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Tot utopisch denken gedwongen

Het grote Van Dale Woordenboek vermeldt achter de 
term Utopia dat het de verkorte titel is van een werk van 
Sir Thomas More (1478-1553) over een ideaal eiland waar 
een denkbeeldige, volmaakt gelukkige staat is ingericht. 
Vandaar dat het een begrip is geworden voor een droom-
land, een land van belofte, een heilstaat. Onder de meer al-
gemene termen van utopie en utopisch denken worden twee 
verschillende betekenissen opgegeven: enerzijds betreft 
het die van een niet te verwezenlijken ideaal, anderzijds die 
van een verandering van de bestaande orde op grond van 
een ontwerp voor een meer ideale toestand.

In het eerste boek van More’s Utopia vinden we het fic-
tieve verslag van een dialoog tussen More en ontdekkings-
reiziger Rafaelo Babellario,1 met wie Pieter Giles te Ant-
werpen zijn vriend Thomas anno 1515 in contact brengt. 
Babellario doet eerst uitvoerig verslag van een vroegere 
ontmoeting, rond de eeuwwisseling, te Canterbury ten 
huize van aartsbisschop-kardinaal John Morton. Daarna 
volgt een lange monoloog van Babellario, waarin hij zijn 
ervaringen beschrijft tijdens zijn jarenlange verblijf op 
het eiland Utopia, waar hij naar zijn overtuiging de ideale 
staatsvorm heeft aangetroffen. More en Giles aanhoren 
geduldig en zonder onderbrekingen het betoog van de 
ontdekkingsreiziger. Daarna, zo schrijft Thomas, ‘wilde 
ik graag met hem in discussie gaan, want er waren nogal 
wat gebruiken en wetten van de Utopianen, die in mijn 
ogen volslagen belachelijk waren’. De kritiek wordt echter 
uitgesteld tot een volgende ontmoeting. ‘Maar voorlopig 
ben ik het beslist niet met alles eens, wat hij heeft gezegd, 
hoe groot zijn kennis en levenservaring ook zijn. Toch 
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neemt dat niet weg, dat er volgens mij in de republiek Uto-
pië heel veel te vinden is, dat als voorbeeld kan dienen voor 
ons deel van de wereld, al moeten we het zeker niet zomaar 
overnemen’ (p. 158).2 In elk geval deelt More niet de po-
sitieve conclusie zonder enig voorbehoud van Babellario 
over de staatsvorm van de Utopianen: ‘Ze hebben met hun 
republiek het fundament gelegd voor een samenleving die 
niet alleen hecht en gelukkig is, maar menselijkerwijze ge-
sproken ook voor eeuwig zal blijven bestaan’ (p. 156).

Zo vinden we al in het boek van More zelf het twee-
slachtige karakter van het utopische denken, dat Van Dale 
signaleert: een imaginaire heilstaat enerzijds, een ontwerp 
voor een betere samenleving op grond van ernstige kri-
tiek op de bestaande orde anderzijds. Kritiek had Thomas 
More zeker op de toenmalige situatie in Engeland en  
Europa, maar tevens zag hij goede mogelijkheden tot ver-
betering in de staat Utopia, ook al blijft in zijn publicatie 
onuitgesproken waarover hij met Babellario van mening 
verschilde.

Er is in de loop der eeuwen vaak teruggegrepen op het 
werk van Thomas More en er zijn talloze politieke ideaal-
beelden ontworpen, zowel imaginair, literair, alsook met 
wetenschappelijke onderbouwing. Men zou kunnen zeg-
gen dat de behoefte aan utopieën in de moderne tijd steeds 
dringender wordt ervaren, niet alleen door de loop van de 
politieke geschiedenis en de voortdurende uitbraken en 
bedreigingen van oorlog en geweld, maar ook vanwege 
de vooruitgang van techniek en wetenschap, met ontwik-
kelingen die de mensheid voor ongekende mogelijkheden 
maar ook catastrofale gevolgen plaatsen. Het wordt steeds 
complexer om prioriteiten vast te stellen en garanties te 
verzekeren voor een toekomst waarin de humaniteit niet 
bedreigd wordt maar zich blijvend kan ontplooien. Daar-
bij kan de schaal van de kritische reflectie niet meer die 
van één enkele staat betreffen noch slechts een continent: 
ontwikkelingen zijn globaal. Deze globalisering vereist 
een internationale en mondiale verantwoordelijkheid om 
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positieve kansen te benutten en desastreuze ontwikkelin-
gen te voorkomen.

