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In de eerste helft van deze eeuw heeft de oecumenische beweging 

haar betekenis gezocht en gevonden in het opnieuw zichtbaar rna

ken van de christelijke eenheid. Dit heeft geleid tot een diepgaan

de oecumenische herwaardering van de eenheid van Europa. De 

Koude Oorlog heeft belemmerd dat deze ideeen tot hun recht 

kwamen. Maar duurzame Europese eenheid is en blijft een wezen

lijk vraagstuk voor christenen. 

E
uropa i.<> niet een van de ver
trouwde thema'<> in hct prote

stantse denken. lntegendccl. 

De Reformatie werd en wordt 

niet aileen door rooms-katholieken, 

maar ook door protestan-

aangeborcn blinde vlek. Het bestaans

recht van de protcstantse kerken lijkt 

immers juist nauw verbonden met het 

ontstaan van de nationale staten en hun 

soevcreiniteit. 

Vroeg oecumenische 
beweging 

ten zelf gezien als een 

enorme breuk die een ein

de maakte aan de eenheid 

van de Westcrsc kerk en 

aan de Westerse christen

hcid als, al dan niet gere

aliscerde, politieke een

heid. De protestantse ker

ken wcrdcn georganiseerd 

op nationalc schaal. Hun 

kerkelijke structuren wa

ren nauw verbonden met Dr. JA Zellstra 

De oecumcnische bewe

ging zoals die zich ont

wikkelde in de ecr<;te helft 

van deze eeuw, heeft haar 

betekenis gczocht en ge

vonden in het opnieuw 

zichtbaar maken van de 

christelijke eenheid. Deze 

bcweging is vooral aangc

slagen bij die kerkcn die 

de opkomst van nieuwc socvereine sta

ten die tot op de dag van vandaag be

<;taan. Nederland is van die ontwik

keling cen goed voorbeeld. Terwijl de 

fundamentele eenheid van Europa voor 

rooms-katholickcn een voor de hand 

liggende idee was en is, hebben protc

qanten daarentegen in dit opzicht een 

zich in toenemende mate bewust wer

den dat zij zonder de eenheid met de 

andere kerken te zoeken, zelf minder 

kerk van Christus waren. In de tien ja

ren die voorafgingen aan de oprichting 

van de Wcreldraad van Kerken in 1948, 

heeft dit denken, meer dan tot voor 

kort werd aangenomen, gelcid tot een 



diepgaande oecumenische herwaarde~ 

ring van de eenheid van Europa. 1 De 

Koude Oorlog hecft belcmmerd dat de 

ideeen uit deze periode tot hun recht 

kwamen. Nu zijn cr goede redenen om 

op deze idcccn terug te komcn. Het 

gaat om waardevol materiaal dat kan 

worden gebruikt om de mentalitcit tc 

ontwikkelen die nodig is ten behoevc 

van een duurzamc en kwalitaticf hoog 

ontwikkelde Europese ccnheid. 

