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rowan  w i lli ams

Europa, geloof en cultuur

inleiding

Uit veel wat er tegenwoordig over Europa wordt gezegd, 
blijkt dat we beter kunnen verwoorden wat het niet is, dan 
wat het wel is. In Groot-Brittannië hebben mensen het 
over ‘Europa’ wanneer ze bedoelen ‘niet ons land’ of ‘niet 
in Amerika’ en soms zelfs ‘niet de islamitische wereld,’ of 
‘niet de ontwikkelingslanden’. Toch moeten we zo nu en 
dan proberen nog iets van een positieve definitie te hand-
haven. Daarvoor hebben we een beetje geschiedenis en een 
beetje politieke filosofie nodig, en beide zult u dan ook in 
deze bijdrage aantreffen. Het belangrijkste punt dat ik wil 
maken, is dat het voor een goed begrip van de fundamen-
teelste zaken waarvoor het woord ‘Europa’ staat wanneer 
het positief wordt gebruikt, nodig is dat we ook over religie 
nadenken – en wel over het christendom. Als de aanwezig-
heid van Europa in de wereld niet altijd iets goeds heeft 
opgeleverd, dan zien we de problemen pas in het juiste 
perspectief als we wat langer over deze religieuze kwes-
ties nadenken. Misschien dat we ons pas van enkele van de 
meest verzuurde en destructieve situaties van onze wereld 
kunnen bevrijden wanneer dat werk is gedaan.

vijf kenmerken van ‘europa’

Laat ik om te beginnen vijf zaken noemen in verband met 
de bijdrage van Europa aan de wereldgeschiedenis en de 
cultuur sinds de vroege zeventiende eeuw (later zal dui-
delijk worden waarom ik die periode van de geschiede-

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   99 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)



100

nis kies). Overigens, een groot deel van wat de Verenigde 
Staten beschouwen als hun unieke bijdrage aan de wereld, 
is een afgeleide van bepaalde trends die in Europa zijn be-
gonnen. Ten eerste is er het beginsel van de mensenrech-
ten. Vanaf 1600, en versneld vanaf 1800, ontwikkelde zich 
in het politieke denken van Europa het idee dat mensen be-
paalde aangeboren rechten op vrijheid bezaten. Dat is een 
opvatting over de vrije beschikking over datgene wat de 
mens nodig heeft om tevreden te zijn met zijn situatie en 
over datgene wat ervoor zorgt dat er geen potentieel talent 
verloren gaat. Een dergelijke erkenning van een recht komt 
erop neer dat mensen in staat worden geacht de middelen 
te claimen die ze nodig hebben om gelukkig te zijn en zelf 
greep te houden op hun leven. Hoe zich dat heeft ontwik-
keld tot ons huidige idee van rechten als claims die kunnen 
worden afgedwongen voor een soort politiek tribunaal, 
voert te ver om hier te behandelen. Het fundamentele punt 
is hier echter dat het moderne Europa, het Europa van na 
de Reformatie en de godsdienstoorlogen, steeds vanzelf-
sprekender uitging van dit model waarin individuen het 
recht hebben om zoveel mogelijk greep te krijgen op hun 
directe omgeving.

Dat houdt tevens verband met een tweede kenmerk 
van ‘Europeesheid’: het idee dat vrijheid, opgevat als de 
absolute vrijheid om te kiezen tussen alternatieven, een 
onvoorwaardelijk goed is. Als het doel een maximale be-
heersing van de omgeving is, dan moeten we ons ervan 
verzekeren dat iedereen dezelfde kansen heeft om zijn ei-
gen keuze te maken uit de mogelijkheden die het leven in 
deze wereld biedt. Het is vernederend en onmenselijk als 
die keuzes voor je worden gemaakt. Het ideale menselijke 
subject heeft een duidelijk beeld van de alternatieven, weet 
wat er nodig is om ze te verwerkelijken en waar hij dat kan 
bereiken. En daarbij speelt het derde Europese kenmerk 
een rol: democratie. Als geen enkel individu, groep of 
klasse het recht heeft om te bepalen wat voor anderen mo-
gelijk is, dan zal de organisatie van het sociale leven moe-
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ten plaatsvinden door zo breed mogelijk te vragen naar de 
voorkeuren van mensen. Daarnaast moet het mogelijk zijn 
om wetgevers en beleidsmakers te vervangen wanneer dat 
nodig is. Hoewel verschillende soorten monarchieën in 
Europa wisten te overleven, is het idee van het ‘recht om te 
heersen’ wel voorgoed verdwenen.

Daardoor is echter een dilemma ontstaan. Democra-
tie streeft ernaar om iedereen te raadplegen, maar kan 
niet garanderen dat aan ieders wensen en voorkeuren kan 
worden voldaan. Ze zal onherroepelijk de wensen van 
de meerderheid ten uitvoer brengen, en dat lijkt een be-
dreiging te vormen voor de universele, vrije beschikking 
en beheersing waar we het zojuist over hadden. Daarmee 
dient zich een vierde kenmerk van de Europese publieke 
cultuur aan: het onderscheid tussen publiek en privaat. Dit 
betekent dat mensen worden aangemoedigd te denken in 
termen van een soort contract dat het grootste voordeel 
voor het grootste aantal mensen verzekert door middel 
van meerderheidsbeslissingen, en het betekent dat indivi-
duen accepteren dat hun keuzes terecht worden beperkt 
wanneer die kunnen leiden tot een beperking van de vrij-
heid van anderen. Daar staat echter de afspraak tegenover 
dat het publieke democratische gezag een vrijwel onbe-
perkte vrijheid garandeert op die gebieden waar keuzes 
niet direct publieke consequenties hebben. Moderne de-
mocratie impliceert een pluralistische vooronderstelling 
van een persoonlijke moraliteit.