De huidige mensheid is meer dan ooit tevoren tot uto-
pisch denken gedwongen. Niet in de zin van een blinde 
utopie, die de bestaande orde verwerpt maar niet verder 
komt dan een irrationeel droombeeld. Evenmin in de zin 
van een louter literaire kritische reflectie, welke de mensen 
van nu een toekomstig ideaalbeeld voorspiegelt dat slechts 
de machteloosheid in het heden versterkt. Wel in de zin 
van een verlichte, concrete toekomstschets, die vertrekt 
van een zo objectief mogelijke toets van de bestaande orde, 
gebaseerd is op een rationele prognose, een reële politieke 
planning omvat en een collectieve activiteit verzekert in de 
richting van een ideaalbeeld dat nog niet gerealiseerd is, 
maar in de richting waarvan wel concrete stappen kunnen 
worden gezet.

Hierbij is het doorslaggevende criterium de ‘humani-
teit’ met haar twee grondbeginselen: de onvervreemdbare 
en ondeelbare waardigheid van de menselijke persoon en het 
algemeen welzijn van de mensengemeenschap.

Techniek en wetenschap bewerken niet automatisch een 
betere maatschappelijke ordening en nog minder de de-
finitieve vooruitgang van de mensheid. De techniek is 
in zich ambivalent, want zowel in staat om te scheppen 
als te vernietigen. De wetenschap is weliswaar rationeel, 
maar nimmer uitputtend wat betreft haar prognoses. 
Beide zijn niet competent om de ‘waarom’- en ‘waartoe’-
vragen – de zinvragen en de ethische vragen – te beant-
woorden. Zonder sturing door het gezonde menselijke 
verstand en ethische, humane afwegingen kunnen ze uit- 
eindelijk voeren tot de totale vervreemding van de mens  
en zelfs tot de algehele vernietiging van de mensheid. 

Iets vergelijkbaars geldt voor de politieke besluitvorming.  
De fundamentele, menselijke waarden van human dignity 
en common good danken hun ontstaan en gelding niet aan 
de politiek en de democratische rechtsstaat, maar moeten 
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daarin wel beschermd en gegarandeerd worden. Ze gaan 
de reikwijdte van de politiek te boven: ze zijn ‘metapoli-
tiek’, voorgegeven met de menselijke existentie, en dus een 
blijvend onderwerp van voortdurende, samenlevingsbre-
de dialoog en afweging.

Het was een belangrijke vrucht van ‘verlicht utopisch 
denken’ toen na de twee vernietigende wereldoorlogen 
van de vorige eeuw door de wereldgemeenschap de Ver-
enigde Naties werden opgericht als een blijvend orgaan 
van internationale dialoog en afstemming met het oog op 
vrede en gerechtigheid in de toekomst. Twee verklaringen 
van de vn  verdienen in het kader van utopisch denken hier 
een bijzondere vermelding.

Op 10 december 1948 verklaarde de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties in de preambule van haar 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ‘dat er-
kenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en 
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensenge-
meenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en 
vrede in de wereld’ en dat ze de Universele Verklaring zag 
‘als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties 
te bereiken ideaal’.

Op 8 september 2000 verplichtten de toenmalige 189 
landen van de Verenigde Naties zich in de Millennium De-
claration unaniem tot de realisering van acht Millennium 
Development Goals in een periode, aflopend in het jaar 
2015. Deze doelen betreffen een gezamenlijk daadkrachtig 
engagement tegen armoede en uitsluiting. Ook deze ver-
klaring was een belangrijke bijdrage aan verlicht utopisch 
denken. Op het terrein van meerdere doeleinden is daad-
werkelijk beduidende vooruitgang geboekt, hoewel bij het 
aflopen van de streefdatum het gehele project zeker nog 
niet is gerealiseerd. Vandaar de vraag naar een ‘utopisch’ 
vervolg.

