter en kon alles scherp zien. (Mc. 8, 22-25)

Direct hierna vraagt Jezus zijn volgelingen wie zij denken 
dat Hij is. Als Petrus op grond van de machtige daden die 
zij van hem gezien hebben zegt: ‘Jij bent de Christus’, legt 
Jezus uit dat Hij verworpen zal worden door de oudsten, 
hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht zal 
worden en na drie dagen zal opstaan: 

Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. 
Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en 
berispte Petrus: ‘Weg daar, achter Mij, satan, want jouw 
gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’ 
(Mc. 8, 32-33)

Leven in het spoor van Jezus betekent blijkbaar met pijn en 
moeite leren inzien dat zich in de kwetsbaarheid tot en met 
de dood het leven schuilhoudt: 

Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zich-
zelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie 
zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven ver-
liest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.  
(Mc. 8, 34-35)
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Degene aan wie alle krachten van de kosmos gehoorza-
men – ‘Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar 
hem luisteren?’ heette het al vier hoofdstukken eerder bij  
Marcus (Mc. 4, 41) – is zelf onderworpen aan de machten 
en krachten van de geschiedenis. Hij lijkt daar in eerste 
instantie evenmin tegen opgewassen als wij en verliest al-
les, zelfs zijn innerlijke zekerheid vanuit verbondenheid 
met God te leven: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U 
mij in de steek gelaten?’ roept Hij als Hij sterft (Mc. 15, 34). 
Hij blijkt echter niet in de steek gelaten, want het doden-
rijk kan hem uiteindelijk niet vasthouden: ‘Hij is tot leven 
gewekt, Hij is niet hier; kijk, hier is de plaats waar ze hem 
neergelegd hadden’, klinkt het bij zijn graf (Mc. 16, 6). Dit 
is naar christelijke overtuiging onze redding: omdat God 
in Jezus in onze zwakte, ons lijden en onze dood heeft ge-
deeld, kunnen wij met ons zwakke en kwetsbare leven, de-
len in zijn leven aan de overzijde van de dood. 

Het kwetsbare en tot de dood gekwetste leven is van ul-
tieme betekenis: dit is de fundamentele revolutie waar het 
christendom getuigenis van aflegt en die wordt samenge-
vat met de naam ‘God’. Aansluitend bij de woorden van de 
apostel Paulus: ‘Wat niets is, [heeft God uitverkoren] om 
wat iets is teniet te doen’ (1 Kor. 1, 28). 

verplichtend

Soms maakt de geschiedenis van Europa het belang hier-
van ineens duidelijk zichtbaar. Te midden van het geweld 
in Kiev, eind februari 2014, werden de door de kogels van 
sluipschutters gevallen gewonden naar de Sint-Michaëls-
kathedraal gebracht. Die was het toevluchtsoord voor het 
kwetsbare en gekwetste leven. Ik citeer uit een krantenbe-
richt: ‘“Hier durft de politie niet te komen”, zegt een chi-
rurg die zich naar een operatie spoedt. “God is de enige 
autoriteit die nog wordt gevreesd.”’3 Wat in onze streken 
ook kerkleden nauwelijks nog hardop lijken te willen of 
kunnen belijden, zegt deze dokter zonder omwegen: het 
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woordje ‘God’ duidt aan dat juist wat kwetsbaar is het mys-
terie van het leven herbergt en in zijn kwetsbaarheid on-
voorwaardelijk bescherming verdient. In deze zin is God 
het fundament van elke vorm van cultuur, in het bijzonder 
de Europese cultuur. 

Als Europa zich weer herinnert dat zij op cruciale mo-
menten van dit inzicht geleefd heeft en nog leeft, betekent 
dit dat ze ook weer inziet hoe zij dit inzicht in trouw kan 
en moet naleven. Interessant genoeg wordt de boodschap 
dat wij de verplichting hebben het kwetsbare en gekwetste 
niet uit maar in te sluiten, met hernieuwde kracht en ge-
loofwaardigheid door de bisschop van Rome verkondigd 
juist nu de rooms-katholieke kerk voor het eerst in de 
moderne geschiedenis een niet-Europese paus heeft. Het 
bezoek dat paus Franciscus in de eerste maanden van zijn 
pontificaat bracht aan het Italiaanse eiland Lampedusa 
was hierbij een hoogtepunt.

