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ESSAY

Christendom en secularisme in Europa en de
waarden van de democratische rechtsstaat

Paul van Sasse van Ysselt

Inleiding

Samenleven is een kunst. Wij-gevoel is daarbij behulpzaam. Het draagt bij aan de
ontwikkeling van waardevolle, vreedzame relaties ten opzichte van elkaar. Het is
ook functioneel, namelijk voor economische ontwikkeling en het in stand houden
van instituties als steunberen voor de samenleving. Het wij-gevoel staat echter
onder druk, ofschoon het – althans tijdelijk – licht opgeflakkerd lijkt te zijn als
gevolg van het coronavirus. Volgens opeenvolgende rapporten van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) voelt een meerderheid van de Nederlanders dat het
wij-gevoel wordt bedreigd door globalisering, individualisering en toenemende
diversiteit. Bovendien leiden deze verschijnselen in een sterk geseculariseerde
samenleving regelmatig tot botsingen en polarisatie rond geloofsbeleving in de
publieke ruimte.1 Dat roept de vraag op naar de mogelijkheid van een betekenis‐
vol wij-gevoel. Een antwoordrichting daarop is de laatste vijftien jaar steeds
nadrukkelijker gegeven in termen van identiteit, veelal met het risico of resultaat
van het othering-mechanisme: wij zijn niet zij.2 Dat doet de vraag rijzen naar de
mogelijkheid van een wij-gevoel dat voldoende werkbaar is als minimumbijdrage
voor een stabiele en vreedzame samenleving. Een wij-gevoel dat samenhangt met
een dragende cultuur die geen uitgeslotenen creëert en voldoende ruimte laat
voor een ‘Ander’ die, in de voetsporen van Usbek en Rica in Montesquieus Lettres
Persanes, de samenleving een kritische spiegel kan voorhouden.3 Zijn er ten min‐
ste gedeelde ijkpunten voor een dergelijke cultuur met een inclusief wij-gevoel, en
zo ja, welke dan?

Narratief voor de samenleving

Een wij-gevoel heeft praktisch handelen nodig, maar ook een verhaal. Tot aan de
Verlichting was dat verhaal in belangrijke mate het verhaal van en geloof in God.
De Verlichting gaf de Rede als substituut, het Duits Idealisme de Geest, en de

1 Aan genoemde invloeden op zowel de bevordering als atrofiëring van het wij-gevoel kan gevoeg‐
lijk worden toegevoegd die van (digitale) technologie en sociale media.

2 Dit mechanisme vond plaats in de identiteitsdebatten in Nederland en andere West-Europese
landen, zie M.A. Perkins, Christendom And European Identity, The Legacy Of A Grand Narrative
Since 1789, Berlijn/New-York: Walter de Gruyter 2004, p. 187, aangehaald in M. Berger, Islam,
Europa en de ‘joods-christelijke beschaving’, TvRRB 2017 (8)2, p. 36-56.

3 Montesquieu, Lettres Persanes (1758), Manchecourt: Gallimard 1978.
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Romantiek het Ik, de Esthetiek en Cultuur; zij alle blijken echter niet in staat te
zijn geweest richting te geven en een duurzame gemeenschap op te bouwen, even‐
min als de negentiende-eeuwse natiestaat en de twintigste-eeuwse ‘cultuurindu‐
strie’, aldus Eagleton in zijn Culture and the Death of God.4 Voorts heeft de latere
postmoderne deconstructie weliswaar onze negatieve vrijheid versterkt, maar de
positieve vrijheid weinig geboden.5 Dat geldt evenzeer voor de neoliberale ideo‐
logie, die in de beginjaren tachtig even nuttig was, maar vervolgens heeft geleid
tot een markteconomische roofbouw op de publieke en culturele sector en tot toe‐
nemende ongelijkheid in de samenleving, zoals inmiddels wetenschappelijk en
politiek breed wordt onderkend en scherp voor het voetlicht is gebracht door
velen, onder wie David Djaiz in zijn Slow Democracy.6 Juist deze positieve vrijheid
kan echter dienen ter invulling van ieders levensplan en aan het vormgeven van
het wij-gevoel. In een versnelde, vloeibare en complexe wereld zou een gedeelde
houding van resonantie en improvisatie kunnen bijdragen aan dat gevoel.7 Zo’n
houding vergt echter een balanceeract die niet voor iedereen zal zijn weggelegd.
Verder dienen zich weliswaar nieuwe vormen van activisme en solidariteit aan,
maar vaak tijdelijk, gecentreerd rondom een enkel thema en zonder breed
gedeelde herkenbaarheid. Zelfs Frankrijk als republiek met een nationale identi‐
teit bij uitstek heeft eraan moeten geloven, getuige onder meer de recente studie
L’archipel français van politiek analist Jerome Fourquet, waarin hij de verschijning
van een meervoudig, verdeeld en gedesoriënteerd land analyseert.8 In navolging
van Marcel Gauchet wijt hij dat intuïtief aan de verdwijning van religie uit de
democratie en samenleving (‘la sortie de la religion’). Dat Frankrijk bakermat is
van het postmodernisme zal daar deels ook aan hebben bijgedragen.9

Ondanks de vele diagnoses van maatschappelijke oriëntatieloze fragmentatie lijkt
er toch een substituut te zijn dat ten minste deels aardig weet te voorzien in een
collectief ijk- of kristallisatiepunt voor de samenleving, namelijk de liberale demo‐

4 T. Eagleton, Culture and the Death of God, Yale University Press 2015.
5 Zie voor een recente historische analyse van het vrijheidsbegrip: A. de Dijn, An Unruly History,

Harvard University Press 2020. Daaruit blijkt hoe het negatieve vrijheidsbegrip al langer com‐
pleet de overhand heeft gekregen boven het positieve vrijheidsbegrip. In een interview van De
Dijn over haar boek geeft zij aan: ‘Het is de afgelopen twee eeuwen fout gegaan met de ontwikke‐
ling van ons vrijheidsbegrip’, NRC Handelsblad 7 augustus 2020.

6 D. Djaiz, Slow Democracy. Comment maitriser la mondialisation et rependre notre destin en main,
Allary editions 2019.

7 Vgl. respectievelijk H. Rosa, Leven in tijden van versnelling. Een pleidooi voor resonantie, Amster‐
dam: Boom 2016 en J.H.C. Boutellier, De improvisatiemaatschappij, Amsterdam: Boom Lemma
2011.

