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OOSTERSE ORTHODOXIE EN DE 

CHRISTEN-DEMOCRATEN 

Met de ophanden zijnde uitbreiding van de 

Europese Unie naar en de intensivering van de 

betrekkingen met de Ianden van Centraal- en 

Oost-Europa neemt het belang toe van dialoog 

met de wereld van de oosterse orthodoxie. Oak 

de oorlogen op de Balkan Iaten de relevantie 

daarvan zien. De Ianden in kwestie zijn boven

dien volop bczig met ontwikkeling en hervor

ming van staat en samenleving. 

ACHTERGROND 

De conferentie die de Eduardo Freistichting 

medio dit jaar organiseerde (zie kader) speelde 

zich af tegen de achtergrond van de binnen de 

christen-democratic aangehangen overtuiging 

dat kerk, geloof en levensbeschouwing bijdra

gcn tot sociaal-economische, maatschappelijke 

en politieke ontwikkeling. Religie en levensbe

schouwing zijn belangrijke aspecten van cul

tuur en als zodanig zijn zij medebepalend voor 

de richting, de kansen en de belemmeringen 

van ontwikkeling. 

In de wijzen waarop kerk en religie hebben bij

gedragen aan de historische ontwikkeling van 

staat en samenleving bestaan grate verschillen 

tussen oosterse orthodoxie en westers christen

dom. In het licht van de intensivering van de 

contacten tussen Oost- en West-Europa is het 

van belang zich hiervan terdege rekenschap te 
geven. 

In het eerste millennium na Christus geboorte 

groeiden de kerken van Rome en 

Constantinopel langzaam maar zeker uit 

elkaar. De eerste was op het westelijke dee! van 

de anLicke wereld georienteerd, de laatste op de 

oostelijke helft. De Oosters orthodoxe kerken 

komen dan oak voort uit de Ryzantijnse tradi-

tie, <marin het christendom staatsgodsdienst 

was en de keizer de heerser over het christelijk 

gemenebest. 

De kerk van Rome, het westelijk dee!, lecrde op 

zichzelf te staan in de om gang met wereldlijkc 

aangelegenheden, als de bescherming van het 

grondgebied of de zorg voor de armen, zonder 

rechtstreekse bescherming door de keizer. Het 

westers christendom is in de loop der eeuwen 

bovendien bei'nvloed door de grote geestelijke 

stromingen als de Renaissance, de Reformatie 

en de Verlichting. Het maakte zich zo het 

belang van rechtsstaat, democratic, scheiding 

van verantwoordelijkheden van kerk, staat en 

samenleving en van het verrichten van goede 

werken eigen. 

De orthodoxe kerken die terecht waren geko

men in het islamitische Turkse rijk werden 

getolereerd en kregen ruimte voor de voortzct

ting van de religic onder de patriarch van 

Constantinopel. Zo werd langzaam maar zeker 

een nauwe band gesmeed tusscn orthodoxie en 

nationale identiteit. tussen kerk en volk. In de 

ncgentiende eeuw ontstonden zo in de inmid

dels onafhankelijk geworden orthodoxe Ianden 

op de Balkan staatskerken. In zijn inleiding 

ging de heer Groen met name in op de voor

beelden van Griekenland, Servie en Rusland. 

Hij begon met Griekenland, als een land met 

een orthodoxe kerk die niet door langdurige 

communistische onderdrukking was getroffen. 

De Grieks orthodoxe kerk is in de gnmdwet 

crkend als de dominante kerk. Er is een nauwe 

band tussen de kerkelijke en de staatsoverheid 

en de band tussen het Griekse volk en de ortho

doxie wordt in de kerkclijke literatuur als 

onlosmakelijk beschouwd. In de recente 

Balkanoorlogen heeft Griekenland een grate 

sympathie voor Servie getoond. Een brede stro

ming in de Grieks-orthodoxe kerk zag het con

flict om Kosovo als een godsdienstoorlog tegen 



De Fcluarclo Frei Stichting organiseercle op 12 

juni jl. een studoeconferentie over het onder

wcrp 'Oosterse orthodoxie: kerk, staat, samen

lcving en ontwikkeling'. Centraal stonden de 

informatieoverdracht over de oosterse ortho

doxie, de samenwerking tussen Oost- en West

Europa, de oecumene en de kansen voor de 

opbouw van cen vitale civil society. 