Bij dit alles wordt als vanzelfsprekend uitgegaan van 
een bepaald ‘verhaal’ over de mens en hoe die zich ge-
draagt, of verwacht wordt zich te gedragen. Het laatste Eu-
ropese kenmerk op dit punt dat ik wil noemen, is de aard 
van de moderne Europese kunst en de literaire cultuur. 
Deze kennen een intense focus op de complexiteit van het 
bewustzijn en de emoties van het individu. We zien het in 
de romantiek van de muziek, in uiteenlopende modernis-
tische bewegingen in de beeldende kunst, maar vooral in 
het Europese (en Amerikaanse of Australische) theater en 
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de romankunst. Wat mensen waarnemen en waar ze over 
nadenken wanneer ze romans lezen of toneelstukken en 
films zien, zijn de verhalen over specifieke individuen en 
hun keuzes, over wat het effect is van die keuzes, over de 
strijd die ze moeten voeren om te mogen kiezen, enzo-
voort.

‘ zelfschepping’ en iden titeitsbepaling

Fundamenteel aan al deze vijf kenmerken van het moderne 
Europa en zijn postkoloniale erfenis aan de overkant van 
de Atlantische Oceaan is de overtuiging dat het uniekste 
menselijke kenmerk het vermogen tot ‘zelfschepping’ is. 
Dat is het vermogen om keuzes te maken die je een veilige 
plaats in de wereld bezorgen en die vormgeven aan een 
identiteit die niet wordt bepaald van buitenaf door een so-
ciale macht die geen verantwoording aflegt, of door doc-
trines en modellen waarvoor geen publieke steun bestaat. 
Wanneer een individu besluit om zijn identiteit toch zo te 
laten bepalen, dan staat hem dat natuurlijk vrij, maar we 
mogen zeker niet verwachten van het openbaar gezag en 
van de overheden dat ze dit ondersteunen of afdwingen. 
Het publieke leven organiseert de aspiraties van indivi-
duen op zo’n manier dat ze die van anderen niet al te zeer 
storen, en laat zoveel persoonlijke vrijheid over dat het vol-
doende zou moeten zijn om de uiteenlopende persoonlijke 
voorkeuren na te streven.

In die zin vormt de essentie van de menselijke taak, na-
melijk identiteitsbepaling, de kern van het moderne Eu-
ropese project. Dit is ook wat Europa onderscheidt van 
zowel traditionele als moderne, ideologische samenlevin-
gen. In traditionele samenlevingen krijgen mensen rollen 
en taken toebedeeld in relatie tot anderen. Het hele com-
plex van menselijke relaties wordt in verband gebracht met 
een ‘heilige orde’: het evenwicht dat bepaald wordt door 
de wil van God of de goden, door de eeuwige harmonie 
van zijnden, de Tao van de Chinese filosofie of de logos 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   102 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)



103

van het klassieke stoïcisme. Binnen die orde is het individu 
ook vrij om zelf een manier van leven te kiezen. Wat ech- 
ter ontbreekt, is de aanname dat elke persoon zelf zou 
moeten besluiten wie en wat hij is en daarbij min of meer 
met een schone lei begint. Voor zover het project van de 
‘zelfschepping’ het primaat van een eeuwig scheppende 
doelmatigheid buiten dit universum in twijfel trekt, ziet 
het ernaar uit dat de Europese moderniteit zich funda-
menteel tegen elk religieus idee van de wereld en het men-
selijk lot keert.

Voor velen in het moderne westen is dat uiteraard geen 
probleem. Het is simpelweg een neerslag van de onstuit-
bare, voortgaande demystificatie van de wereld en het 
einde van gezag zonder rationele verantwoording. De ge-
schiedenis van de mens is duidelijk op weg naar een wereld 
waarin iedereen gelijke kansen krijgt, een universele ruim-
te waarin elk individu zich kan begeven en zijn plaats kan 
bepalen, terwijl de overheid erop toeziet dat er geen onre-
delijke eisen worden gesteld en anderen in hetzelfde terri-
torium niet worden bedreigd. Maar achter deze overzich-
telijke samenvatting gaan twee grote problemen schuil die 
we niet eeuwig voor ons uit kunnen blijven schuiven. Het 
eerste is eenvoudig: het feit dat deze wereldvisie de voor-
keur geniet van een welvarende minderheid binnen het 
menselijk ras en vooralsnog niet vrijwillig lijkt te worden 
overgenomen door anderen. De sociologe Grace Davie 
noemde het de ‘Europese uitzondering’ toen ze sprak over 
de patronen van het religieus engagement en de religieuze 
praktijk in onze wereld. Ze zegt dit uiteraard ook in het 
licht van het grote aantal religieus actieve mensen in de 
Verenigde Staten zoals dat uit de cijfers blijkt. Aangezien 
religie in de Verenigde Staten een aantal kenmerken heeft 
die volstrekt niet traditioneel zijn en een soort markt-
principe van maximale variatie en keuze lijkt te volgen, is 
deze even atypisch als in Europa, vergeleken met hoe men  
elders over religie denkt. Als religieus engagement toch 
eerst en vooral de persoonlijke keuze van een individu is, 
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dan is ongeacht of de keuze nu ja of nee is, het principe 
hetzelfde.