8 J. Fourquet, L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Parijs: Seuil 2019.
9 Het postmodernisme heeft, kort gezegd, afgerekend met de Grote Verhalen, het waarheidsbegrip

en morele en esthetische standaarden van de moderniteit. Volgens het postmodernisme zijn
bijvoorbeeld een stel natte laarzen even mooi of evenveel waard als de werken van Shakespeare,
zoals aangehaald in o.a. A. Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Paris: Gallimard 1987. Invloedrijk
op het postmoderne weten en dito cultuur is geweest Jean-François Lyotard, met zijn La condi‐
tion postmoderne: rapport sur le savoir, Paris: Minuit 1979.
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cratie of democratische rechtsstaat.10 Hij heeft ten minste het potentieel een bin‐
dend wij-gevoel en sociale cohesie te creëren, zoals bijvoorbeeld – althans volgens
het constitutionele en officiële discours – in de Verenigde Staten, Frankrijk en
Duitsland. In de woorden van Tom Bingham: ‘(…) in a world divided by differ‐
ences of nationality, race, colour, religion and wealth, it is one of the great uni‐
fying factors perhaps the greatest, the nearest we are likely to approach to a uni‐
versal secular religion.’11 Opeenvolgende rapporten en studies articuleren inmid‐
dels een vergelijkbare zienswijze voor de Nederlandse situatie, zoals van de Raad
voor het Openbaar Bestuur (Een sterke rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een
pluriforme samenleving),12 de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (Waarden,
normen en de last van het gedrag13 en De toekomst van de nationale rechtsstaat)14 en
de Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat (Onverschilligheid is geen
optie. De rechtsstaat maken we samen). Daarnaast wordt het belang van de Grond‐
wet en van de (waarden van de) democratische rechtsstaat steeds meer expliciet
tot uitdrukking gebracht in wetgeving, zoals met betrekking tot de versterking
van het burgerschap en in het kader van weerbare democratie.15 In de Grondwet
zelf wordt mogelijk een algemene bepaling opgenomen waarin de waarborging
van de ‘democratische rechtsstaat’ centraal staat.16 Op Europees niveau heeft ver‐
ankering van genoemde waarden ruimschoots plaatsgevonden in onder andere
het Verdrag betreffende de Europese Unie en zijn er tal van mechanismen – soms
nog in wording – die voorzien in de handhaving daarvan binnen de EU.17 Het gaat
hier dus steeds (primair) om zogenoemde politiek-juridische waarden: waarden
die ten grondslag liggen aan de wijze waarop samenlevingen zijn gestructureerd
of geordend en die zijn verankerd in (grond)wetten.18 Zij zijn relatief robuust,
maar het is maar de vraag of ook zij voldoende zijn voor een wij-gevoel waaraan

10 Hans Boutellier heeft reeds in zijn prachtige proefschrift scherp oog gehad voor slachtofferschap
als belangrijk kristallisatie- en ijkpunt in de postmoderne cultuur (J.C.J. Boutellier, Solidariteit en
slachtofferschap. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, Nijmegen: Sun
2003). Deze is mijn inziens echter minder duurzaam en verstrekkend dan de waarden van de
democratische rechtsstaat kunnen zijn.

11 T. Bingham, The rule of law, Londen: Penguin books 2011 (Allen Lane 2010).
12 Raad voor het Openbaar Bestuur, Een sterke rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme

samenleving, 2020.
13 Wetenschappelijke Raad voor de Regering, Waarden, normen en de last van het gedrag, Amsterdam:

Amsterdam University Press 2003.
14 Wetenschappelijke Raad voor de Regering, De toekomst van de nationale rechtsstaat, Den Haag:

Sdu 2002.
15 Opvallend, in zoverre dat eerdere pogingen om een meer maatschappelijke betekenis toe te dich‐

ten aan de Grondwet geregeld zijn gestrand, zoals blijkt uit o.a. de kabinetsreacties op de advie‐
zen van de staatscommissie Grondwet (2010) en de Nationale Conventie (2007).

16 Een voorstel daartoe is aangenomen in eerste lezing: Wet van 9 maart 2018, verklarende dat er
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een algemene bepaling,
Stb. 2018, 86. De bepaling luidt: De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische
rechtsstaat.

17 Zie o.a. Advies Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), De wil van het volk? Erosie van de
democratische rechtsstaat in Europa, Advies nr. 104; COM 2019 (343), Mededeling inzake Verster‐
king van de Rechtsstaat binnen de Unie – een blauwdruk voor actie; kabinetsbrief inzake de
toetsingscyclus voor de rechtsstaat binnen de EU, Kamerstukken I 2019/20, 35295, F.

18 Berger 2017, p. 51.
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mensen behoefte hebben en dat kan dienen als smeerolie voor de samenleving.
Onder andere voornoemde SCP-bevindingen en WRR-rapporten lijken een andere
kant op te wijzen. In het politieke discours kunnen confessionele partijen hun
antwoord op de meer-vraag deels geven door articulatie van de religieus-culturele
waarden die mede ten grondslag liggen aan hun politieke programma’s. Deze
waarden zijn sinds de jaren negentig ook door andere partijen ontdekt en hebben
mede voeding gegeven aan het populisme en postseculier nationalisme,19 waarbij
de notie van ‘joods-christelijke beschaving’ centraal is komen te staan.20 Daarbij
worden genoemde waarden vaak nogal selectief gebruikt en voornamelijk ingeroe‐
pen als onderscheidende en uitsluitende identiteitsmarker in het kader van het
integratiedebat, zonder noodzaak te hoeven geloven.21 Deze ontwikkeling leidt de
aandacht af van het verband dat wel degelijk aanwezig is tussen de religieus-cultu‐
rele waarden en de politiek-juridische waarden van de democratische rechtsstaat.

Bronnen van de liberale democratie of democratische rechtsstaat

Helemaal losgezongen van God is de democratische rechtsstaat namelijk niet. We
lijken dat te zijn vergeten, aldus Larry Siedentop en Olivier Roy in hun meest
recente werken. In zijn indrukwekkende Inventing the individual. The Origins of
Western Liberalism uit 2014 geeft Siedentop een historisch-filosofische analyse
van de christelijke wortels – morele gelijkheid; alle zielen gelijk voor God – en
(daarmee) de morele inhoud van de liberale democratie.22 Roy stelt in zijn
L’Europe est-elle chrétienne? uit 2019 de vraag naar het christelijk karakter van
Europa. Beiden zien de oorzaak en relevantie van deze vergetelheid in twee fun‐
damentele ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar: (1) de secularisering, die
– in de woorden van Roy – heeft geleid tot een massale ontchristelijking van cul‐
tuur en maatschappij, en (2) de aanwezigheid van de islam ‘in het hart van’
Europa. Deze ontwikkelingen drijven beide auteurs tot hun kernboodschap. Sie‐
dentop betreurt dat religie en secularisme in Europa elkaar steeds meer uitslui‐
ten, omdat Europa daardoor wordt beroofd van een ‘morele autoriteit’; een
wederzijdse uitsluiting die hij bovendien onnodig acht, want berustend op de mis‐
vatting van de aard van het secularisme, dat volgens hem is voortgekomen uit het
christendom en het middeleeuws canoniek recht. Volgens Roy hebben genoemde
ontwikkelingen geleid tot gepolariseerde posities die niet dragend kunnen zijn
voor de samenleving, en moet de waardevraag worden hernomen in en ‘door’

19 Vgl. de fraaie en uitgebreide uiteenzetting hiervan in E. van Hemel, ‘Hoezo christelijke waarden?
Postseculier nationalisme en uitdagingen voor beleid en overheid, TvRRB 2017(08)2, p. 5-23;
F. Fukuyama, Identity, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, 2018 (vertaald: Iden‐
titeit. Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek, Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact 2019).