De conferentie werd mede mogelijk gemaakt 

dankzij de medewerking van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de 

steun van de Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling. De conferentie werd voorgezeten 

door drs. WK.N. Schmelzer, oud-minister van 

Buitenlandse Zaken en voorzitter van de 

Eduardo Frei Stichting. Dit verslag is geba-

een Turks-islamitisch ji-ont. 

Het tweede voorbeeld, Servie, laat een orthodox 

land zien dat na de Tweede Were1d Oorlog bin

nen het toenmalige ]oegoslavie bestuurd wcrd 

door een communistisch bewind. In Servische 

kerkelijke gcschriften identificeert de kerk zich 

met het Scrvische volk, clat als uitverkoren volk 

worclt beschouwd. 

Rusland, derde voorbeeld, werd in de tiendc 

ccuw bekccrd tot het oosters orthodoxe gcloof 

In zijn strijd tegen de islamitische Tartaren en 

de katholieke Polen ging het zich beschouwen 

als etfgenaam van de Byzantijnsc kerk. De 

Russischc Revolutic leidde tot onclerdrukking 

van de godsdienst. Nu zoekt de Russisch ortho

cloxe kcrk moeizaam naar cen nieuwe positie. 

Met de val van het communisme kregen de 

orthodoxc kerken direct met de vragcn van de 

moderne samenleving te makcn. Willen zij een 

rol spelen in de ontwikke1ing van democratic, 

economic en civil society, willen zij de kloof 

overbruggen tussen geloof en leven, dan moe-

seerd op de in1eiclingen die zijn gehouden door 

dr. B.]. Groen (lnstituut voor Oosters 

Christendom aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen), drs. WG. van Velzen (lid van het 

Europese Parlement voor CDA j EVP), de discus

sic met de deelnemers aan de ronde tafel drs. 

L.]. Hogebrink (secretaris Raad voor Overheid 

en Samenleving Nederlandse Hervormcle Kerk), 

drs. G.R.M. van Dartel (directeur Actie en 

Ontmoeting Oosterse Kerken), mw. N.A. van 

den Nieuwboer-Langenkamp (burgemeester 

van Raalte en voorzitter Commissie 

Internationale Aangelegenheden VNG), L. van 

Troost (Coordinator Politieke Zaken Amnesty 

International) en de zaal en het discussiepaper 

van het Wetenschappelijk Instituut. 

ten zij een antwoord ontwikkelen op de vragen 

van de moderne tijd. De uitdaging is nieuw. 

Het westers christendom moest diverse moder

niseringsgolven verwerken. De oosterse ortho

doxie heeft daarentegen een lange geschiedenis 

van isolement. 

Aanpassing is een moeizaam proces, niet aileen 

in Rusland, maar oak in de andere Oost

Europese landen die onder een communistisch 

regime geleden hebben. Het effect van de gods

dienstonderdrukking mag niet onderschat wor

den, zei de heer Van Ve1zen: kerk en staat 

waren gescheiden, godsdienst werd onderdrukt 

en athe!sme were! met kracht van bovenaf 

bevorderd. Hoe zien de kerken hun toekomst en 

de toekomst van hun samenleving? Ligt de toe

komst in aanvaarding en overname van wes

terse waarden? Enerzijds kampt de oosterse 

orthodoxie met een gevoel van minderwaardig

heid ten opzichte van de westerse cultuur. 

Anderzijds is er, zo was de ervaring van Van 

Velzen, een grondige afkeer van westers consu-
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mentisme en materialismc en zijn uitwassen. 

Of moetcn ze richting vinden in de eigen 

geschiedenis en waarden? Dan rijst het pro

blcem van het onvenverkte recente verleden, 

waar de orthodoxe kerken zwaar door zijn 

aangeslagen: wie was informant van de gehei

me dienst; wie collaboreerde? Niet mindcr pro

blenw tisch is de herleving van de traditionele 

band tussen kerk, volk en staat. Niet alleen 

binnen de kerken in Oost-J:"uropa is de verlei

ding groot om de gepriviligeerde positie van 

vroeg;er te herstellen, waarin de orthodoxe kerk 

garant staat voor nationale eenheid. Ook bui

ten de kerken wordt hct belang van die rol 

gezien. Kerken worden dan oak politick mis

bruikt. Oud-comnnmisten zitten prominent 

vooraan in de kerkbank en Iaten de linkerhand 

goed weten hoeveel de rechterhand wel niet 

doneert aan restauratie van kerkgebouwcn. 