Het tweede probleem dat we geneigd zijn te negeren, is 
een interne spanning die zich manifesteert in de manier 
waarop het Europese model van religie thuis functioneert 
en wat belangrijker is, hoe het elders in de wereld functio-
neert. De recente geschiedschrijving over de christelijk 
missie ziet missionaire bewegingen als onderdeel van wat 
wordt omschreven als ‘de grote Europese migratie’: het 
immense complex van sociale en economische processen 
dat Europeanen vanaf de middeleeuwen naar andere delen 
van de wereld deed trekken, meestal als veroveraars of ko-
lonisatoren. De Europese cultuur die ontstond, ging ervan 
uit dat ze een universele waarde had. Dit betekende in de 
praktijk dat diegenen die deze cultuur als ingewijden ken-
den, die haar zelf ‘bezaten’, het recht hadden om te beslis-
sen hoe ze moest werken. Iedereen buiten het Europese 
huishouden moest genoegen nemen met de structuren die 
hem door deze ingewijden werden opgelegd (in sommige 
gevallen ging dat gepaard met de belofte dat deze buiten-
staanders ooit nog wel eens ingewijd zouden worden).

Dat had dramatische effecten. De slavenhandel ontwik-
kelde zich tot een belangrijke internationale aangelegen-
heid, juist op het moment dat filosofen steeds duidelijker 
het universeel aangeboren recht van de mens begonnen te 
verwoorden. Rassensuperioriteit werd voor het eerst in de 
menselijke geschiedenis verdedigd op grond van abstracte 
filosofische principes. Plaatselijke economieën werden 
onherroepelijk meegezogen in de mechanismen van de 
transnationale commercie. De materiële hulpbronnen van 
de wereld werden gezien als een vrijwel onbeperkte reser-
ve voor ontwikkeling. Een van de fundamenteelste span-
ningen in het moderne denken diende zich aan toen het 
streven naar nationale zelfbeschikking, als uitdrukking 
van het idee van zelfschepping, op gespannen voet kwam 
te staan met het streven naar een volledig vrije, wereldwij-
de concurrerende markt. Het Europese universalisme zou 
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uiteindelijk leiden tot een wereld waarin een enorme onge-
lijkheid ontstond, die tot op heden alleen maar groter lijkt 
te worden. De grote Europese migratie (waartoe ook de 
opkomst van Noord-Amerika als wereldmacht behoort) 
heeft de aard van de menselijke wereld onherroepelijk 
veranderd en – dat valt niet te ontkennen – geleid tot een 
nieuw, hoger welvaartsniveau voor sommigen en nieuwe, 
grotere politieke zelfbeschikking. Maar ze werpt ook een 
enorme schaduw. Voor een goed begrip van wat hier pre-
cies speelt, wil ik terugkeren naar de vraag naar Europa’s 
religieuze wortels, om te zien of we van daaruit wellicht 
enig perspectief krijgen op de enorme morele ambiguïteit 
van de culturele export van Europa.

europa’s religieuze wortels

Het is een algemeen erkend feit dat de Europese denkwijze 
die ik heb beschreven, haar oorsprong vindt in bepaalde 
aspecten van de christelijke taal en het christelijk geloof, 
maar ook in het simpele sociale feit van het zelfbeeld van 
de vroegchristelijke kerk. Het christendom was van meet 
af aan een religie van de bekering: dat houdt in dat het de 
mens altijd heeft voorgehouden dat niets wat hij als van-
zelfsprekend beschouwt aan zijn identiteit en zijn context, 
noodzakelijkerwijs vastligt en definitief is. Bekering bete-
kent ervoor kiezen om anders te zijn. Je stapt daarmee uit 
de cultuur waartoe je ooit behoorde. Vroege christenen 
hadden moeite dit te verkondigen in de uiterst gecontro-
leerde en in religieus opzicht streng bewaakte wereld van 
het Romeinse Rijk, zonder daarmee direct de verdenking 
op zich te laden dat ze vanzelfsprekend uit waren op de on-
dergang van de sociale moraal.

In de praktijk kwam dat voor die eerste generaties vaak 
neer op martelaarschap, het ultieme statement van een te-
gencultuur. Voor christenen betekende dat vervolgens dat 
de keuze om anders te zijn niet direct een zichtbaar ver-
schil hoefde op te leveren: het martelaarschap ging uit van 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   105 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)



106

een verborgen realiteit, dieper en blijvender dan de heer-
sende cultuur van dat moment. De martelaar getuigde van 
datgene wat waar was en waar zou blijven, ongeacht of er 
ooit een meerderheid voor te vinden zou zijn. En de ge-
wone christen die in deze tamelijk riskante situatie leefde, 
ontwikkelde dan ook een soort dubbele blik: enerzijds de 
wereld, de heersende cultuur zoals die werkelijk was, en 
anderzijds het Koninkrijk Gods aan de hand waarvan de 
huidige orde werd beoordeeld. De cultuur en het politieke 
klimaat waarin christenen leefden, kon de werkelijkheid 
zijn voor de meerderheid en als volledig vanzelfsprekend 
worden beschouwd, ja zelfs als heilig. Christenen wisten 
echter dat over de werkelijkheid nog zou worden geoor-
deeld. Dat wat nu natuurlijk en vanzelfsprekend leek, zou 
nog worden bevraagd aan de hand van de normen van 
God, de ‘verborgen God’ die aan het werk was in de opval-
lendste menselijke mislukkingen, in de duidelijk aanwijs-
bare nederlaag en de dood, zoals hij ook aan het werk was 
geweest in de dood van Jezus.