20 Kritisch beschouwd in Berger 2017.
21 Terecht kritisch over een smal en selectief gebruikt identiteitsbegrip, o.a. F. Fukuyama 2018 en

H. Heinich, Ce que n’est pas l’identite, Gallimard 2018. Beiden onderkennen de grote invloed van
(individuele en nationale) identiteit en de behoefte daaraan. Beiden analyseren het concept,
maar Fukuyama betoogt daarenboven dat identiteit invulling behoeft op een manier die de
democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.

22 L. Siedentop, Inventing the individual. The Origins of Western Liberalism, London: Allen Lane 2014.
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Europa. Inmiddels kunnen Europa en de liberale democratie in het licht van het
christendom ook op warme belangstelling rekenen van andere internationaal
befaamde auteurs die de grote greep niet schuwen, zoals de Brits historicus Tom
Holland met zijn – soms wat branieachtige – Dominion, dat onlangs in 2020 in
vertaling uitkwam (Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde).23 Een
recent, want eveneens uit 2020, kloek werk van eigen bodem betreft Andreas Kin‐
negings De onzichtbare maat. Archeologie van goed en kwaad, waarin de auteur met
prikkelende bravoure de rijke geestelijke erfenis van de antieke oudheid en het
christendom (‘Athene en Jeruzalem’ als ‘de Europese Traditie’) in herinnering
roept, de fundamentele vooronderstellingen van vrijheid en gelijkheid en de daar‐
mee verbonden mens- en wereldbeelden doordenkt en pleit voor de idealen van
de ‘Europese Traditie’ contra de idealen van de Verlichting en Romantiek.24 Een
belangrijke en indrukwekkende studie, die vanwege de didactische schematisering
echter niet helemaal overtuigt wat betreft de gevolgtrekking en het pleidooi. Een
verfijnd werkje van eigen bodem dat onvergelijkbaar is met de voorgaande grote
grepen en het accent legt op de praktische relevantie van christendom voor de
politiek van vandaag de dag, is dat van René Grotenhuis: Zout. De blijvende kracht
van de christelijke traditie.25 Kortom, de tijd lijkt rijp geworden om voorbij de cul‐
turele identiteitspolitiek en het postseculier nationalisme het grootse verhaal of
narratief (opnieuw) historisch-wijsgerig en pastoraal af te stoffen.

Wording van individu, gelijkheid en vrijheid

Siedentop vertelt dat verhaal met verve, in de voetsporen van Franse denkers als
Guizot en, meer recent, Gauchet,26 en Taylor.27 Siedentop biedt een grondige en
sterke nuancering van de standaardlezing waarin de liberale democratie en het
secularisme (enkel en uitsluitend) producten zijn van de Renaissance en de anti‐
kerkelijke Verlichting die braken met de ‘donkere’ Middeleeuwen. Hij duikt
daarvoor diep terug in de (ideeën)geschiedenis, te beginnen bij de antieke oud‐
heid. Daaruit blijkt ook meteen een van de sterke, althans uitgesproken punten
van het betoog, namelijk de aanvaarding van het individu als een historisch pro‐
duct in plaats van een natuurlijk gegeven. Geen enkele samenleving in de antieke
oudheid omarmde de waarde van individuele vrijheid, wat er ook zij van het
beroep daarop in de Renaissance en Verlichting, mede ten behoeve van de moge‐
lijkheid om een sociaal contract te doordenken. Individuen waren geheel onder‐
worpen aan familiestructuren en clans. Logos, hiërarchie en ongelijkheid namen

23 T. Holland, Dominion. The making of the Western Mind, Little Brown UK 2019 [vertaald: Heer‐
schappij. Hoe het christendom het Westen vormde, Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep
2020].

24 A. Kinneging, De onzichtbare maat. Archeologie van goed en kwaad, Amsterdam: Prometheus 2020.
25 R. Grotenhuis, Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie, Berne Media 2020.
26 M. Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Gallimard 1998.
27 C. Taylor, Varieties of Religions Today; William James revisited, Harvard University Press 2003;

C. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press 2007 [vertaald: Een seculiere tijd, Rotterdam:
Lemniscaat 2009]. Zie over Siedentop en Taylor, o.a. C.J. Boutellier, Het seculiere experiment. Hoe
we van God los gingen samenleven, Amsterdam: Boom 2015.
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een centrale plaats in, zowel met betrekking tot familie, burgerschap en stad als
de ordening van de kosmos.28 Maar dan ontketent Paulus een ‘morele revolutie’.
Deze ondergroef de hiërarchische basis die ten grondslag lag aan de superioriteit
van de burgerschapsklasse. Geloof en gelijkheid – van alle zielen tegenover God –
komen op het toneel. Zij maken individualiteit, menselijke vrijheid en individueel
geweten mogelijk.29 Monastiek leven kreeg ingang en leidde tot gerichtheid op
het zelf en autonomie, en later ook op de vorming van de Kerk als organisatie-
eenheid. Monastiek leven maakte het voortbestaan en de groei van het christen‐
dom mogelijk na de val van het Romeinse Rijk en ‘offered the glimpse of another
world’.30 Paulus’ grote vertolker Augustinus ontdekt vervolgens de vrijheid en
zwakheid van de wil, die wordt geplaatst tegenover het lot-denken uit de oud‐
heid.31 De christelijke boodschap ondergraaft de oude, ongelijke en hiërarchische,
familie- en organisatiestructuren. Die boodschap en de ontstane geestelijke klasse
worden gesterkt door ontmoeting en fysieke omgevingen en gebruiken. Als gevolg
daarvan voltrekt zich na 476 – de ondergang van het West Romeinse Rijk – een
scheiding tussen spirituele en tijdelijke of wereldlijke macht die kenmerkend is
ten opzichte van het Oost Romeinse Rijk en de opgekomen islamitische wereld.
Een transformatie van het Romeinse naar het middeleeuwse (stedelijke) bestuurs‐
model en een andersoortige samenleving vindt plaats, geïnitieerd in de context
– zo benadrukt Siedentop herhaaldelijk – van de groeiende invloed van geestelij‐
ken die hun gemeenschap weten te doen overleven in periodes van ‘barbaarse’
invallers. Dan vervolgt Siedentop met de invloed van vele andere geestelijken en
denkers en van de doorontwikkeling van bestuurlijke organisatievormen, via
abdijen, feodaliteit en de worsteling tussen het opgekomen pausdom en Karo‐
lingische keizers, wat mede leidde tot de ontwikkeling van verschillende rechts‐
systemen. Hier doorheen loopt als rode draad het (vaak: beslissende) belang van
het christelijk geloof voor de ontwikkeling van het individueel bewustzijn,
rationele en morele individuwording, gewetensvrijheid en gelijkheid (voor God en
later ook voor de wet). Het zijn noties die hun vertaalslag hebben gekregen in de
concepten van morele gelijkheid, natuurrecht en soevereiniteit van het middel‐
eeuws canoniek recht, en later hun pedant vinden in het denken van de klassieke
constitutionele drie-eenheid Hobbes (gelijke onderwerping aan de soeverein),
Locke (vrijheid en individuele rechten) en Rousseau (volkssoevereiniteit en zelf‐
bestuur) en mede leiden tot secularisme. De erfenis van het christendom is zo
bezien constitutief voor onze huidige staatsinrichting en cultuur.