Oude en nieuwe nationalisten gebruiken de 

orthodoxe kerk in hun land voor politieke 

machtsuitoefening. 

Hen aantal relativerende kanttekeningen wcrd 

tijdens de conferentie bij dit onderwerp 

gemaakt. Niet alleen in Oost-Europa is er een 

nauwe band tussen kerk en staat, aldus de 

hecr Groen. Oak in Polen is de katholieke reli

gie een kenmerk geworden van de l'oolse natio

nale identiteit. l:!n in Engeland fungeert de 

Anglicaanse kerk sinds eeuwen als staatskerk. 

Ook zijn niet alle vormen van identificatie met 

nation ale of regionale identiteit verwerpelijk. 

llet probleem, gafVan Vclzen aan, is misbruik 

van dergelijke gevoelens voor politieke doelein
den. 

Groen vertelde dat cr in Griekse en in Scrvisch 

orthodoxe kring·en toch oak pleidooien worden 

gelwuden voor verzoening en multiculturaliteit 

vanuit de opvatting dat geloof een spiritucle 

aangelegenhcid is en geen zaak van nationaal 

belang;. Ook de oecumenisch patriarch van 

Constantinopel waarschuwt voor misbruik van 

de godsdienst voor nationalistische doeleinden. 

Ook de Albanese orthodoxe kerk stelt zich 

terughoudend op in het conj1ict om Kosovo. De 

meeste orthodoxe christenen in Albanie zijn 

etnische Grieken, die grote sympathie hebben 

voor Servie. Maar de Ieiding van de kerk was 

zich ervan bewust dat men dit niet in lwt open

baar moest uiten en was geraakt door het lot 

van de Albanese vluchtelingen. Aartsbissclwp 

Anastasios is een man met gematigde stand

punten, die het gesprek met de rooms-katlwlie

ke kerk en de islam probeert gaande te hou

den. 

In de onderling;e verhoudingen tussen kerk, 

volk en staat in de oosters orthodoxe wereld is 

het echter de staat die over het algemeen het 

laatste woord heeft. De heer Groen vermeldde 

het voorbeeld van Griekenland, waar het parle

ment overheerst. Soms, als hij de politick niet 

welgevallig is, kan een bisschop of aartsbis

schop er worden ontslagen. Tens lotte moet wor

den vastgestcld dat de samenlevingen in Oost

Luropa sterk geseculariseerd zijn. In Rusland 

bezoekt bijvoorbeeld hoog;uit 1% van de bevol

king de kerk. 

0ECUMENJSCIIE DIALOOG 

Belangrijk in het waardendebat tussen Oost en 

West is de oecumenische dialoog. Oecumenische 

contacten zijn in de jaren van de communisti

sche regimes misbruikt ter wille van politieke 

doelstellingen. De heer Hogebrink vond dan 

oak dat er ten tijde van de Koude Oorlog van 

echte oecumene geen sprake was. Daar plukken 

wij nu de bittere vruchten van. In veel Oost

~Huropese Ianden is het begrip oecumene bcsmet 

geraakt en van oecumcne binnen de kring van 

Oost-Europese Ianden is nauwelijks sprake. 

'I(Jch zouclen oecumenische contacten een bij-



drage kunnen leveren aan het verminderen van zeggen zij veellast te hebben van Amerikaanse 

nationale tegenstellingen en verzoening. Dat protestantse sekten. De dialoog met West-

maakt oecumenische dialoog oak voor de poli- Europa zou in dat opzicht een tegenwicht kun-

tiek belangrijk. Oecumenische dialoog kan in nen bieden. 

politick opzicht voorts van betekenis zijn waar Niet minder wezenlijk in de dialoog is de 
zij bijdraagt aan versterking en verworteling 

van de waarden die aan democratic en rechts

staat ten grondslag liggen. 

De rooms-katholieke kerk, het protestantisme 

en de oosterse orthodoxie hebben ieder hun 

eigen opvattingen over oecumene en de toe

komst van l:"uropa. De heer Hogebrink gafhier

over zijn analyse. Rome hantecrt volgens hem 

cen triomfalistische visie en zegt uit te zijn op 

nieuwe evangelisatie van Europa. Kenmerkend 

voor de benadering van de protestantse kerken 

zijn meer beset van de schuldvraag, de zoek

tocht naar het hart van Tiuropa en de dialoog 

met de werkelijkheid. Typerend voor de wester

se benadering is trouwens dater vanuit wordt 

gegaan dat wij staan voor universele waarden. 