Op 8 juli vorig jaar ging de paus op Lampedusa voor in 
een liturgie van schuldbelijdenis en boete ter nagedachte-
nis aan de talloze Afrikaanse vluchtelingen die tevergeefs 
geprobeerd hadden om met wrakke bootjes de kust van 
Europa te bereiken. Paus Franciscus sprak bij deze gele-
genheid over ‘de globalisering van de onverschilligheid’. 
Hij vroeg zich af of er iemand om deze mensen en hun lot 
had gehuild, iemand zijn routines erdoor had laten versto-
ren. Hij bad: 

Laten we de Heer de genade vragen om te huilen om onze 
onverschilligheid, te huilen om de barbaarsheid van onze 
wereld, van ons eigen hart en van al degenen die in anoni-
miteit de sociale en economische beslissingen nemen die 
de deur openzetten voor tragische gebeurtenissen zoals 
deze.4 

Europa zou van haar eigen geschiedenis moeten leren dat 
een Europa dat op uitsluiting gebaseerd is, een contradictio 
in terminis betekent. Het project van Europese vereniging 
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is gebaseerd op inzicht in de kwetsbaarheid van allen en 
alles, en op de solidariteit die van hieruit geboden is. Niet 
de Nederlandse journalist die in de toon van zijn vragen 
zijn onbegrip ongeremd tentoonspreidde toonde de Eu-
ropese identiteit, maar de in Nederland wonende Oekra-
iense vrouw die zei zich schuldig te voelen omdat zij veilig 
hier zat en niet bij haar landgenoten was die in Kiev met de 
dood werden bedreigd. Eveneens herkende ik het Europa 
waarmee ik mij identificeer bij de journalist van het onaf-
hankelijke internet-televisiestation Hromadske-t v  in Oe-
kraïne die de opstand in Kiev naar eer en geweten en met 
de vereiste journalistieke afstand probeerde te verslaan, 
maar toen hij even rustig zat en besefte wat hij eigenlijk net 
had verslagen, snikkend de handen voor de ogen sloeg en 
wegliep van zijn computer. Scherpe analyse en betrokken-
heid zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

solidari teit van de ge schokten

De Tsjechische filosoof Jan Patočka (1907-1977) heeft in dit 
verband de term ‘solidariteit van de geschokten’ gemunt. 
Patočka was vanaf de oprichting een voorman van de dissi-
dentenbeweging Charta 77 die zich onder het communis-
tische regime inzette voor vrijheid. Hij werd gearresteerd 
en na een urenlange ondervraging door de Tsjecho-Slo-
waakse geheime dienst stierf hij aan een hersenbloeding. 

Patočka beschrijft de ervaring van de dissident die voelt 
dat hetgeen in de ogen van de meeste mensen een vanzelf-
sprekende en waarachtige ordening lijkt, in feite de orde is 
die de overwinnaars aan de overwonnenen hebben opge-
legd. Wat vrede schijnt, onthult zich als voortzetting van 
de oorlog met andere middelen en zo als een voorberei-
ding op een volgende oorlog, waarin de eerder verslage-
nen zullen proberen op hun beurt hun wil op te leggen aan 
hun huidige overheersers.5 Deze ontdekking impliceert 
volgens Patočka allereerst dat het zinloos is te zoeken naar 
een ‘natuurlijke’ orde, een rechtvaardige moraal en een 
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onveranderlijke waarheid waaraan slechts passief hoeft te 
worden gehoorzaamd om het goede leven te doen door-
breken. De menselijke conditie is onherroepelijk ‘histo-
risch’ geworden, dat wil zeggen dat waarheid en juistheid 
alleen toegankelijk zijn in het zoeken ernaar en de strijd 
erom. Rechtvaardigheid is geen toestand, maar kan slechts 
bestaan als voortdurend verzet tegen onrechtvaardigheid 
die zich steeds opnieuw aan ons als onrechtvaardigheid 
moet onthullen.6 

Waarheid, juistheid en rechtvaardigheid zijn naar mo-
derne overtuiging geen gegevenheden, maar projecten. 
West-Europa heeft zich na 1945 nadrukkelijk en expliciet 
in dienst gesteld van deze projecten. De ontdekking dat er 
geen werkelijk alternatief voor is, wordt steeds opnieuw 
in verschillende gebieden van de wereld gedaan. Het zou 
onze herkenning en onze solidariteit moeten opwekken, 
ook al leidt het tot een diepe paradox. Patočka laat immers 
zien dat wat vrede lijkt in feite voortkomt uit het met ge-
weld opleggen van de orde, de visie en het wereldbeeld van 
de overwinnaars aan de overwonnenen. Daarom blijken 
in de geschiedenis overwonnenen en overwinnaars, on-
derdrukten en onderdrukkers voortdurend stuivertje te 
wisselen. Dit inzicht kan tot cynisme leiden, maar maakt 
volgens Patočka ook een bekering mogelijk. 