Kanttekeningen bij Siedentops analyse

Tegen de achtergrond van de afwezigheid van het individu in de klassieke oudheid
is het begrijpelijk dat Siedentop voor de ontdekking van het individu te raden

28 Vgl. S. Stuurman, De uitvinding van de mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijk‐
heid en cultuurverschil, Amsterdam: Bert Bakker 2009, p. 129-130.

29 Siedentop 2014, p. 60 e.v.
30 Siedentop 2014, p. 99.
31 Siedentop 2014, p. 100 e.v.
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gaat bij de periode tussen de antieke oudheid en moderniteit, namelijk het
ontstaan van het christendom overgaand in de – vaak in de schaduw staande –
Middeleeuwen, een tweede sterk punt in Siedentops betoog. Vele christelijke den‐
kers en filosofen passeren daarin de revue. Tegelijkertijd lijkt de precieze bewijs‐
voering achterwege. Hoe belangrijk de rol van Paulus en Augustinus voor de ont‐
wikkeling van het christendom en de opbouw van een geloofsgemeenschap ook is
geweest, de denkstap naar een geïnstitutionaliseerde liberale sociale orde – die zij
zelf niet op die wijze hebben beoogd – is erg groot. Alleen al de precieze rol en
betekenis van bijvoorbeeld Paulus is niet zo eenvoudig en eenduidig, zoals blijkt
uit onder andere Fik Meijers biografie van Paulus32 en uit Van der Heidens ana‐
lyse van Paulus’ denken en invloed.33 Siedentop zet die stap dan ook bepaald niet
in één keer, maar probeert daarvoor zijn hele betooglijn te gebruiken. Die betoog‐
lijn overstijgt echter te weinig – zo moet worden onderkend met Moyns
commentaar34 – het niveau van een beschrijving van opeenvolgende fases in het
christelijk denken. De beschrijving probeert te veel tegelijkertijd een verklaring te
zijn en dat werkt niet helemaal. Belangrijke (verklarende) schakels ontbreken,
zoals overigens vaker voorkomt bij auteurs die de noodzaak van het christendom/
de religie voor de (liberale) democratie of westerse cultuur articuleren. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld Tocquevilles inleiding in zijn De la démocratie en
Amérique,35 maar meer nog bijvoorbeeld aan Tom Hollands Dominion. Sluitende
bewijsvoering is misschien ook wel te veel gevraagd in dit genre. Er is een bodem
aan argumentatiemogelijkheden in de hermeneutische wetenschappen, en Sie‐
dentop lijkt dat ook wel te onderkennen in zijn inleiding en sommige passages
elders in zijn boek. Zo benadrukt hij met regelmaat de relevantie van ‘unintended
beliefs’. Verder legt hij tot op zekere hoogte verbanden door middel van zijn
(samenvattende) in- en uitleidingen. Daarbij komt dat het kernbetoog tot op
zeker hoogte reeds aannemelijk voorkomt vanwege de ontwikkelingen en gebeur‐
tenissen die zo talrijk en impactvol zijn geweest. Schwung heeft het verhaal in elk
geval.
Er zijn echter nog andere kanttekeningen te plaatsen bij het boek. Zo blijft de dia‐
lectische vormgeving van het christendom onderbelicht, dat immers ook zelf
invloeden heeft ondergaan van Plato en Aristoteles, de joodse filosoof Maimoni‐
des, de islamitische denker Averroes en Verlichting-denkers zoals Descartes en
Kant. Daarnaast is de invloed van het christendom wel erg weinig gecontrasteerd
met die van de islam, dat toch ook een zekere gelijkheid voorstaat ten opzichte
van de hogere God en sterk heeft bijgedragen aan de vorming van de Europese

32 F. Meijer, Paulus, een biografie, Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennip 2012.
33 G.-J. van der Heiden, Het uitschot en de geest. Paulus onder filosofen, Nijmegen: Vantilt 2018.
34 Het boek heeft vele positieve recensies ontvangen, zie daarvoor o.a. www.hup.harvard.edu/

catalog.php?isbn=9780674979888&content=reviews. Uiterst sceptisch en kritisch is echter
S. Moyn, ‘Did Christianity Create Liberalism?’, Boston Review 2015, 40/1, p. 50-55. Zie voor een
reactie daarop o.a. www.religiousleftlaw.com/2014/12/did-christianity-create-liberalism.html.

35 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835), Parijs: Flammarion 2010. Wel maakt Toc‐
queville deels gebruik van een empirische methode en heeft hij ook oog voor veel andere aspec‐
ten dan alleen religie en moraliteit voor de vorming van een democratie, wat zijn werk interes‐
sant maakt.
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cultuur.36 Waarom heeft die dan niet tot liberale democratieën kunnen leiden?
Daar gaat het boek weliswaar niet over, maar enige onderkenning hiervan had het
verhaal meer scherpte en nuance gegeven. Voorts zijn de gitzwarte schaduwzijden
van de kruistochten en van intolerantie binnen en buiten Europa nogal onderbe‐
licht gebleven. Dat is jammer, gelet op een van de claims van Siedentop in zijn
inleiding, namelijk dat de wereldorde mede wordt beheerst door een ‘competition
of beliefs’. Weliswaar herinnert hij de lezer eraan dat de verspreiding van het
christendom gepaard ging met overtuiging in plaats van geweld, maar dat was
toch vooral aan de orde in de begineeuwen van het (ontstaan van het) christen‐
dom, in elk geval voorafgaand aan de Middeleeuwen waarover hij in de betref‐
fende passage schrijft. En dan is er nog de rol van gelijkheid in het recht. Het is
zeker zo dat de middeleeuwse canonieke juristen de natuurrechten hebben geïn‐
troduceerd als voorloper op de latere mensenrechten.37 Maar natuurrechten
waren er niet voor iedereen, overigens evenmin als later gedurende lange tijd de
mensenrechten. De geschiedenis heeft laten zien dat vele mensen, onder wie
vrouwen, slaven, krankzinnigen en anderen, lange tijd structureel zijn uitgesloten
geweest van basale rechten. Dat was in de christelijke Middeleeuwen niet anders,
hoewel Siedentop juist die periode beschouwt als vormend voor de liberale demo‐
cratie, die zich onderscheidt van andere bestuurlijke organisatiemodellen waarin
vrouwen nog steeds geen volwaardige plaats innemen. Anderzijds moet wel weer
worden onderkend dat het christendom hier wellicht deels slachtoffer is geweest
van de wet van de remmende voorsprong, evenals dat kan gelden voor de islam.
Aanvankelijk hebben christendom en islam wel degelijk geleid tot verbetering van
(rechts)posities, maar zij hebben dat niet altijd binnen alle latere denominaties
even sterk kunnen volhouden. Meer algemeen kenmerkt het christendom zich,
evenals de islam, door een ambivalente dubbele lading van universalisme en
exclusivisme. Vanaf de Verlichting en Franse Revolutie is daarop geleidelijk aan
een belangrijke correctie gekomen met de onderkenning en toenemende
wettelijke verankering van mensenrechten.38 Het is daarom jammer, zoals ook
Moyn signaleert, dat de betooglijn in het boek eigenlijk te vroeg stopt; de ont‐
wikkelingen na de Middeleeuwen leidden pas daadwerkelijk tot secularisme en
liberale democratie.
Ondanks de indrukwekkende betooglijn en het prikkelend-stimulerende appèl dat
van het boek uitgaat, blijft de overtuigingskracht van het antwoord op de kern‐