Nieuw realisme 
Door de lerste Wereldoorlog kwam 

het [uropese statensysteem als zodanig 

onder kritiek te staan. llijvoorheeld van 

de kant van het idealistisch internatio~ 

nalisme, zoals dat onder andere tijdcns 

de jaren twintig tot uiting kwam in de 

pan~Europa plannen van graaf R.N. de 

Coudcnhove~Kalergi Dezc henadering 

werd in de oecumenische heweging ge~ 

waardccrd om de doelstelling, maar 

toch ook als vee! te optimistisch en 

na·ief van de hand gewezen. Hier werd 

de zondige nciging van de mens om 

toch in de eerste plaats aan zichzelf te 

den ken, zo meende men, ernstig onder~ 

schat. De opkomst van een nieuw re~ 

alisme typeert de oecumene tijdens de 

jarcn dertig. De verwachting van velcn 

dat hct Koninkrijk van God hinnen 

handhereik was, nog volop vertegen~ 

woordigd tijdens de Life cmd Work confc~ 
rentie te Stockholm in 1925, was 

vrijwel verdwenen toen deze tak van de 

oecumenische beweging opnieuw een 

grote conferentie had te Oxford in 

1937. De opkomst van de totalitaire 

staten maakte diepe indruk. Het falen 

van de Volkenbond om zwakke Ianden, 

zoals [thiopie, te beschermen tegen 

agressors; de mislukte ontwapeningsbe~ 

sprekingen in Geneve (1932~1934); en 

de voortslcpende ruzies over de imple~ 

mentatie van het Verdrag van Versail~ 

les, deden het ergste voor de toekomst 

vermoeden. Europa stond op de rand 

van de afgrond en de mensen wisten 

het. Het thema van de L1je and Work 
conferentie van 1937 was goed geko~ 

zen, Church, Commrmity and State2 

Betekenis eenheid Kerken 
Voor de oecumenische beweging was 

het grote prohleem, wat is de hetekenis 

van de eenheid van de Kerk in deze 

verscheurde were Ide De Oxford Conte~ 

rentie is buitcngewoon bclangrijk ge~ 

weest voor de oorlogsjaren, omdat hier 

de principes werden vastgelcgd op 

grond waarvan een strategie kon wor~ 

den ontwikkeld. Een van de meest he~ 

kritiseerdc zaken in Oxford was het 

beginsel van de nationale soevereini~ 

teit. Niet aileen de totalitairc staten, 

maar ook de democratieen werdcn in 

dit opzicht aan de kaak gesteld. De 

economische crisis was onoplosbaar gc~ 

worden doordat de politici weigerden 

hun nationale prioriteiten achter zich te 

Iaten en hun politiek ophingen aan ta~ 

riefmuren en handelsrestricties. De ont~ 

wapeningsbesprekingen waren kansloos 

omdat ook hier het eigenhelang de 

toon aan gat en zeer weinig staten de 

Volkenbond van echte macht wilden 

voorzien. In diverse hijdragen voor de 

Oxford Conferentie werd het principe 

van de absolute nationalc soevereiniteit 

als goddeloos van de hand gewezen. 

Ondertussen had de Kerk bovenal Kerk 

te zijn, vercnigd als het enc lichaam 

van Christus, ook als de volken in oor~ 

log warcn. Nooit mocht de Kerk zich 

opnieuw door internationale conflicten 

tegen zichzelf Iaten uitspelen, zoals tij~ 

dens de Eerste Wereldoorlog was ge~ 

heurd. Toen haddcn kerken hun 

hetrokkenheid vooral vormgegeven 

door heel na·ief Gods zegen over de 

wapens af te smeken en te bidden voor 
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de overwinning van het vaderland. Oat 

was gebeurd in elk van de deelnemende 

Ianden. Tijdens de Tweede Wereld

oorlog is dat op die schaal niet meer 

gebeurd Dit was een verheugend resul

taat van de vroege oecumenische bcwe

ging Hier kon het echter niet bij 

blijven Een kerk die terugtreedt, loopt 

per definitie relevantieverlies op. Deze 

kwestie raakt direct aan het bestaans

recht van de kerk. Als Cod de wapens 

niet zegent, wat heeft Hij dan eigenlijk 

wei met de oorlog te maken7 Met ande

re woorden: heeft de idee 

cipieel geen zaak van hierarchic of aile 

neuzen in dezelfdc richting Hct doe! is 

een gemeenschappelijke interpretatie 

van het Koninkrijk van Cod met het 

oog op de nood van de wereld. 

Voortdurende dialoog 
Het belangrijkste middel in dit opzicht 

was een voortdurende dialoog. Deze 

was a! voor de oorlog begonnen en 

werd tijdens de oorlog, ondanks aile 

moeilijkhcden, voortgczet op hoog ni

veau. Er werd in navolging van de 

Oxford C:onfercntie een 
van Cod zoals de Kcrk 

daarmee bezig is, eigenlijk 

nog wei betekenis in de 

moderne wereld van 

grootschalige menselijke 

conflicten? Het vraagstuk 

van de ecclesiologie (theo

logische leer van de ker

ken, red) is onlosmakelijk 

verbonden met de vragen 

van oorlog en vrede. 