Die waarden worden in kringen van de oostcr

se orthodoxie volgens Hogebrink echter 

beschouwd als typisch westers. De Verlichting 

zien zij niet als iets moois, waar zij oak door

heen zouden moeten, maar als een historische 

aberratie waarin de mens zich van God heeft 

losgemaakt. Zij vinden het de hoogste tijd 

orthodoxe waarden aandacht te geven. Daarin 

gaat het hen om het streven naar een kerk in 

cen christelijk gestempeld Europa. 

Deze oecumenische dialoog verdient voortzet

ting. Tact is daarbij onontbeerlijk, zo bleek tij

dens de conferentie. Vertegenwoordigers van de 

oostcrs orthodoxe kerken hebben een soort van 

minderwaardigheidscomplex ten opzichte van 

de machtige wereldwijde rooms-katholieke 

kerk, wist Groen. Van Velzen memoreerde hoe

zeer zij zich overrompeld voelden tijdens de 

vorig jaar december gehouden Generale 

Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Ook 

bereidheid aan westerse kant om van de erva

ringen van de oosterse orthodoxie te willen 

leren. Mr. ].].A.M. van Gennip ~id van de Eerste 

Kamer en oud-directeur van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) 

bracht dit met nadruk naar voren. Wat veran

dert er bij ons? Wat kunnen wij leren van hun 

geschiedenis? Wat is de historische betekenis 

van het martelaarschap dat daar is opge

bracht voor het geloof? Kan het Oosten ons hel

pen om kritisch te kijken naar onze eigen 

geschiedenis? 

De bladzijden van de geschiedenis van de com

munistische tijd mogen niet ongelezen worden 

omgeslagen. Voorbeelden van wat er te leren 

valt werden tijdens de conferentie aangehaald. 

Hogebrink wees op de behoefte aan een theolo

gie van de Goelag. Die ervaringen moeten deel 

gaan uitmaken van de Europese oecumene. 

Vanuit de zaal noemden de heer A. Hordijk en 

mevrouw. drs. A. Bakker-Osinga het verticale 

denken en de spiritualiteit als waardevolle ele

menten in de oosterse orthodoxie, die het wes

terse denken zouden kunnen verrijken. De heer 

dr. G.]. van Butselaar (secretaris van de 

Nederlandse Zendingsraad) meende dat de dia

loog ook zou kunnen leiden tot bezinning op 

het nationalisme. Het heeft gevaarlijke kanten, 

maar kan oak betrekking hebben op identiteit, 

het verband waarin mensen samen komen, 

geloven en zin geven aan hun bestaan. 

POLITIEKE DIALOOG 

Oak voor de politick is de dialoog met vertegen

woordigers van de oosterse orthodoxie essen-
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tieel. In zijn inleiding vertelde de heer Van 

Velzen dater sinds 1996 een gestructureerde 

dialoog plaatsvindt tussen de EVP en de oecu

menisch patriarch van Constantinopel. De 

belangrijkste aanleiding voor die gesprekken is 

het simpele feit dat er door de uitbreiding van 

de Europese Unie 65 miljoen mensen bijkomen 

die in een orthodoxe cultuur Ieven. Ten tweede 

zal de Furopese Unie voor christendemocraten 

ook een gemeenschap van waarden moeten 

zijn. Reden waarom we oak hun waarden moe

ten leren kennen. Ten derde laat de 

Balkancrisis zien hoe groat het risico is van een 

isolement daar. We moeten een tweedeling in 

Europa zien te voorkomen. Ten vierde wordt 

oak binnen de oosters orthodoxe kerken het 

debat over de wenselijkheid en de ethische con

sequenties van de aansluiting bij de Huropese 

Unie gevoerd. 

Het is, aldus de heer Van Velzen, dus belang

rijk dat de discussie met de oosterse orthodoxie 

over de waarden van de democratic, de rechts

staat en de verantwoordelijke samenleving 

gevoerd wordt. Ook hier rees de vraag of dat 

exclusief westerse waarden zijn en of die vervol

gens aan de Oost-Europese samenlevingen opge

legd kunnen worden. De heer Hordijk uitte 

dam-over zijn zorg. Aanvaarding van de voor

waarden van het lidmaatschap en ovemame 

van het acquis communautaire van de 

liuropese Unie achtte hij in emotioneel opzicht 

voor de Oost-furopeanen een vrijwel onmogelij

ke opgave. 