De relevantie hiervan voor ons thema is gelegen in de 
christelijke manier van spreken vanuit die dubbele blik. 
Het christendom weigerde aanvankelijk de gelovigen toe te 
staan om zaken als vanzelfsprekend te aanvaarden en het 
gaf de gelovigen de overtuiging mee dat hun eigen keuzes 
hen tot een andere orde zouden brengen, onzichtbaar, maar  
uiteindelijk beslissend voor het gehele universum. Het moe- 
digde een bepaald soort kritische vragen aan, vragen over 
de wijze waarop zaken werden geregeld in het Romeinse 
Rijk, maar ook vragen aan zichzelf: in hoeverre handelde 
een gelovige nog steeds alsof hij niet meer was dan een  
inwoner van de ‘gegeven’ wereld van het Rijk? Zelfs toen 
het christendom in sociaal en cultureel opzicht de over-
hand kreeg – de ‘normale’ toestand van Europa werd –  
verdween deze spanning niet. Kerk en overheid konden 
het er nog altijd niet over eens worden wie de grenzen 
van de publieke moraal bepaalde. Daarnaast is het van be-
lang op te merken dat de monastieke beweging een zekere 

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   106 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)



107

spanning in het hart van het kerkelijke leven belichaamde. 
‘Bekering’ werd nu de technische term voor de keuze om 
monnik of non te worden, want een dergelijke beslissing 
bevestigde opnieuw dat je niet hoefde te leven op de plaats 
waar je was geboren, noch in cultureel, noch in spiritueel 
opzicht. De gekerstende wereld mocht nu dan een feit zijn, 
er bestond altijd nog een verborgen en veel drastischere 
manier om leerling te zijn. Zelfs in een ‘gedoopte’ samen-
leving waren er vragen die moesten worden gesteld.

Tijdens de middeleeuwen zouden denkers in West- 
Europa hieruit geleidelijk de consequenties trekken. De 
heilige Augustinus had helemaal aan het einde van het 
tijdperk van het Romeinse Rijk stellig ontkend dat enige 
vorm van sociale orde, zelfs de meest christelijke, zou kun-
nen voldoen aan het radicale verlangen van de ziel naar 
de liefde en de gerechtigheid van God. De christen werd 
daarmee gedefinieerd als iemand die altijd zou weigeren 
om zich thuis te gaan voelen. En een paar eeuwen later 
werd een vergelijkbaar idee uitgewerkt door Thomas van 
Aquino in zijn scepticisme ten opzichte van het goddelijk 
gezag van de koningen. Het christendom mag dan het sys-
teem geweest zijn dat als vanzelfsprekend gold voor het 
middeleeuwse West-Europa, het bevatte desalniettemin 
de kiemen van een diepgeworteld cultureel ongenoegen, 
van ironie en scepticisme over de bestaande situaties en 
systemen in het licht van Gods handelen in de kruisdood 
van Jezus en de openbaring van wat Gods gerechtigheid 
werkelijk inhield. In de tijd van de Reformatie in de zes-
tiende eeuw explodeerde dit scepticisme als een protest 
tegen het instituut van de katholieke kerk.

Het was echter nooit een kwestie van protestantse vrij-
heid versus katholieke traditie en stabiliteit. Protestanten 
zouden helaas maar al te vaak uiteindelijk terugkeren naar 
een onkritische verering van de staat. Katholieken produ-
ceerden, met name in mystieke geschriften, een grondige 
analyse van de anarchistische mogelijkheden van het in-
nerlijk leven van de mens. Toch valt moeilijk te ontken-

Europa op zoek naar een nieuw elan 102-1.indd   107 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)



108

nen dat na de Reformatie het ongemak en de onrust, het 
gevoel van ‘ontheemd zijn’ van het menselijk zelf steeds 
schrijnender zouden worden, in een wereld waarin je er 
niet van mocht uitgaan dat de samenleving (ook al was dat 
een christelijke) je zou vertellen wie je was en wat je taak 
was. De dubbele blik van de vroege kerk van Augustinus 
manifesteerde zich steeds duidelijker.

Maar – en hier stuiten we op een essentiële wending 
in het plot – dit alles ging weinig verrassend gepaard met 
een verlies aan focus en durf onder veel Europese denkers 
wanneer het God betrof. Het is niet zo moeilijk om na te 
denken over de vormen en conventies van een samenleving 
en er sceptisch over te zijn wanneer de alternatieve wereld 
van Gods aard en Koninkrijk zo duidelijk en aansprekend 
is, ook al is die tegelijk mysterieus. Maar wat gebeurt er als 
het ongemak en scepticisme ook daar hun intrede doen? 
Een dubbele blik waarin beide aspecten evenzeer ter dis-
cussie staan, maakt dat de menselijke geest op een veel ra-
dicalere en bedreigende manier ontheemd raakt. Een kri-
tisch zelfonderzoek in het licht van het mysterie van Gods 
gerechtigheid zoals die is geopenbaard in de dood van 
Jezus, een keuze voor zelfopoffering als martelaar of als 
monnik op basis van de leer dat zelfopoffering de verbor-
gen wet van alles is en geworteld is in de zelfvergetelheid 
van de goddelijke liefde, is heel wat anders dan een kritisch 
zelfonderzoek vanwege het feit dat niets ooit nog zeker is. 
Het onderzoek naar wie ik ben of zou kunnen zijn kan niet 
langer op iets buiten mij berusten. Er is introspectie nodig 
voor het onderzoeken van wat Augustinus omschreef als 
de innerlijke ‘spelonken’ van het zelf.