36 Vgl. Berger 2017, p. 46-50; Stuurman 2009, p. 101-111. Een mooi overzicht van de (invloed van
de) rijke islamitische wijsgerige traditie biedt o.a. M. Leezenberg, Islamitische filosofie. Een geschie‐
denis, Amsterdam: Bulaaq 2008.

37 Zie voor een fraai overzicht en analyse van de religieuze en filosofische bronnen van de
mensenrechten o.a. V. Zuber, L’ origine religieuse des droits de l’ homme, Genève: Labor et Fides
2017; J. Griffin, On Human Rights, Oxford: Oxford University Press 2007.

38 Volgens sommigen is deze verankering met bijbehorende toezichtmechanismes wel erg ver uitge‐
dijd, met als gevolg afbreuk aan draagvlak en effectiviteit. Zie daarover o.a. P.B.C. van Sasse van
Ysselt, Realisering van grondrechten, VU Amsterdam 2018. Kritisch over de ontwikkeling van het
deels in deze proliferatietijd ontstane vrijheidsbegrip: A. de Dijn, An Unruly History, Harvard Uni‐
versity Press 2020. Uiterst kritisch, en waarschijnlijk zeer oneens met Moyn, is Kinneging,
volgens wie de Verlichting en Romantiek in veel opzichten moeten worden gezien als een ‘verar‐
ming en gevaar voor mens en wereld’; zie bijv. Kinneging 2020, p. 392.
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vraag aldus kwetsbaar, gelet op de voorgaande aandachtspunten. Tegelijkertijd
moet worden onderkend dat Siedentop zijn keuze voor in elk geval de aandacht
voor het christendom voldoende verantwoordt. Zijn boodschap is namelijk: het
Verlichtingsverhaal kennen we, maar laten we niet vergeten dat de moderne tijd
een rijke intellectuele voorgeschiedenis kent waarin belangrijke (ook: christelijke)
ideeën en bronnen aanwezig zijn die onze cultuur van vrijheid, gelijkheid en soli‐
dariteit mede hebben gevormd. Een verhaal waarvan het belangrijk en nuttig is
het voor het voetlicht te brengen in onze tijd van morele en culturele desoriënta‐
tie. Siedentop staat daarin niet alleen. Olivier Roy kwam recent tot een deels ver‐
gelijkbare diagnose, maar richt zijn blik ook kritisch op de oorzaak van de verge‐
telheid van de christelijke ideeën en bronnen.39

Zoektocht naar een redelijke consensus

De vraag van Roy naar het christelijk karakter van Europa vloeit voort uit, zoals
hij identificeert, twee fundamentele ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar:
de secularisering, die heeft geleid tot een massale ontchristelijking van cultuur en
maatschappij, en de aanwezigheid van de islam in het hart van Europa. (Katho‐
liek) conservatieven en populisten maken daarvan een steeds luider punt in ver‐
schillende Europese landen, zoals in Frankrijk respectievelijk de beweging Manif
pour tous en Le Pen. (Katholiek) conservatieven is het veelal te doen om de terug‐
keer van het geloof en religieuze waarden, de populisten om de bevordering van
de ‘christelijke identiteit van Europa’ als cultureel schild tegen de islam.40 Roy
waarschuwt de lezer er steeds voor om niet te vervallen in ‘binaire opposities’,
zoals Europa contra islam. Dat leidt volgens hem doorgaans slechts tot sugge‐
stieve vragen naar de ‘verenigbaarheid van de islam met democratie en Europese
waarden, waarachter feitelijk de vraag schuilgaat naar wat wij plaatsen tegenover
de islam: het christendom of de verlichting’. Roy gaat daar gelukkig niet in mee.
Zijn analyse is anders. Het debat over de christelijke identiteit van Europa laat
zich volgens Roy beter duiden en voeren via de ‘triangelpolen’ christelijke religie,
seculiere waarden en islamitische religie. De echte vraag is voor hem die naar de
plaats van religie en religieuzen in de publieke ruimte in Europa.41 Achter het

39 De Franse sociaal wetenschapper Olivier Roy – verbonden aan het Europees Universitair Insti‐
tuut van Florence (IUE) – is vooral bekend om zijn vele boeken en scherpe analyses over de rol en
betekenis van de (politieke) islam in de samenleving. In zijn lslam mondialisé werkte hij de these
uit dat de wereldwijde islam steeds meer losraakt van nationale en culturele tradities en daardoor
als neo-islam de jeugd aanspreekt. Het boek uit 2002 kreeg in Nederland vooral de aandacht na
de moord op Theo van Gogh in 2004. De dader, Mohammed B. (in 2005 veroordeeld tot levens‐
lange gevangenisstraf), zou de nodige kenmerken hebben gehad van de jonge born again moslim,
zoals Roy die had beschreven. ‘Genadig vrij van hetzerigheid’, noemde recensist Sjoerd de Jong
Roys boek uit 2002 al eens. Die kwalificatie is precies ook van toepassing op zijn l’Europe est-elle
chrétienne?, Seuil 2019.

40 Vgl. Van Hemel 2017, p. 19.
41 In vergelijkbare zin M. Smalbrugge, ‘Christelijke identiteit als cultureel gegeven in Nederland’,