Daarmee kwam het debat tijdens de conferen

tie op de politieke betekenis van het historisch

culturele verschil tussen het deel van Europa 

dat door het westers christendom gestempeld is 

en de oosterse helft, die door de orthodoxe be!n

vloed is. Is het verschil een politick onoverkome

lijke scheidslijn? De Amerikaanse wetenschap

per Samuel Huntington meent van wel in zijn 

studie naar de Clash of Civilizations. Hij 

rekent West- en Midden-furopa en orthodox 

Oost-Iiuropa tot verschillende beschavingskrin

gen, waarvan de oostelijke wat hij noemt wes

terse waarden als de scheiding van kerk en 

Staat, de heerschappij van het recht, een onar 

hankelijke civil society, pluralisme, en dergelij

ke niet in zich heeft opgenomen. 

Dat de overgang naar de democratic, de 

markteconomie en een vitale civil society in die 

helft van furopa problematischer verloopt dan 

in Midden-Europa zou ook aan die historisch

culturele verschillen te wijten zijn. Op grand 

daarvan wijst Huntington een eventueellid

maatschap van Roemenie, Bulgarije, of 

Rusland, van NAVO en Furopese Unie resoluut 

van de hand. 

Dat is niet de benadering die de christen-demo

cratic in beginsel voorstaat. De heer Van Velzen 

beantwoordde Hordijks zorg dan ook door crop 

te wijzen dat de Huropese Unie met haar toe

tredingscriteria niets oplegt aan de kandidaat

lidstaten. Zij zoeken zelj; en op basis van dcmo

cratische besluitvorming, de aansluiting. 

Kennelijk zien zij de waarden waar de Unie 

voor staat als zinvol, ook voor de eigen samen

leving. Bovendien vindt aansluiting niet van 

de ene op de andere dag plaats. Het volledig 

lidmaatschap van Ianden als Roemenie en 

Bulgarije zal niet voor 2010 zijn beslag hebben 

gekregen. Trouwens, merkte Van Velzen op, wel

iswaar worstelcn de nationale orthodoxe ker

ken met de aansluiting, de oecumenisch 

patriarch van Constantinopel is er een voor-

sta nder van. 

Van Velzen is in zijn hoedanigheid als vice

voorzitter van de fVP be last met de dialoog 

met Midden- en Oost-Europese partijen die aan

sluiting zoeken bij de EVP Hij acht het niet 

rceel om te verwachten dat vanuit de ortho

doxe cultuur partijen ontstaan naar het voor-



beeld van de christen-democratic in West

Europa. In zijn inlciding gaf hij een overzicht 

van de verschillende soorten partijen die aan

sluiting zoeken bij de IiVP. Ten eerste zijn dat 

partijen die te categoriseren zijn als burgerbe

wegingen, partijen van middengroepen, demo

cratische partijcn. Ten tweedc melden zich tra

ditioncle boerenpartijen aan. Op de derde 

plaats betreft het hervormingsbewegingen die 

grote waante hechten aan nationale identiteit, 

zoals de Oekraiense nationale beweging Roech. 

Tenslotte zijn er partijen die zich inderdaad 

christcn-democratisch noemen. Over het alge

meen zijn zij zeer klein, of hebben zij gewoon 

hct beginselprogramma van de CDU overge

schrcven. 

Wat die partijen volgens Van Vclzen in icder 

geval gemeenschappelijk hebben is een grote 

behoefte aan discussie over de politieke beteke

nis van uitgangspunten. Dankzij het werk van 

de Eduardo Frei Stichting investeert ook het 

CDA in de dialoog over principiele vragen. De 

uitbrciding van de l::"uropese Unie verplicht ons 

ertoe om daar met hen over te discussieren. 

Uit die discussic blijkt voor de heer Van Dartel 

dat we niet moeten doen alsof de kloof tussen 

de oosterse orthodoxie en de westerse cultuur 

onoverbrugbaar is. We moeten kritisch blijven 

om tc voorkomen dat tegenstellingcn als defini

ticf worden bcschouwd en een eigen Ieven gaan 

lijdcn. In ervaringcn van de heer Van Troost 

zijn er belangrijke aanknopingspunten in de 

tendens van aansluiting van de Oost-Europesc 

Ianden bij internationale en meer in het bij

zondcr Europese gouvernementele instellingen. 

Hij noemde met name het proces van opname 

in de Raad van Europa. 