Dat is duidelijk terug te vinden in de toenemende on-
zekerheid onder filosofen over de vraag hoe we kunnen 
weten wat wij denken te weten, maar het is ook terug te 
vinden in de ontwikkeling van wat ik eerder al heb aange-
duid als een van de kenmerkende culturele producten van 
de moderne Europese geest: de roman.
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de rom an

Romans zijn een verslag van de wijze waarop het menselijk 
zelf wordt vormgegeven. De vroegste romans, met name 
in de Engelstalige wereld, hielden zich vooral bezig met 
de vraag hoe individuen hun weg vonden naar een veilig 
bestaan – economische zekerheid, seksuele stabiliteit en 
een zeker vertrouwen in de eigenwaarde. De negentien-
de-eeuwse roman ging een stuk verder en onderzocht de 
vervreemding van de rollen die door de samenleving aan 
de mensen werden opgelegd en de consequenties van het 
non-conformisme. De roman kwam daarbij steeds vaker 
met een diagnose van de gebreken van die samenleving 
en een recept voor hervorming. De twintigste eeuw ver-
sterkte het begrip van vervreemding, maar leidde ook tot 
geheel nieuwe vormen van de roman toen het hele idee 
van een eenvormig zelf, dat zich in de loop van de tijd had 
ontwikkeld, geconfronteerd werd met nieuwe vormen van 
filosofisch scepticisme, waarin de ‘dood’ van zowel auteur 
als onderwerp vol vertrouwen werd aangekondigd. En 
toch blijft de roman een van de beste middelen in de Eu-
ropese en de Amerikaanse cultuur om inzicht te krijgen in 
menselijke beslissingen en conflicten.

Er is inmiddels al het nodige geschreven over de oor-
sprong van de roman in puriteinse en piëtistische dagboe-
ken. Die oorsprong ligt in de praktijk van het zelfonder-
zoek en het verhalen over de sturende voorzienigheid van 
God, zoals die in het leven kan worden ervaren. Zoals ik 
eerder al even aanstipte, is dit echter geen exclusief pro-
testants verhaal: de ‘mystieke’ autobiografie (bijvoorbeeld 
de memoires van Teresa van Avila, Augustine Baker en 
zelfs de fragmentarische persoonlijke overwegingen van 
Pascal) vormt ook een deel van die oorsprong. In vroeger 
tijden betekende introspectie onderzoek van de innerlijke 
wereld, feitelijk een poging om te begrijpen wat voor een 
soort ding een mens nu eigenlijk was. Vanaf de zeventien-
de eeuw kreeg introspectie een andere betekenis: er werd 
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gevraagd naar wie dit ene subject was of zou kunnen wor-
den. De filosofische vraag ‘wat kan ik zeker weten?’ werd 
aangevuld met de psychologische vraag: ‘waar sta ik?’ De 
puritein die in zijn of haar dagboek schreef, de mysticus 
die vertelde over de ontdekking van de overweldigende 
duisternis van God, waren beiden op zoek naar een manier 
om vast te stellen dat God de basis is waarop ze staan, ook 
al is dat niet direct af te leiden uit de gebeurtenissen om 
hen heen. Maar de roman kan er niet als vanzelfsprekend 
van uitgaan dat God de basis is, en daarom dramatiseert 
hij de zoektocht naar andere vormen van zekerheid. Later 
verschuift de aandacht van het doel naar de zoektocht zelf. 
En die verschuiving is uiteraard ook terug te vinden in an-
dere kunstvormen in de Europese context, in het theater 
en uiteindelijk ook in de film (hoewel het strikt genomen 
zo is dat het Europese theater op zijn hoogtepunt in de 
zestiende en zeventiende eeuw eigenlijk al de agenda had 
bepaald voor de ontwikkeling van de roman).

rusteloosheid en het on verwoe stbare

Eén manier om de dubbelzinnige invloed van Europa op 
onze wereld te begrijpen, is dus om de moderne Europese 
geest te beschouwen als een geïsoleerd geraakt onderdeel 
van een complexe werkelijkheid die het christendom tot 
stand heeft helpen brengen. De dolende ziel is ontworteld 
aan zijn ogenschijnlijk natuurlijke omgeving in een geërfde 
cultuur, om opnieuw te worden geplant in de grond van 
Gods universele gemeenschap. Deze dolende ziel zal in 
een onvolmaakte wereld wel voorbij moeten kijken aan 
oppervlakkigheden en wantrouwen moeten voelen bij de 
aanspraak die cultuur en samenleving doen op definitief 
gezag. En nergens op aarde of in de hemel zal hij nog een 
thuis vinden wanneer hij wordt afgesneden van het verhaal 
van Gods handelen in het kruis en de opstanding.

In de christelijke context betekent zelfbevraging jezelf 
ontdoen van alle externe omstandigheden en aangeleerde 
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gewoontes die je een goed of veilig gevoel geven, om te 
ontdekken wat goed is en dat niet kan worden gedwars-
boomd door de wereld zoals wij die ervaren, of door ons 
eigen falen. Hierdoor begint het menselijk zelf aan een reis 
die een bespiegeling is op het definitieve verhaal van het 
geloof: de ‘Weg van de Zoon’, de ‘Reis van de Zoon van 
God naar een ver land’ en zijn terugkeer naar huis (for-
muleringen van twee belangrijke en zeer verschillende 
twintigste-eeuwse christelijke commentatoren, Gerald 
Vann o.p. en Karl Barth). Dit is het verhaal dat voor chris-
tenen eens en voor altijd het ritme van het wereldse leven 
zal bepalen. God ‘verlaat’ het leven van een geïsoleerde 
hemel om te doorgronden wat het goddelijke leven kan 
betekenen onder de omstandigheden van een aangetaste 
en tragische wereld. Dit leidt tot de totale mislukking en 
duisternis van de kruisiging, zodat alleen het kale feit van 
de onverwoestbare liefde overblijft. Deze onverwoestbare 
realiteit maakt de hele wereld nieuw in haar weigering om 
te worden ingesloten door de dood. Het is een verhaal dat 
ervan uitgaat dat God niet kan worden gevonden in de we-
reld, behalve wanneer mensen bereid zijn alles te verliezen 
dat minder is dan God, zodat het onverwoestbare zich in 
hen kan wortelen. Het is daarom een verhaal dat zijn eigen 
cultuur van rusteloosheid voortbrengt.