TvRRB 2019 (10) 1, p. 8-25, die daarbij ook de randvoorwaardelijkheid benadrukt van het chris‐
telijk narratief voor de mogelijkheid van debat over de invulling van die (publieke) ruimte.
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(populistische) debat over de islam gaat een dieper debat schuil over de aard van
Europa en zijn relatie met religie in het algemeen. Die aard-identiteit en relatie
zijn in ‘crisis’. Dat blijkt uit de – volgens Roy: geradicaliseerde42 – posities van
katholieken met betrekking tot abortus en huwelijk, maar ook uit ‘la radicalisa‐
tion laïque’ – in de Nederlandse context enigszins vergelijkbaar met wat in het
gepolariseerde debat wel eens is aangeduid als de ‘liberale jihad’ – ten aanzien van
geïsoleerde vraagstukken zoals onverdoofd ritueel slachten en besnijdenis. Er is
volgens Roy weinig redelijkheid over en weer en een gebrek aan gedeelde
waarden.43 Zo’n overlap van waarden veronderstelt het bestaan van afzonderlijke
waarden. De vraag is welke dat zijn. Die vraag is zo eenvoudig nog niet te beant‐
woorden. De waardevraag moet worden hernomen in en ‘door’ Europa, aldus Roy
in zijn slothoofdstuk ‘Einde van christelijk Europa of einde van de religie?’. Laïcité
en religies tonen zich vandaag de dag namelijk slechts nog aan de hand van
wettelijk vastgelegde en door (Europese) rechters toegepaste en uitgelegde secu‐
liere normen, zonder enige verwijzing naar onderliggende waarden, of zoals mis‐
schien ook wel bedoeld: zonder scherp en redelijk debat over de inhoud en
uitwerking van dergelijke onderliggende waarden. Zowel de seculiere en religieuze
normativiteit als het doorgeschoten identiteitsdenken schiet tekort in de levering
van voor eenieder herkenbare waarden en kunnen daarom nog maar moeilijk dra‐
gend zijn voor de liberale democratie.44 Deze vergt volgens Roy terecht een zekere
consensus, of zij nu is gebaseerd op cultuur of op een sociaal contract. Ten
aanzien van beide ontbreken momenteel de vereiste funderende waarden, aldus
Roy, waarmee hij vooral zal bedoelen: zichtbaar ontbreken.

Secularisering en de antropologische breuk van 1968

Hoe is het zover gekomen? Net als voor Siedentop en Holland is voor Roy evident
aanwezig het belang van het christendom voor het idee van Europa en voor de
juridische en politieke concepten die hebben bijgedragen aan de structurering van
(natie)staten en van Europa. Roy illustreert hoe de constitutioneel historische
ontwikkelingen binnen Europa, via de machtsstrijd tussen paus en koning, de
reformatie, godsdienstoorlogen en het Westfaals statensysteem na 1648,45 leid‐
den tot het einde van de overheersende zeggenschap van de Kerk over de politiek,
terwijl de (katholieke) kerk zich opnieuw uitvindt en vormgeeft in een andere
‘universaliteit’, namelijk die van de mondialisering. Daarmee is Europa niet meer
in het hart van het christendom, maar de vraag is of dat andersom ook geldt:
betekent de secularisering van Europa ook een ontchristelijking ervan? Nee, niet

42 Evengoed zou men kunnen zeggen: authentiek of orthodox.
43 In dat oordeel ligt een rawlsiaans politiek-wijsgerige visie besloten over het belang van redelijk‐

heid en gedeelde of overlappende waarden, waaraan een rationeel geïsoleerd mensbeeld ten
grondslag ligt. Communautaristen, zoals MacIntyre, zetten daar een ander mensbeeld en maat‐
schappijopvatting tegenover.

44 Vgl. Van Hemel 2017.
45 O. Roy, l’Europe est-elle chrétienne?, Seuil 2019, hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk geeft beknopt en in

essentie weer waarover Larry Siedentop uitvoerig onderbouwd en gedetailleerd heeft verhandeld
in zijn Inventing the individual, overigens – opvallend – zonder dat Roy naar hem verwijst.
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noodzakelijkerwijs, als je – zoals Roy – onderscheid maakt tussen juridisch-consti‐
tutionele en sociologische secularisering.46 Tot aan het midden van de twintigste
eeuw gold dat de dominante cultuur geseculariseerd christelijk was. De negen‐
tiende eeuw leidde weliswaar tot conflict tussen Kerk en seculieren over de bron
van de moraal en de waarheid, maar men deelde dezelfde moraal.47 Dat alles ver‐
anderde vanaf de jaren zestig. Twee ontwikkelingen of bewegingen droegen daar‐
aan bij: enerzijds l’aggiornamento waarmee het Vaticaans Concilie (1962-1965) de
katholieken de moderne wereld inleidde, en anderzijds de (hippie)beweging die de
zedelijke moraal op zijn kop zette,48 zoals ook Piet de Rooy vanuit historisch-cul‐
tureel perspectief pregnant uiteenzet heeft gezet in zijn Alles! En wel nu! Een
geschiedenis van de jaren zestig. Roy laat zien hoe de aanpassing van de protes‐
tantse en katholieke kerken aan de moderne tijd – en daarmee de ‘auto-secularise‐
ring’ – werd beschouwd als de ‘grote verzoening tussen christendom en moderni‐
teit waarvoor seculier Europa stond te applaudisseren’.49 Tegelijkertijd leidde zij
tot een algeheel religieus analfabetisme. Bovendien dient zich vrijwel onmiddellijk
een nieuwe crisis aan tussen de geseculariseerde maatschappij en de Kerk. Het
moment dat de Kerk de seculiere burgermaatschappij aanvaardt, staat zij – para‐
doxaal – voor een extreem gedivergeerd geworden waardesysteem daarvan. Deze
jaren zestig leiden tot een antropologische breuk in 1968, waarvan de waarden
geïnstitutionaliseerd raken.50 Daarop volgt een reactie van de Kerk met de ency‐
cliek Humanae vitae (juli 1968), die een strenge seksuele moraal oplegt en kunst‐
matige anticonceptie verbiedt.51 Deze ‘donderslag’ opent volgens Roy een nieuwe
breuklijn tussen de religie en de dominante cultuur in Europa en gaat in essentie
over de seksuele norm. Die vormt voortaan het hart van de antropologie zoals die
wordt verdedigd door de Kerk. De Kerk gaat daarmee in tegen de seculiere waar‐
den van vrijheid en relativisme, die de Kerk heidens en christenofoob acht en de
ermee gepaard gaande cultuur beschouwt als een ‘cultuur van de dood’, een term
die – zo merkt Roy haast vilein op – twaalf keer terugkeert in de encycliek Evan‐
gelium vitae uit 1995. Voor de paus is de Europese beschaving verworden, aldus
Roy, tot een hedonistisch nihilisme.52 Zo treedt een nieuwe breuklijn op tussen
katholicisme en de dominante Europese cultuur. Een breuklijn die niet gaat over
de macht, zoals in vroegere eeuwen, maar wel weer verder gaat dan alleen de sek‐
suele moraal, namelijk over de antropologische kwestie die de samenleving fun‐
deert. Gedeelde waarden over andere thema’s, zoals het goede in de politiek, de
sociale kwestie, economie en solidariteit, verdwijnen naar de achtergrond. Daar‐

46 Roy 2019, hoofdstuk 2.
47 Roy 2019, hoofdstuk 3. Vgl. Kinneging, die het scherper stelt en aangeeft dat we het christendom

in de negentiende eeuw verscheurd terugvinden; tegenover een steeds kleiner wordende groep
orthodoxe traditioneel denkende christenen staan twee groepen ‘neo-christenen’: vrijzinnigen en
irrationalisten (Kinneging 2020, p. 381-394, in het bijzonder p. 390).