Ook de oprichting van de Europese Unie kan gezien 
worden als een blijk van verlicht utopisch denken. De be-
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roemde Verklaring van Robert Schuman van 9 mei 1950, 
vijf jaar na het einde van de inhumane verwoesting van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van het Europese 
continent uit een spiraal van agressie, schending van de 
mensenrechten en versplintering van de volkengemeen-
schap, begint met de vaststelling: ‘De vrede in de wereld 
kan niet verzekerd worden zonder creatieve inspanningen 
die beantwoorden aan de omvang van de gevaren welke de 
vrede bedreigen.’ Daarom deed Schuman het voorstel tot 
de oprichting van de Europese Kolen- en Staalgemeen-
schap als ‘eerste grondsteen van een Europese Federatie, 
die onontbeerlijk is voor het bewaren van de vrede’. Schu-
man zag dit voorstel als een ‘aanbod voor de gehele wereld’ 
om ‘tot verheffing van de levensstandaard en bevordering 
van de werken van de vrede bij te dragen’. 

De Europese Unie is een verlicht utopisch project van 
vrede en gerechtigheid en is gebaseerd op de universele 
en fundamentele humane waarden. Dit werd recentelijk 
opnieuw door politieke leiders benadrukt naar aanleiding 
van het dramatische vluchtelingenvraagstuk, waarbij zo-
wel de human dignity als het common good in het geding 
zijn, tezamen met de twee toepassingsbeginselen van soli-
dariteit en subsidiariteit.

Uit de Schumanverklaring blijkt overduidelijk dat de 
christelijk geïnspireerde ‘vaders’ van het Europese een-
wordingsproces de Europese Unie niet als een utopisch 
einddoel zagen. Ze hebben nooit de bedoeling gehad 
Europa tot een eiland en een onneembaar fort te maken, 
zoals koning Utopus deed door de landengte die Utopia 
met het vastenland verbond te laten uitgraven (p. 72). Voor 
de ‘vaders’ was de stichting van de Unie een bijdrage tot 
vrede en gerechtigheid wereldwijd en behield de eu  haar 
verantwoordelijkheid in het bijzonder voor het Afrikaan-
se continent.

Alle doelstellingen zijn voorwaardelijk, onder voorbe-
houd, en nooit definitief, onherroepelijk. Dit betekent dat 
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de kritische analyse van de bestaande orde ook steeds op-
nieuw de voorgestelde nieuwe structuren blijft betreffen. 
Ook deze blijven aan kritiek onderhevig en dienen regel-
matig getoetst te worden, niet alleen op de oorspronkelijke 
intentie en opzet, maar ook op de effectiviteit van de eigen 
bijdrage aan het dichterbij brengen van het op rationele en 
ethische gronden gefocuste ideaal en aan de eventuele te-
kortkomingen en negatieve gevolgen van de gekozen route. 
Er mag geen dogmatische verharding plaatsvinden van de 
politieke besluitvorming, evenmin als van de economische 
constellatie. Dat veronderstelt een niet aflatende, samen-
levingsbrede dialoog, die de reële ontwikkelingen ‘moni-
tort’ op grond van de fundamentele waarden van huma-
niteit, van het algemeen belang van de mensheid, van de 
rechten van de mens. Deze dialoog kan slechts vruchtbaar 
zijn wanneer alle partners in staat en bereid zijn tot zelfkri-
tiek, in de overtuiging dat niemand de waarheid in pacht 
heeft, en dat alleen gezamenlijk zorgvuldig en gewetensvol 
gezocht kan worden naar de beste inzichten en juiste af-
wegingen omtrent de keuzes waarvoor men gesteld wordt. 
Deze zelfkritische houding wordt ook gevraagd van per-
sonen of groeperingen – ook van kerken en religieuze ge-
meenschappen – die zich tot vertegenwoordigers van de 
kritiek in de samenleving maken. Het gevaar bestaat dat 
hun eigen idee over een toekomstig ideaal tot een ideolo-
gie verhardt, waarmee een gezamenlijk verlicht utopisch 
denken is geblokkeerd. De dialoog is nooit afgesloten en 
blijft steeds open. 