Als die rusteloosheid niet gepaard gaat met een besef 
van het onverwoestbare, dan wordt wat in een christelijke 
context de drijvende kracht is achter de creatieve ironie, 
kritische vrijheid en hoop, een niet aflatende obsessieve 
vraag naar mijn individuele aard en behoeften en of ik al 
middelen heb gevonden om die behoeften te bevredigen. 
Kritiek richt zich vooral op de ontevredenheid van het in-
dividu. Rechten worden gezien in termen van de verwach-
tingen van het individu en, om de controversiële maar 
bijzonder verhelderende woorden van de Amerikaanse 
politieke historicus en analist Philip Bobbitt te parafra-
seren: uiteindelijk krijgen we dan de ‘marktstaat’ van de 
laat-twintigste en vroeg-eenentwintigste eeuw, die zijn 
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legitimiteit ontleent aan het vermogen te voldoen aan de 
behoeften van zijn burgers als consumenten. In de wereld-
wijde context brengt dit precies de spanningen met zich 
mee die we eerder zagen met betrekking tot de competi-
tieve en hebzuchtige modellen die Europa’s contact met 
de rest van de wereld hebben bepaald.

m ar xisme en islam

In de afgelopen eeuw, en met name misschien de afgelopen 
zestig jaar, zijn sommige van deze problemen extra duide-
lijk geworden. De culturele wereld waarover wij nadachten 
als individualistisch, pluralistisch en geheel opgaand in de  
analyse van het zelf en de vele mogelijkheden die dat zelf heeft,  
wordt geconfronteerd met twee krachtige alternatieven voor  
haar zekerheden. Gedurende een groot deel van de twintig- 
ste eeuw werd het westen geconfronteerd met een filosofie 
en een sociaal systeem die beweerden een wetenschappelijke 
basis te hebben en volstrekt areligieus te zijn (ja, zelfs anti-
religieus), maar die tegelijk veel kenmerken hadden van een 
monotheïstisch geloof: het marxisme en zijn praktische 
uitvoering in het staatssocialisme. Toen de Koude Oorlog 
voorbij was, waren er mensen die er in het openbaar zeer 
nadrukkelijk van uitgingen dat er geen serieus alternatief 
zou bestaan voor de Noord-Atlantische wereldvisie. Maar 
al heel kort daarna zou een totaal andere aanwezigheid zich 
op een nieuwe manier doen gelden: de islam, in historisch 
perspectief een verwant en sparring partner van het middel-
eeuwse Europa, lang door slecht geïnformeerde westerlin-
gen genegeerd of verafschuwd als cultureel en intellectueel 
statisch, diende zich opnieuw aan als gesprekspartner en, 
potentieel of daadwerkelijk, als partij in conflicten.

Het marxisme en de islam zijn in hun basisopvattingen 
moreel serieuze en filosofisch verfijnde visies die op het 
eerste gezicht weinig ruimte lijken te bieden voor plura-
lisme of ironie naar het klassieke Europese model. Beide 
gaan ervan uit dat een definitief bevredigende menselijke 
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orde, goedgekeurd door God of door de objectieve krach-
ten van de geschiedenis, toch in elk geval mogelijk is in de 
wereld zoals wij die kennen. Beide staan kritisch tegen-
over de ‘innerlijke’ focus van de christelijke taal en het pes-
simisme of zelfs de passiviteit waartoe deze in hun ogen 
kan leiden. In beide gevallen blijkt uit de pogingen om tot 
een dialoog met het christendom te komen dat we hier 
duidelijk niet te maken hebben met werelden die volstrekt 
niet met elkaar kunnen communiceren, maar het lijdt geen 
twijfel dat er grote en belangrijke verschillen zijn. Ook al 
delen het marxisme en de islam belangrijke aspecten van 
het culturele erfgoed van de Europese wereld, ze schrijven 
toch totaal andere romans of toneelstukken.

Dat heeft niets te maken met de vaak gehoorde clichés 
over botsende beschavingen, en ook niets met de bewering 
dat de islam altijd ‘vreemd’ zal zijn aan Europa: de islam 
is al heel lang verstrengeld met de interne identiteit van 
Europa – dat is een simpel historisch feit – en vormt ook 
een zekere culturele continuïteit met het christendom. De 
islam heeft dus geen volledig afwijkend referentiekader. 
Daarmee wil ik enkel onderstrepen dat er een wezenlijk 
onderscheid bestaat binnen de culturele denkwijze die het 
meest direct het christelijke perspectief heeft geërfd. En 
ongeacht of dit nu een goede of slechte zaak is, of het waar 
is of onwaar, wanneer we dat negeren, is het niet langer 
mogelijk een eerlijk en werkelijk grensoverschrijdend ge-
sprek te voeren.

Om terug te keren naar het punt dat ik hier wil ma- 
ken: het is al even gevaarlijk om de geschiedenis van dit  
onderscheid te negeren. Als we willen weten waarom 
Europeanen en hun culturele verwanten er als vanzelf-
sprekend van uitgaan dat dingen niet altijd zo zijn als ze 
eruitzien, en dat we altijd zelfs de meest onschuldig lijken-
de beweringen moeten ‘decoderen’, als we willen weten 
waarom wij er als vanzelfsprekend van uitgaan dat zelfs 
ons spreken over het allerheiligste en het meest serieuze 
een zekere ongerijmdheid kent, dan ligt het antwoord in 
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de theologie die ons heeft geleerd om de wereld om ons 
heen te zien als een plaats waarop we ons nooit definitief 
zullen kunnen vestigen.