48 Roy 2019, hoofdstukken 4, 5 en 6.
49 P. de Rooy, Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig, Amsterdam: Wereldbibliotheek

2020.
50 Roy 2019, hoofdstuk 5.
51 Roy 2019, hoofdstuk 6.
52 Een diagnose die vanuit filosofisch oogpunt mede centraal staat in o.a. Kinneging 2020.
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mee verdwijnt ook de brug tussen gelovigen en ongelovigen. Roy trekt de lijn
verder en verbindt aan zijn analyse een belangrijke vervolgvraag: als de Kerk de
dominante cultuur in Europa niet meer herkent als christelijk, wie kan het zich
dan eigenlijk nog permitteren de christelijke aard van de Europese cultuur op te
eisen, niet eens als een ‘heroveringprogramma’ op de islam (die vaak de familie‐
waarden deelt zoals verdedigd door de Kerk) als wel op de Europese samenleving
zelf?

Politieke radicalisering

Paradoxaal genoeg wordt religie ondertussen steeds meer zichtbaar in de samen‐
leving. Christelijke religieuze symbolen in het publieke domein zijn gaan staan
voor getuigenis en militantisme in plaats van culturele of professionele waarden;
de Franse laïcité heeft ook daarop zijn pijlen gericht. Leden van kerkgemeenschap‐
pen die hebben geweigerd zich te seculariseren, herdefiniëren zich tot ware chris‐
tenen, born again of bekeerden met een bekeringsmissie in Europa. Nieuwe
strenggelovige katholieke gemeenschappen (tradismatiques) verrijzen en zijn niet
aan territoir gebonden (deterritorialisés). Daardoor ontbreekt een gemeenschap‐
pelijke ruimte tussen deze gelovigen en de rest van de geseculariseerde samen‐
leving/gemeenschap; grijze zones verdwijnen en mensen verstaan elkaar niet
meer, kennen elkaars vocabulaire niet meer.53 De herpositionering van de Kerk
ten faveure van een ‘militante religiositeit’ heeft een directe impact gehad op het
politieke landschap, aldus Roy. De verdwijning in de jaren zestig van de
eeuwenlange Europese cultuur als geseculariseerd christendom was de doodsteek
voor de christendemocratie.54 Met genoemde pausen heeft de Kerk volgens Roy
een nieuwe manier van politieke interventie ontwikkeld. Die concentreert zich tot
‘ononhandelbare principes’ (tegen abortus, euthanasie, huwelijk voor allen, anti‐
conceptie) zonder – of slechts op het tweede plan – een algehele visie op de
samenleving te presenteren. Juist in het Frankrijk van de laïcité is volgens Roy
deze ‘politieke radicalisering’ het meest zichtbaar met de conservatief katholieke
bewegingen Manif pour tous en de Veilleurs, en de publieke steun van de bisschop
van Frejus aan Marion Marechal-Le Pen, ‘nichtje van’, die bezig is een christelijk
populisme te ontwikkelen. Hoewel het christelijke Europa er niet meer is, hielden
recente pausen eraan vast.
Uitgaande van deze diagnose is de vraag of een christelijk Europa nog denkbaar is
buiten de kerkelijke instituties.55 Voor een antwoordrichting op deze vraag kan,
met Roy, worden gekeken naar het waardendebat in de Verenigde Staten van
Amerika en in Europa.56 In Europa kende het debat over de christelijke identiteit

53 Volgens Roy hebben paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI deze nieuwe geloofs‐
gemeenschappen, waarin de persoonlijke geloofsbelevenis centraal staat en niet de identiteit of
cultuur, omarmd gehad.

54 Roy 2019, p. 123.
55 Roy 2019, p. 126.
56 Roy 2019, hoofdstuk 7.
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een markant moment vanaf 2004.57 In dat jaar zou in een grondwet van Europa
een verwijzing worden opgenomen naar die identiteit. Nadat het voorstel voor de
ontwerpgrondwet werd verworpen, nam het debat over de identiteit van Europa
alleen nog maar toe. Daarbij bevinden zich drie tegenspelers: de Kerk, populisti‐
sche bewegingen/partijen en de seculieren (les laïques in Franrijk), met daartussen
vloeibare scheidslijnen. De Kerk komt weliswaar in een wat moeizame verhouding
tot de islam, die religie in feite herintroduceert in het publieke domein, maar veel
meer nog met de opkomst van de twee andere ‘normatieve claims’: populisme en
de (radicale) laïcité. Nu de Kerk de auto-secularisatie van het protestantisme
afwijst, rest de Kerk drie opties, aldus Roy: de politieke strijd, de benedictijnse
– of misschien beter algemener: monastieke – optie van terugtrekking, of de spiri‐
tuele overwinning. En zo komen we uit bij Roy’s conclusie die ik hiervoor al schets‐
te: seculiere en religieuze normativiteit en het identiteitsdenken missen een
belangrijke afslag en zijn niet in staat funderende waarden te benoemen die nodig
zijn voor een cultuur of sociaal contract dat dragend kan zijn voor de liberale
democratie. Een conclusie die ook Siedentop trekt.58

Christelijke bronnen en vergetelheid

Siedentop en Roy hebben aldus beargumenteerd en met verve laten zien dat
christelijk-religieuze waarden en gebeurtenissen gedurende vele eeuwen (mede)
vorm hebben gegeven aan de vorming en morele inhoud van de moderne demo‐
cratische rechtsstaat en bijpassende cultuur.59 Beiden betreuren dat dit verhaal zo
weinig bekend is en het christendom – en religie meer algemeen – weinig anders‐
zins richting meer biedt en paradoxaal genoeg in Europa zelfs is komen te staan
tegenover het secularisme, dat volgens Siedentop – met gevoel voor intellectuele
uitdaging – juist ‘God’s gift to the world’ is, geboren uit het christendom en het
middeleeuws canoniek recht.60 In zeker zin gaat Siedentops stelling ook op voor
de ontwikkeling van de moderne wetenschap, zoals uitvoerig uiteengezet door
James Hannam in zijn God’s Philosphers. How the Medieval World Laid the Founda‐
tions of Modern Science.61 Siedentop stoft geduldig de basis van de morele grond‐
overtuiging van de liberale democratie in Europa af en articuleert zijn treurnis dat

57 Zie ook Berger 2017, p. 37; Van Hemel 2017, die in zijn artikel wat betreft Nederland teruggaat
tot 1991, het jaar waarin toenmalig politicus Bolkestein (VVD) in zijn Luzern-lezing de rol van
christelijke religie voor liberale waarden articuleerde.

58 In deze lijn ook Kinneging 2020.
59 Dat neemt niet weg dat er zeker ook kanttekeningen bij te plaatsen zijn, zoals de neiging tot

exclusiviteit in de gedane claims van met name Siedentop, zoals in het voorgaande aan de orde is
geweest.

60 Siedentop 2014, p. 360. Een stelling die Tom Holland branieachtig onderschrijft in zijn Dominion:
‘Het woord [secularisme] had van wierook doortrokken associaties die onontkenbaar christelijk
waren. Het woord duidde op het vermogen van het christendom om zich steeds te vernieuwen’,
Holland 2019, p. 446, 556.