Met name de christelijke kerken zijn geroepen tot een 
blijvende distantie ten aanzien van ideale toekomstbeel-
den en van behaalde of vermeende verworvenheden in die 
richting. De kerk zal hiertegenover steeds een kritische 
distantie betrachten op grond van het ‘eschatologische 
voorbehoud’: ze is geroepen de toekomst van de wereld 
radicaal open te houden vanwege de belofte van een ab-
solute toekomst van de mens en de mensheid in het Rijk 
Gods, vanwege de heilsdimensie van de geschiedenis, die 
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haar oorsprong en definitieve vervulling vindt in Chris-
tus. Hoewel Utopia meer lijkt op de Noord-Amerikaanse 
secular city van de vorige eeuw, verwijst Babellario in zijn 
slotwoord toch naar ‘de gezaghebbende woorden van 
Christus, onze Verlosser, die in zijn wijsheid precies wist 
wat het beste was en in zijn goedheid nooit wat anders zou 
voorschrijven’ (p. 153).

De kerk moet in kracht van haar eschatologische zen-
ding kritisch staan tegenover elke binnenwereldlijke wer-
kelijkheid als wezenlijk ontoereikend en ambivalent. De 
kerkelijke verkondiging heeft daarom fundamenteel een 
voorbehoud tegenover alle menselijke en maatschappe-
lijke instellingen, zowel tegenover de ‘linkse’ pretentie een 
definitief concept gevonden te hebben voor verwerkelij-
king van het humanum, als tegenover de ‘rechtse’ pretentie 
van de absolute en definitieve gelding van de bestaande 
ordening, zoals die in Utopia gezien werd. Er is echter ook 
een kritische distantie vereist tegenover de kerk zelf, in 
zoverre ze zich met een bepaalde categorie identificeert 
ofwel zich beperkt tot formele kritiek.

Wanneer de kerk geconfronteerd wordt met de discre-
pantie tussen een feitelijke onheilssituatie waarin de mens-
heid zich bevindt en de belofte van het universele heil, dan 
is ze geroepen daartegen te protesteren en aan te dringen 
op een effectieve oplossing. Hoe deze er in haar elemen-
ten uit zal zien, overstijgt in de regel de competentie van 
de kerk. Dat is dan veel eerder een zaak van technische en 
wetenschappelijke analyse, van rationele deskundigheid 
en de autonomie van het wereldse bereik die God de mens 
gegeven heeft en waarvoor hij dan ook verantwoordelijk 
is. De kerk kan slechts meedenken en meezoeken naar de 
juiste oplossingen voor de problemen van plaats en tijd. 
Haar opdracht is ook om te toetsen in hoeverre eventuele 
oplossingen die zich aandienen, aan de humane waarden 
beantwoorden. ‘Om een dergelijke taak ten uitvoer te 
brengen, heeft de kerk te allen tijde de opdracht de tekenen 
van de tijd te onderzoeken en in het licht van het Evangelie 
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te interpreteren’, zo zegt het conciliedocument Gaudium 
et spes (gs  4).

Om deze taak te kunnen volbrengen is het een eerste 
vereiste dat de kerk werkelijk tegenwoordig is in het reële 
bestaan van de mens in de wereld, zodat ze ook in staat is 
de tekenen van de tijd te verstaan en daarin de signalen van 
God te onderscheiden van de dwaallichten van deze wereld 
(cf. gs  11). Deze kerkelijke presentie moet steeds opnieuw 
geactualiseerd worden en in de telkens nieuwe constellatie 
geconcretiseerd. De kerk mag zich niet verschansen achter 
enkele algemene beginselen, maar zal zich in de kracht van 
de hoop die haar stuwt en in het licht van het geloof dat 
haar inspireert, bezig moeten houden met de praktische 
consequenties van de confrontatie tussen onheil en heil. 
Ze zal zich steeds opnieuw dienen te heroriënteren om 
het contact met de wereld niet te verliezen. Dan zal ze ook 
in staat zijn mee te zoeken naar nieuwe wegen en zelf als 
eerste bereid zijn deze wegen te gaan. Haar existentiële be-
trokkenheid bij het heil van de wereld vereist het concrete 
engagement van een radicale dienstbaarheid.