Vrede blijkt niet te kunnen worden bereikt door tegen 
het huidige onrecht te strijden en voor een situatie waarin 
datgene overwint wat mensen zich in respons op het hui-
dige onrecht als recht voorstellen. Wat zich voordoet als 
universele rechtvaardigheid, blijkt de zoveelste particulie-
re visie op rechtvaardigheid. De overwinning ervan is al-
leen mogelijk wanneer zij aan anderen onder dwang wordt 
opgelegd. Dit inzicht nu kan leiden tot wat Patočka een 
‘solidariteit van de geschokten’ noemt: een nieuw soort 
verbondenheid tussen degenen aan de tegenovergestelde 
kanten van het front die zich niet langer laten verleiden 
door de gebruikelijk slogans die vrede en recht beloven 
als hun kant overwint, maar die steeds opnieuw blijken te 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   94 02-05-14   09:21

Ronald Tinnevelt (red.), ‘Europa – op zoek naar een nieuw elan’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2014 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.1)



95

leiden tot voortzetting van de strijd die zij pretenderen te 
beëindigen.7 

Patočka lijkt hier allereerst zijn studenten te willen aan-
spreken. Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw 
probeerden hij en zijn medestanders aan de door Charta 
77 georganiseerde Ondergrondse Universiteit jonge men-
sen te vormen tot verantwoordelijke, op recht en vrede ge-
richte burgers en activisten. Er was op dat moment geen 
concrete hoop op een maatschappelijke en politieke orde-
ning die aan dit burgerschap beantwoordde.8 Hen restte 
slechts zich erop toe te leggen ‘in waarheid te leven’, zoals 
Patočka’s medestander en de latere president van Tsjechië 
Václav Havel (1936-2011) het noemde.9 Ook Havel streefde 
niet naar een overwinning in, maar naar een opheffing van 
de strijd die de geschiedenis voortdrijft en waarin de vol-
gende overheerser steeds maar weer de vorige opvolgt. Dit 
was volgens Havel mogelijk door afscheid te nemen van 
ideologische voorstellingen, verantwoordelijkheid te ne-
men voor de situatie zoals deze werkelijk is en daarbinnen 
de mogelijkheid te bevorderen om te leven. 

De specifieke constellatie waar Patočka voor schreef, 
bestaat sinds de val van de Berlijnse muur niet meer. In 
het licht van wat er sindsdien is gebeurd, kan de nadruk 
op de individuele verantwoordelijkheid en op het verzet 
tegen het per definitie totalitair geachte politieke systeem 
van Patočka en Havel enigszins naïef aandoen. Immers, na 
een fase van antipolitiek is er ook steeds weer de wezen-
lijke vraag naar politiek en de noodzaak te werken aan een 
maatschappelijke en politieke cultuur en aan organisaties 
die het leven beschermen en het goede leven mogelijk ma-
ken.10 Niettemin lijkt het nihilisme waarmee Patočka wor-
stelde herkenbaarder dan ooit. Sinds de godsdienstoorlo-
gen heeft Europa steeds opnieuw moeten ontdekken dat 
wie de ware ordening en de eeuwige vrede wil opleggen, in 
feite de oorlog bevordert en chaos bewerkt. 
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religieuze grondslag van democr atie

Op basis van de oorlogservaringen ontstond er na 1945 in 
West-Europa in feite iets wat dicht in de buurt kwam van 
wat Patočka ‘solidariteit van de verdrukten’ noemt. Men 
zag in dat het niet ging om het doorzetten van de eigen  
visie op recht en vrede, maar dat de erkenning van de  
eigen kwetsbaarheid juist moest leidden tot het inzicht  
dat waarheid, juistheid en rechtvaardigheid niet kunnen 
worden opgelegd. Dit inzicht diende de basis te zijn van 
verder handelen. 