In dat kader krijgen de Oost-Europese Ianden 

te maken met de naleving van het Europese 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en het 

recht dat burgers hebben om staten aan te kla-

gen bij het Europese Hof van justitie bij schen

dingen van dat verdrag. Ook voor de staten die 

nieuw zijn aangcsloten bij de Raad van 

Europa zijn de uitspraken bindend. 

Mensenrechtenorganisaties, politieke partijen 

en kerken hebben bij uitstek de opdracht om te 

waken tegen uitholling van die instellingen. De 

heer Van Troost pleitte ervoor dat zij gebruik 

maken van hun contacten om de civil society in 

Oost-L'uropa daarvan bewust te maken. De hecr 

Hordzjk noemde daarnaast de Internationale 

Arbeidsorganisatie in Geneve, waar de Oost

Europese Ianden sinds jaren aan meewerken. 

Daar kunnen wij niet alleen sociaal-ethische 

elementen inbrengen in de dialoog, maar ook 

mensen uit de vakbeweging bij het proces van 

aansluiting betrekken. 

DIAI.OOG EN CIVIL SOCIETY 

Contacten met de civil society in Oost-Europa 

zijn belangrijk; noch de overheid, noch de 

markt kan immers volledig recht doen aan de 

ontplooiing van mensen. In de christen-demo

cratische filosofie bestaat daarom een sterke 

voorkeur voor ontwikkeling die voortkomt uit 

autonome maatschappelijke initiatievcn: lokale 

activiteiten van burgers, kerkelijke instellingen, 

vrouwenorganisaties, cooperaties, vakbonds

werk, het georganiseerde bedrijfsleven en orga

nisaties op het gebied van milieu en mensen

rechten. Helaas was er de afgelopen jaren bij 

de Nederlandse regering, de Europese Unie of 

de internationale financiele instellingen maar 

matig belangstelling voor een beleid richting 

Oost-Europa waarin aan de civil society een 

belangrijke rol wordt toegekend. 

Maar ook in de oosters orthodoxe Ianden zijn 

er helaas weinig initiatieven vanuit de samen

leving waar ontwikkelingsprojecten bij aan 

kunnen sluiten, zo was de ervaring van Van 
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Gennip. De samenleving ziet er daar nu een

maal heel anders uit dan hier, voerde de heer 

Hogebrink aan. De echte autonome groepen, 

die daar passen in het beeld van de civil socie

ty, zijn vaak ultra-nationalistisch, groepen 

waar we eigenlijk liever niets mee te maken 

willen hebben. 

Twee belangrijke oorzaken voor de zwak ont

wikkelde civil society werden tijdens de confe

rentie nader besproken: de lange jaren van 

communistische dictatuur en het specifieke 

karakter van de door de oosterse orthodoxie 

gestempelde cultuur. Om met de gevolgen van 

de dictatuur te beginnen: het zijn vooral ortho

doxe Ianden als Rusland, Oekraine, Belarus, 

vroegere lidstaten van de Sovjet Unie, die enke

le generaties Ianger dan de Midden-Europese 

Ianden aan het communistische regime en met 

name de grate terreur van Stalin onderworpen 

zijn geweest. Ook de ingrijpende godsdienston

derdrukking heeft grate gevolgen gehad voor 

de kijk van de kerk op de samenleving. 

Dat beinvloedt de vorm die de civiele samenle

ving aanneemt, meende Hogebrink. In een situ

atie waarin de rechtsstaat afwezig is, wordt de 

civil society een alternatief model voor het 

openbare !even. Zij wordt dan anders van 

karakter dan de civil society in een rechtsstaat, 

die over juridische bestaanszekerheid beschikt 

en dan de vorm kan aannemen van maat

schappelijke organisaties en gemeenschappen. 

In de communistische tijd waren trouwens alle 

charitatieve activiteiten van kerken verboden, 

aldus de heer Groen. De cultus moest binnen de 

muren van het kerkgebouw beperkt blijven.Wat 

betreft het specifieke karakter van de door de 

oosterse orthodoxie gestempelde cultuur, werd 

gewezen op de hechte verbondenheid tussen 

kerk, volk en staat. Daardoor zou de idee van 

onderscheid in verantwoordelijkheden tussen 

politick en samenleving er zwak ontwikkeld 

zijn. De heer Van Velzen leerde van zijn erva

ringen, dat in de wereld van de oosterse ortho

doxie in heel andere categorieen gedacht 

wordt. Wat betreft mensbeeld nemen wij de 

mens als verantwoordelijk persoon tot uit

gangspunt, terw(jl het hun in de eerste plaats 

om de Mens jezus Christus gaat, in die zin dat 

de oosters orthodoxe christenen sterk geinteres

seerd zijn in spiritualiteit en via de kerk per

soonlijk heil zoeken. Groen vulde dat met de 

sociale dimensie aan: persoonlijke redding 

maakt ook redding van anderen mogelijk. 