In die context is de uitdaging zoals die aan het klassieke 
Europese erfgoed wordt gesteld door het marxisme of 
door de islam van dit moment, belangrijk en constructief. 
Steeds meer Europese denkers hebben de afgelopen jaren 
moeten toegeven dat een of andere vorm van zuiver plura-
lisme, zoals de postmodernistische theorie dat voorstaat, 
geen al te stevig of overtuigend alternatief biedt voor de 
‘monotheïstische’ zekerheden van andere filosofieën, zelfs 
niet in die gebieden die historisch gezien tot Europa beho-
ren. Als Europa in cultureel opzicht wil blijven bestaan, zal 
het zich moeten afvragen of het eigen erfgoed misschien te 
eenzijdig en te exclusief is geïnterpreteerd.

Hierin schuilen uiteraard enkele van de grootste risico’s 
van onze tijd. Een volledig gefragmenteerde culturele we-
reld waarin we niet langer ook maar enige zekerheid heb-
ben over wat waardevol en serieus is, zal geen culturele 
diepgang of enthousiasme voortbrengen. Op de lange ter-
mijn leidt een zuiver postmodern klimaat tot een wereld 
van imitatie: de eindeloze zelfreflectie die maar weinig 
bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het project van 
de menselijke creativiteit. Het is verleidelijk om hierop te 
reageren door op zoek te gaan naar een stijl of naar over-
tuigingen die ons bevrijden van de doolhof van onzeker-
heden, en die met een nieuwe, heldere visie komen op hoe 
heilig en boven discussie verheven het gezag in de geschie-
denis was.

Het is inmiddels uiterst onwaarschijnlijk dat dit het 
oude communistische systeem zal worden, aangezien dat 
in moreel en intellectueel opzicht zo volstrekt in diskre-
diet is geraakt. Het kan zich op verschillende manieren 
manifesteren in het westen. Afgezien van diegenen die 
simpelweg hun toevlucht zoeken tot religieuze systemen 
die onbetwijfelde zekerheid bieden, is voor verschillende 
soorten fundamentalisme het krachtige idee dat we het 
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‘einde van de geschiedenis’ hebben bereikt, of dat het toch 
in elk geval bijna in zicht is, gewoon een andere uiting van 
dezelfde gedachte: het idee dat het debat over essentiële 
morele, sociale en spirituele kwesties werkelijk voorbij 
is en dat de wereldwijde markt als vanzelf alle discussies 
heeft gewonnen. Hierin zien we twee ogenschijnlijk ver-
schillende trends plotseling samenvallen: het radicale in-
dividualisme van onze cultuur en het geloof dat er geen 
rationele argumenten zijn tegen de soevereiniteit van de 
wereldwijde markt. Consumentisme en een ‘zacht’ soort 
totalitarisme vallen hierin samen.

geloof en cultuur

Zestig jaar geleden, kort na de Tweede Wereldoorlog, 
schreef de katholieke historicus en filosoof Christopher 
Dawson: ‘Een samenleving die haar religie heeft verloren, 
wordt vroeg of laat een samenleving die haar cultuur ver-
liest.’1 Wanneer de processen die ik hier heb beschreven 
het overnemen, gaat niet alleen de cultuur van Europa en 
haar culturele verwanten verloren, maar ook het idee van 
cultuur op zich. Het einde van de geschiedenis is een situ-
atie waarin er niets meer overblijft om te ontdekken aan 
de menselijke natuur en aan de mogelijkheden van men-
selijke relaties en taal. Zoals elke andere vorm van fun-
damentalisme gaat het ervan uit dat de belangwekkende 
vragen zijn beantwoord en dat het enige wat nog rest, de 
verschillende vormen van vrijetijdsbesteding zijn. Dat is 
het tegenovergestelde van wat zovelen het meest veront-
rustende vinden aan zowel de oude marxistische wereld 
als aan de retoriek van de zogenaamde ‘radicale’ islam van 
vandaag. In zijn hoogtijdagen verzette het communisme 
zich tegen alles dat zelfs maar leek op innovatieve of kriti-
sche kunst en eiste het van de kunstenaar dat diens werk de 
sociale boodschap van de partij zou uitdragen. Soms was 
dat werk bijzonder vaardig uitgevoerd en soms slaagde het 
er toch heel knap in subversief te zijn, maar het politieke 
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kader was ontworpen om alle werkelijke creativiteit te on-
derdrukken. En om over het andere grote alternatief voor 
het, door het christendom ‘achtervolgde’ westen te spre-
ken: het is een van de grote tragedies van onze tijd dat de 
islamitische wereld die in haar geschiedenis zeer verfijnd 
materiaal en een poëtische cultuur produceerde, nu van 
binnenuit wordt bedreigd door diegenen die enkel het let-
terlijke woord van de heilige tekst erkennen, los van elke 
geleerdheid en interpretatie. De paradox van het islamiti-
sche primitivisme is dat het niet lijkt voort te komen uit een 
sterk geloof, maar juist uit een zwakte die ervan uitgaat dat 
het geloof de wereld van het sociale en de verbeelding niet 
kan veranderen. Een verward of zwak geloof leidt tot een 
cultureel verlies aan durf, en dat culturele verlies aan durf 
heeft vervolgens weer zijn effect op het geloof zelf en leidt 
tot een krankzinnige angst die zich hult in geweld.