Paus Franciscus herhaalt aan alle geloofsgemeenschap-
pen de aansporing van Paulus vi  om ‘een altijd waakzaam 
vermogen te hebben om de tekenen van de tijd te bestude-
ren’ (Ecclesiam Suam, 1964, 19) en voegt daaraan toe: ‘We 
staan voor een zware verantwoordelijkheid, aangezien en-
kele werkelijkheden van de tegenwoordige tijd, wanneer 
ze geen goede oplossingen vinden, onomkeerbare proces-
sen van ontmenselijking in gang zetten. Het is opportuun 
duidelijk te maken, wat een vrucht van het Rijk kan zijn, en 
ook wat Gods plan schaadt’ (Evangelii Gaudium, 2013, 51).

Wat betreft het verlichte utopische denken is de weder-
zijdse relatie tussen kerk en wereld een dialogerende re-
latie. Het betekent dat ze partners zijn, die op elkaar zijn 
aangewezen, die elkaar kunnen verrijken en slechts dankzij 
deze wisselwerking en onderlinge beïnvloeding hun eigen 
wezen kunnen voltrekken.
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Het Tweede Vaticaans Concilie heeft begrepen dat deze 
openheid naar de wereld geen tactische zwenking van de 
Kerk is, waardoor ze opnieuw vat zou kunnen krijgen op 
de menselijke samenleving, maar dat het hier een wezen-
lijke noodzaak betreft. Vandaar dat de dialoog hoogste 
prioriteit heeft in de kerk. De dialoog dient geheel boven-
aan op de dagorde van de kerk te staan, want alleen dan 
kan zij haar sacramentele zending vervullen, alleen dan is 
zij werkelijk ‘teken van de broederlijkheid, welke een open 
dialoog toelaat en versterkt’ (gs  92). 

De pastorale constitutie Gaudium et spes over ‘de kerk 
in de wereld van vandaag’ staat geheel in het teken van de 
dialoog. Van het begin tot het einde is dit het hoofdthema 
van de constitutie. Reeds in de inleiding wordt gezegd dat 
de kerk geen welsprekender bewijs kan geven van haar in-
nige verbondenheid met en haar liefdevolle zorg voor heel 
de mensheid dan in de dialoog (gs  3). De epiloog is geheel 
aan het thema van de dialoog gewijd: met name wordt hier 
de universaliteit onderstreept van de dialogale zending van 
de kerk en de radicale belangeloosheid welke zij daarbij in 
acht neemt. Niemand wil ze van de samenspraak uitslui-
ten. De verplichting van de dialoog heeft haar grondslag in 
‘een en dezelfde menselijke en goddelijke roeping, waartoe 
alle mensen geroepen zijn, om samen te werken aan de op-
bouw van de ware wereldvrede (gs  92), om de wereld te 
humaniseren en zo “een wereldwijde en hecht gefundeer-
de broederschap na te streven”’ (gs  91) en ‘de mensen van 
de huidige wereld nog edelmoediger en daadkrachtiger te 
dienen’ (gs  93).

Het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan we in decem-
ber 2015 de vijftigste verjaardag van de sluiting hebben 
herdacht, en met name de pastorale constitutie over ‘de 
kerk in de wereld van vandaag’ (afgekondigd in de slotzit-
ting op 7 december 1965) is zonder twijfel te beschouwen 
als een waardevolle en hoopvolle bijdrage aan het ‘ver-
lichte utopische denken’ dat de mensheid zo urgent nodig 
heeft.
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 noten
1 Paul Silverentand koos in zijn Nederlandse vertaling van 

Utopia de naam ‘Babellario’ als equivalent voor de door 
More gemunte ‘Griekse’ samenstelling ‘Hythlo daeus’, die 
ongeveer de betekenis heeft van ‘praatjesmaker’ of ‘non-
sens-uitkramer’ (hythlos = nonsens). [red.]

2 De bladzijdeverwijzingen in deze bijdrage betreffen de 
uitgave Utopia van uitgeverij Athenaeum – Polak & Van 
Gennep, Amsterdam 2008.
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