Sociale actie vindt slechts mondjesmaat plaats. 

In positieve zin werden genoemd de toenemen

de aandacht voor het godsdienstonderwijs en 

de aandacht voor het milieu. Daarnaast zijn in 

Rusland organisaties als Memorial, die de 

waarheid omtrent de behandeling van vroegere 

dissidenten hoven tafel probeert te krijgen, of 

de moeders van dienstplichtige militairen, 

belangrijke voorbeelden. Genoemd werden tij

dens de conferentie de activiteiten van klooster

lingen die het geloof vertalen in dienst van de 

gemeenschap, in bijvoorbeeld de ziekenzorg, 

ouderenzorg op de opvang van ontheemden. 

Aartsbisschop Anastasios van de Albanese 

orthodoxe kerk heeft zich uitgesproken over de 

maatschappelijke gevolgen van het piramide

spel in zijn land. 

Maar het beeld blijft wisselend en beperkt. Fn 

de consequenties van religieus ethische opvat

tingen worden niet doorgetrokken naar de poli

tick. Dit alles maakt dat de opbouw van de 

civil society in overwegend orthodoxc Ianden 

mocizamer verloopt dan in Ianden die behoren 

tot de westerse cultuurkring. 

De civil society is een terrein waar met name 

vrouwen actief zijn. Mevrouw Van den 

Nieuwboer roerde de positie van vrouwen aan 

in de dialoog met Oost-Europa. Zij stelde vast 

dat hier, zoals op veel plaatsen elders, vrouwen 



in lcidinggcvcnde positics ondervertegenwoor

digd zijn. Dat geldt oak voor hun positie in de 

kerken, hoewel de orthodoxe kerken zondcr 

hun declname niet zouden kunnen voortbe

staan. lin waar vrouwen in religieuze organisa

ties actief zijn, zo voegde mevrouw drs. 1::'. Kuyk 

(adjunct-secretaris Oecumene GKN) toe, werken 

zij vaak compleet langs de kerkelijke hierarchic 

heen. We zijn geneigd teveel naar de kerkelijke 

gezagsdragers te kijken en daardoor de rol van 

vrouwen te onderschatten. De hierarchic is 

bezorgd over een te grate invloed van Westerse 

vrouwenorganisaties. Dat Ievert spanningen op 

bij vrouwen in de oosterse orthodoxie, die dat 

als problcmatisch crvarcn. 

De heer Groen vreesde dat we oak hicr westerse 

opvattingcn niet zomaar aan Oost-Europa kun

ncn opleggen. Vrouwen zijn daar zelf het felste 

tegcnstander van. Oak voor de oosterse ortho

doxie geldt dat er geen theologische argumen

ten zijn tcgcn vrouwen in het ambt. Maar er 

zijn maar cnkelc oosters orthodoxe theologcn 

die daar voorstander van zijn, en dat zijn dan 

nog theologen in Noord-Amerika. Van den 

Nieuwboer pleitte er toch voor om dergelijke 

onderwerpen in politieke en kerkelijke contac

ten aan de orde te stellen. 

Daarmee kwam de discussie tijdens de confe

rentie tens lotte uit op het belang van contacten 

tussen organisaties in de civil society. Wat 

betreft vrouwenorganisaties merkte mevrouw 

Van den Nieuwboer op dat we vooral moeten 

zoe ken naar vertegenwoordigsters die zelf in 

contact zijn met vrouwen aan het grondvlak. 

Alleen op die manier kan de uitwisseling van 

idccen en ervaringen doorwerken. Zij vertelde 

dat zij ook in de VNG Commissie voor 

Internationale Aangelegenheden hecht aan ini

tiatievcn van lokale organisaties zelf 

Gcmcenten wcten zelf niet zoveel, de ervaring 

van kerken en maatschappelijke organisaties is 

dan des te belangrijker om te weten water in 

de samenleving omgaat. De meeste initiatieven 

in de sfeer van de civil society vinden in Oost

Europa trouwens vooral plaats op lokaal vlak. 