61 J. Hannam, God’s Philosophers. How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science,
Londen: Icon Books 2009 [vertaald: Gods filosofen. Hoe in de middeleeuwen de basis werd gelegd voor
de moderne wetenschap, Amsterdam: Nw A’dam 2010].
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Europa zich van zijn morele autoriteit heeft beroofd. Roy lijkt die analyse te
delen, maar benoemt en kritiseert ook de oorzaak van de vergetelheid van die
bron. Roy wijt die mede aan het christendom zelf en met name aan de onmach‐
tige reactie van de katholieke kerk op veranderde maatschappelijke opvattingen,
islam, populisme en radicaal secularisme. De christelijke cultuur heeft zichzelf
weggecijferd door onvoldoende snel mee te bewegen met de bredere cultuuront‐
wikkelingen. Radicale posities zijn ontstaan en de ontstaansbodem is uit het zicht
geraakt. Religie lijkt weliswaar terug te keren in het publieke domein, maar dan
vooral dankzij, in plaats van ondanks, de secularisering die (vooral: christelijke)
identiteitsmarkeringen toestaat. Daarmee is zijn betoog een prikkelend-kritische
aanvulling op dat van Siedentop, met bovendien meer oog voor de complexe
gevolgen van de christelijke vergetelheid, namelijk populisme, orthodoxie en radi‐
calisering. Roy’s oproep dat de ‘diepere’ waardevraag moet worden hernomen in
en ‘door’ Europa getuigt echter van teleurstellend weinig realisme. Wat dan?

Conclusie: bronnen ter inspiratie voor wij-gevoel ja, maar bescheidenheid past

Het samenleven staat in veel landen van verschillende kanten onder druk.
Samenlevingen kunnen dat aan als zij veerkrachtig zijn. Tal van praktische arran‐
gementen kunnen daaraan bijdragen, zoals waarin wordt voorzien door indivi‐
duen, collectieven en (geloofs)gemeenschappen, bedrijven, overheid en politiek.
Een arrangement waarin zij echter niet of weinig overtuigend blijken te kunnen
voorzien, is – zoals in het begin aangegeven – een wij-gevoel voorbij het soms ver‐
bindende (collectieve) slachtofferschap.62 Veel mensen blijken – begrijpelijker‐
wijs – behoefte te hebben aan zo’n wij-gevoel. Het kan bovendien nuttig zijn voor
de articulatie van algemeen belang en (daarmee) het onderhouden of versterken
van een georganiseerde vrije en inclusieve samenleving. Zelfs de grote facilitator
van het immateriële wij-gevoel van oudsher, de Kerk, blijkt in veel landen
onzichtbaar, althans niet overwegend dragend meer voor een bredere (ook: chris‐
telijke) waardecultuur. Dat ligt anders voor de democratische rechtsstaat als insti‐
tutie. De beginselen daarvan vertegenwoordigen politiek-juridische waarden die
veel mensen (deels) herkennen en belangrijk vinden, maar het hart raken doen zij
niet. Paradoxaal genoeg laat het verhaal ervan zich echter vertellen aan de hand
van cultuurhistorische gebeurtenissen en religieus-culturele thema’s die onmis‐
kenbaar duiden op de christelijke bronnen of wortels en morele inhoud van de
moderne democratische en rechtsstatelijke cultuur. Daarbij past reden tot
bescheidenheid in de mogelijk normatieve claim tot christelijke revitalisering die
van de diagnoses van Roy en met name Siedentop uit lijkt te kunnen gaan. De
kerkgeschiedenis tot vandaag de dag en de recente ontwikkelingen in verschil‐
lende EU-landen dwingen daartoe. Daarnaast zijn de genoemde bronnen nu een‐
maal niet exclusief christelijk. De waarde en gevolgen van andere wereldreligies
en vooral van de (radicale) Verlichting en secularisering – hoewel dus (mede)
voortgekomen uit het christendom – zijn eenvoudigweg te groot en doorslag‐

62 Vgl. Boutellier 2003.
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gevend geweest om genegeerd te worden. Zij hebben de ontwikkeling van het
christendom mede beïnvloed en zijn bij uitstek garant gaan staan voor gelijkheid,
vrijheid en pluriformiteit in de samenleving, zoals we die tegenwoordig kennen.63

Zij garanderen de noodzakelijke ‘openheid’ van de moderne democratie, om met
Lefort te spreken.64 Anderzijds zijn deze liberale open democratie en de daarvoor
noodzakelijke cultuur geen vanzelfsprekendheid, zoals ook in de inleiding aan de
orde is geweest. Onderhoud is nodig en die vindt plaats in de publieke ruimte van
de open agora van de democratie. Het is nuttig als daarin ook plaats is voor religie
als medevormgever van de machtsvraag;65 rekenschap zou moeten worden gege‐
ven van zowel religieuze als seculiere bronnen. Aldus vergen de liberaal democra‐
tische cultuur en het onderliggende verhaal constitutionele en (daarmee ook) reli‐
gieuze geletterdheid. Kennis van en ervaring in de omgang met beide bevorderen
de mogelijkheid om elkaar te kunnen blijven – of beter leren te – begrijpen en een
betekenisvol gesprek met elkaar te kunnen aangaan. In veel landen, waaronder
Nederland, bestaat er bij mensen echter steeds meer het gevoel dat zij iets zijn
kwijtgeraakt, terwijl er verlegenheid is in de publieke uitdrukking van religie.
Velen zijn het vocabulaire verleerd, mensen begrijpen elkaar steeds moeilijker en
de overheid worstelt met de manifestatie van religie in het publieke domein. De
werelden van geloof en ongeloof zijn zo bezien aanzienlijk gescheiden, terwijl het
denkmodel van geloof en ongeloof in essentie hetzelfde is, zoals Siedentop
betoogt. Zijn boodschap dat de (leef)wereld te onhelder is voor binaire schema’s,
is feilloos uitgewerkt in Smaedes’ God, iets of niets.66 Deze verdedigt overtuigend
de stelling dat het vervloeien van de grenzen tussen geloof en ongeloof een ken‐
merk is van onze samenleving, nu het traditionele godsgeloof en, anders dan Roy
betoogt, ook het fel antireligieuze (nieuwe) atheïsme afnemen. Daarvoor in de
plaats komt een nieuwe openheid op voor religieuze vragen, voorbij het dualisti‐
sche denken in termen van geloof en ongeloof. Wellicht is dat een hoopvoller
boodschap dan de treurnis van Siedentop en Roy, wat de relevantie van hun
indrukwekkende afstofbeurt onverlet laat.

63 Zoals eerder weergegeven, betreuren sommige critici zoals Kinneging deze concepten omdat zij
volgens hen gepaard gaan met morele leegheid, relativisme en hedonisme.

64 C. Lefort, ‘Bestaat het theologisch-politieke nog’, in: Wat is politiek?, Amsterdam: Boom Klassiek
2016.

65 Vgl. Smalbrugge 2019, p. 22-24.
66 T. Smaedes, God, iets of niets, de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof, Amsterdam

University Press 2016.
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