Anders gezegd, West-Europa ontdekte na 1945 op basis 
van de eigen kwetsbaarheid dat er geen alternatief bestond 
voor democratie. De culturele en politieke werkelijkheid 
kan alleen van binnenuit worden veranderd, door de be-
trokken mensen zelf en op basis van hun verlangen en 
inzet. Andere benaderingen zijn intrinsiek gewelddadig 
en leiden vroeg of laat ook feitelijk tot geweld. Wij zijn 
onvermijdelijk verbonden met elkaars lot en de enige be-
gaanbare weg om ons lot te veranderen, verloopt via onze 
verbondenheid met het lot van anderen. Democratie, zo 
formuleert de Duitse filosoof Helmut Dubiel, is ‘de geïn-
stitutionaliseerde vorm om in het openbaar om te gaan 
met onzekerheid’. De democratie kan nooit uitgaan van 
een gegarandeerde en stabiele consensus en leidt nooit tot 
een heldere keuze die onmiskenbaar en automatisch naar 
een betere toekomst voert. Dubiel noemt de democratie 
daarom een ‘post-traditionele civil religion’, suggererend 
dat de democratische gerichtheid op publieke discussie 
de traditionele religieuze gerichtheid op een heldere, sub-
stantiële inhoud zou vervangen.11 Dit laatste is echter een 
misverstand. Het voert nu te ver om dit verder uit te wer-
ken, maar juist religie – en in ieder geval de christelijke tra-
ditie – is erop gericht een houding van afhankelijkheid te 
cultiveren, een levensvorm hoog te houden waarin de zin 
van het bestaan niet geprojecteerd en gerealiseerd hoeft te 
worden, maar kan worden ontvangen als altijd-al genadig 
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met het leven mee-gegeven. In de verkondiging en het op-
treden van Jezus is het koninkrijk van God geen ver ideaal, 
maar nabij in het concrete handelen van mensen die elkaar 
het leven geven en gunnen.

Dubiel suggereert dat de religieuze kern van de de-
mocratie is gelegen in ‘zwakheid’, in welbewuste kwets-
baarheid, in het inzicht dat het tot de menselijke conditie 
behoort kwetsbaar te zijn en in het nemen van verant-
woordelijkheid hiervoor. De Europese Unie en de landen 
die zij verenigt denken dat zij deze religieuze kern van de 
democratie ongestraft kunnen verwaarlozen en dat het 
voldoende is democratische procedures te handhaven en 
geregeld verkiezingen te houden. Maar op deze manier 
wordt ook democratie een middel om de strijd voort te 
zetten over wie de mogelijkheid krijgt zijn of haar visie 
aan de chaos van de werkelijkheid op te leggen en daarmee 
een vorm van geweld met andere middelen. In plaats van 
een omgang met ‘zwakheid’ wordt de democratie dan een 
manier om kracht te verzamelen en uit te oefenen. 

Het wordt, kortom, met het oog op de toekomst tijd om 
het geloof in het belang van de zwakheid, de kwetsbaar-
heid van het aan de dood onttrokken leven en het aan het 
niets onttrokken zijn, opnieuw uit te spreken. De christe-
lijke traditie heeft hiertoe bij uitstek woorden en verhalen, 
beelden en vormen in huis. Het is tegenwoordig ook bin-
nen de kerk mode om te zeggen dat men geen ‘zieltjes wil 
winnen’. Ik zou echter, in deze lijn, zeggen dat de tijd juist 
rijp is om weer zielen te gaan winnen. Zielen die inzicht 
hebben in hun eigen kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid 
van anderen. Zielen die op basis daarvan weten dat kwets-
baarheid gerespecteerd moet worden en die erop vertrou-
wen – geloven – dat een cultuur die gebouwd is op respect 
voor het kwetsbare mogelijk is. Deze mogelijkheid is en 
wordt ons gegeven. We hoeven haar alleen maar te benut-
ten. 
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in the Thought of Jan Patočka. Albany: State University of 
New York Press 2002. 

9 Vgl. Václav Havel, Poging om in de waarheid te leven. Essay 
over Charta 77. Amsterdam: Van Gennep 1986. 

10 Vgl. John Keane, Václav Havel. A Political Tragedy in Six 
Acts. Londen: Bloomsbury 1999. De term ‘antipolitiek’ 
werd gemunt door de Hongaarse filosoof en schrijver 
György Konrád. Vgl. diens Antipolitics. An Essay. Londen: 
Quartet 1984.

11 Helmut Dubiel, Ungewißheit und Politik. Frankfurt am Main:  
Suhrkamp 1994. Vgl. J.B. Metz, ‘Religion und Politik an  
den Grenzen der Moderne: Versuch einer Neubestimmung’,  
id., Zum Begriff der neuen Politischen Theologie 1967-1997. 
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1997, pp. 174-196.

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   98 02-05-14   09:21

Ronald Tinnevelt (red.), ‘Europa – op zoek naar een nieuw elan’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2014 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 102.1)