Wil de Europese traditie van politiek liberalisme over-
leven – de traditie van de burgerlijke vrijheid om kritiek 
te hebben op de overheid en die te hervormen, de traditie 
die ruimte laat voor een echt publiek debat over wat het 
beste is voor de samenleving –, dan moeten wij een beter 
bewustzijn ontwikkelen van het christelijke erfgoed dat, 
stilletjes en verborgen, heeft geleid tot deze traditie. Het 
christelijk erfgoed heeft altijd ingezet op menselijke waar-
digheid en de mogelijkheid om terecht van mening te ver-
schillen met de heersende filosofie. Wanneer we nadenken 
over geloof en cultuur in het Europa van vandaag en mor-
gen, staat ons veel meer te doen dan alleen de Europeanen 
over te halen om weer christen te worden (al zou dat een 
aardig begin zijn…). Zo valt er wel iets te zeggen over de 
manier waarop Europa aan de rest van de wereld een ze-
ker moreel besef blijft bijdragen dat gefundeerd is op de 
kritische geest van het christendom en de overtuiging dat 
bekering mogelijk is, en dat dus de huidige organisatie en 
verschijningsvorm van de wereld niet de enige hoeft te 
zijn. Maar (en dat is toch eigenlijk het belangrijkste punt 
dat ik hier heb geprobeerd te maken) als dit een kritische 
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geest moet zijn, een manier om tot een goed oordeel te ko- 
men, kan die niet eindeloos achterdochtig blijven en geen 
genoegen nemen met het idee dat we nergens meer op kun- 
nen vertrouwen. Het christelijk geloof houdt ons voor dat 
aangezien God kan worden vertrouwd, we niet voorzich-
tig hoeven te zijn met ons scepticisme tegenover alles wat 
minder is dan God. In de context van het geloof is dit de 
‘ondraaglijke lichtheid’ die is gegeven in relatie tot de we-
reld en haar verwachtingen, de ironie die nog steeds ver-
enigbaar is met de liefde en het engagement in Gods naam.

Dat kan ik misschien enigszins verhelderen door het te 
vergelijken met wat christenen door de eeuwen heen ‘ne-
gatieve theologie’ hebben genoemd. In deze theologische 
traditie hebben denkers en schrijvers altijd benadrukt dat 
geen enkele menselijke formulering ooit kan bevatten wat 
God is, maar dat brengt hen niet op het idee om te con-
cluderen dat er niets over God kan worden gezegd. Het 
enige wat ze ermee zeggen, is dat elke formulering, hoe 
precies ook, nooit helemaal afdoende zal zijn. Er zal altijd 
nog meer over te zeggen zijn (zelfs in de hemel). Dat is 
een theologie die hoopvol is vanuit de overtuiging dat er 
altijd meer is en dat dit ‘meer’ altijd nog fascinerender en 
mooier zal zijn. Misschien bepaalt dat ook de christelijke 
houding ten opzichte van de cultuur. We willen over de 
menselijke prestaties en creativiteit helemaal niet zeggen 
dat ze ‘vals en leeg’ zijn, maar juist ‘dat ze nog niet alles 
zijn wat ze zouden kunnen zijn’. De christen benadert cul-
tuur, samenleving, kunst en politiek niet vanuit een nega-
tieve houding en met de eis van een rivaliserende cultuur of 
samenleving, maar met de bereidheid om vragen te stel-
len uit naam van iets groters dat alleen God openstelt en 
mogelijk maakt. Zelfs diegenen die niet helemaal weten 
wat ze geloven, kunnen misschien wel begrip opbrengen 
voor de gewoonte om vragen te stellen zonder daarbij alle 
zekerheden te ontmantelen en de mens te reduceren tot 
een geïsoleerde kiesmachine in een marktvormige wilder-
nis. Deze christelijke gewoonte opent nieuwe horizonten 
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en biedt ons nieuwe, diepere inzichten in het komische en 
tragische menselijke bestaan.

Aan het begin van deze bijdrage heb ik vijf kenmerken 
geschetst van de Europese cultuur die alle vijf te maken 
hebben met de wijze waarop de moderne Europese ziel 
denkt ‘zichzelf te moeten scheppen’. Later zagen we hoe 
dit wellicht een verlammend en vernietigend effect op 
onze wereld gehad zou kunnen hebben. Maar wanneer we 
onze zielen zien als geschapen omdat ze van de hand van 
de schepper komen, als creatief in die mate dat ze zijn ge-
richt op een mysterieuze en onverwoestbare, liefhebben-
de bestemming, dan beschikken we over iets van onmete-
lijke waarde dat onze cultuur kan inspireren en voeden. En 
misschien dat we dan ontdekken dat het idee van mensen-
rechten niet alleen gaat over het afdwingen van mijn eigen 
aanspraken, maar over de eisen van de waardigheid in alle 
personen, een idee van vrijheid dat gaat over vrijheid voor 
de ander in plaats van vrijheid van de ander, een idee van 
democratie dat gaat over de constante zoektocht naar ma-
nieren om te verzekeren dat zelfs de meest gemarginali-
seerde en berooide nog een stem heeft, een zoektocht naar 
een morele convergentie in het publieke leven in plaats van 
de scheiding tussen een minimale publieke orde en private 
morele voorkeuren, en een klimaat van artistieke schep-
ping dat iets laat zien van de rijkdom van het menselijk 
subject wanneer dit wordt geopend voor het heilige. Dat 
zou een ware cultuur van het leven zijn, een waardig stre-
ven voor deze grootse gemeenschap, dit jaar en alle jaren.

 Uit het Engels vertaald door Huub Stegeman. Deze tekst  
is eerder verschenen in Rowan Williams, Geloof in de  
publieke ruimte. Vught: Skandalon, 2013. Met dank aan de 
uitgever voor herpublicatie.

n o o t
1 Christopher Dawson, Religion and Culture. New York: 

Sheed & Ward 1948, p. 233.
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