Contacten tussen gelijkgezinde organisaties 

zijn echter op zichzelf niet voldoende, bracht de 

heer Van Troost naar voren: Als de politic 

alleen discussieert met de politic, kerk met 

kerk, vrouwenorganisatie met vrouwenorgani

satie, mensenrechtenorganisatie met mensen

rechtenorganisatie, blijft het bij een dialoog 

over deelbelangen. Het zou er oak om moeten 

gaan verschillende organisaties bij elkaar te 

brengen. Op die manier kan de positie van de 

civil society als geheel worden versterkt. En zul

len ze in de dialoog met de overheid daar meer 

meetellen. De heer Hogebrink merkte tenslotte 

op dat er in het beleid van de Nederlandse 

overheid geen blokkade zou moeten liggen op 

subsidiering van kerkelijkc contacten. 

CONCLUS!ES 

Historisch-culturele verschillen zijn een belang

rijke reden waarom de ontwikkeling van de 

democratic, de markteconomie en de civil socie

ty in Oost-Europa problematischer verloopt dan 

in Midden-Europa. De conferentie met als 

thema: 'Oosterse ortlwdoxie: kerk, staat, 

samenleving en ontwikkeling' bevestigde die 

stelling, maar benadrukte tegelijk dat dat geen 

reden is om de Oost-l::'uropese landen maar af 

te schrijven. Integendeel, de intensivering van 

de contacten op gouvernementeel niveau moet 

worden aangegrepen voor oecumenische dia

loog en voor nauwere contacten tussen maat

schappelijke organisaties. Dat is in hoofdlijnen 

het onderwerp waar de conferentie zich mee 

hecft beziggehouden. Het biedt de nodige aan

knopingspunten voor verder werk. 

Hr is ten eerste geen reden om te veronderstel-
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len dat het westen eenzijdig zijn waarden aan 

het oosten zou moeten opleggen. Tijdens de 

conferentie werd met nadruk naar voren 

gebracht dat de spiritualiteit in de oosterse 

orthodoxie de westerse cultuur zou kunnen ver-

Volkspartij een bijzondere rol. Van Velzen 

beschreef a! hoe de partijen in Oost-Europa 

grate behoefte hebben aan discussie over de 

politieke betekenis van uitgangspunten. 

Gelukkig heeft oak de christen-democratic in 

rijken. Dat de Verlichting daar wordt gezien Nederland in de vorm van de Hduardo Frei 

als historische aberratie waarin de mens zich Stichting een instrument om in die dialoog een 

van God heeft losgemaakt, klinkt voor christen- bijdrage te leveren. Hoezeer het van belang is 

democraten ineens weer heel herkenbaar. De dat oak principii!le vragen in de projecten van 

christen-democratic is als beweging mede de EFS aan de orde komen, heeft hopelijk oak 

voortgekomen vanuit het ongcnoegen over de deze coJ~ferentie aangetoond. 

beginselen van de Franse Revolutie. Het mate-

rialisme in de cultuur en de afwijzing van de 

publieke betekenis van religie in de politick, 

erfenissen van die historische stroming, zijn 

tendensen waar Oost- en West-Europa mee te 

maken hebben. 

Aan de andere kant heeft West-Europa hun 

terecht het nodige te bieden. De rechtsstaat, de 

democratic, de welvaart en de relatief vreedza

me maatschappelijke betrekkingen zijn zaken 

waarnaar Oost-Europeanen verlangend uitzien. 

Het lidmaatschap van de Raad van Europa en 

het streven naar aansluiting bij de Europese 

Unie bevestigen dat. Met haar toetredingscrite

ria legt de Unie niets op aan de kandidaat-lid

staten. Zij zoeken zelf, en op basis van demo

cratische besluitvorming, de aansluiting. 

Kennelijk zien zij de waarden waar de Unie 

voor staat als zinvol, ook voor de eigen samen

leving. 

Ten tweede: om die waarden meer te Iaten 

leven is de civil society onmisbaar. Zij vormt 

met name een tegenwicht tegen de neiging om 

de wetten van de markt de vrije loop te laten. 

Het verdient aanbeveling om de waarden van 

de civil society te blijven beklemtonen ten 

opzichte van het nieuwe Europese Parlement en 

de nieuwe Europesc Commissie. 

In de contacten binnen de civil society speelt 

tenslotte de dialoog binnen de Europese 

TI1eo Brinkel 