Kerkelijke eenheid wetcnschappelijk studie-

programma met betrekking 

tot een nieuwe internatio

nale orde ontwikkeld. De 

is principieel geen 

zaak van hierarchie 
drie algemene secretarissen 

van de Wereldraad in sta

tus van oprichting, W.A. 

Vi,ser 't Hooft in Cencve, 

W. Paton in Londen en 

HS Leiper in New York, 

of aile neuzen in 

dezelfde richting. 

Het doel is een 

gemeenschappe I i j ke 
slaagden er in om met be-

Het streven van de vroegc 

oecumenische beweging is 

daarom zo interessant en 

spannend, omdat het heel 

concreet gaat over de be

staansreden van de kerk in 

verhouding tot de samen-

interpretatie van het trokkenen in vele Ianden in 

Koninkrijk van God contact te blijven en een 

voortdurende stroom van 

ideccn bleef rondgaan in 

het oecumenischc circuit. 

Het opmerkelijke resultaat 

met het oog op de 

nood van de wereld. 

leving als geheel. Wat heb je aan de 

Kerk wanneer de problemen van de 

mensen volstrekt uit de hand !open? In 

de occumenische beweging ging men 

er van uit dat de georganiseerde vorm 

van kerk-zijn zinvol en zelfs onmisbaar 

was met betrekking tot een vreedzame 

en vooral rechtvaardige orde voor de 

samenleving Naar de eenheid van de 

kerk te streven, dat kon geen doe! op 

zichzelf zijn, maar dat streven werd 

steeds opnieuw in verband gebracht 

met de verscheurdheid van de hele sa-

menleving Kcrkelijke eenhcid is prin-

is dat in tal van bijdragen 

principes wcrden uitgewerkt waarin 

vorm werd gcgeven aan de fundamentc

le eenheid van Europa, inclusief de vij-

anden van het moment. 

Verantwoorde 'vredesdoelen' 
In Engeland spitste het debat zich toe 

op de vraag: Wat zijn verantwoorde 

'vredesdoelen'? Als christenen zich ver

plicht voelden mee te vechten in dezc 

oorlog tcgen de fascistische Ianden, 

waar streden zij dan voor? Niet voor de 

eer van Engeland, niet voor hct 13ritse 

imperium, zelfs niet voor 'democratic' 



als systeem. Als christenen mee voch

ten in deze oorlog, dan hadden ze zich 

te realiseren dat ook hun eigen land 

niet brandschoon was, maar omdat het 

kwaad aangericht in het land van de 

vijand en de bezette gebieden, de pro

parties te buiten ging, moest het be

streden worden. Achtcr de zichtbare 

oorlog ging een onzichtbare geestelijke 

strijd schui I. En dezc 'oorlog achter de 

oorlog' bcperktc zich gecnszins tot de 

belligerenten. Het was een strijd die 

zich cvengoed afspeclde in voile vre

destijd. Men had toegelaten dat besluit

vormingsprocedures waren uitgchold. 

Eigenbelang had veroorzaakt dat de 

recht.,praak was vervallen tot een spel 

waarin ieder trachtte er zo gocd moge

lijk vanaf te komen in plaats van recht

vaardigheid na te streven. De onrccht

vaardige bchandcling van het verslagen 

Duitsland door Frankrijk en Engeland 

had niets met rechtvaardigheid en het 

verlangen naar een duurzame vrede te 

makcn. Van Duitse zijde waren de aan

spraken verder op de spits gedreven en 

opgeklopt. Zo was Duitsland vervallen 

tot een extreem geval van ecn goddelo

ze samenleving In die zin, zo vond 

men, was Duitsland ontrouw aan zich

zelf en losgeraakt van de Europese tra

ditie. Maar aile Ianden liepen dit 

gevaar. 

Velen geloofden dat niet aileen de sa

menlcving, maar ook de kerkcn in de 

oorlog een Codsoordeel ondergingen. 

De oecumenische beweging heeft her

haaldclijk de kerken opgeroepen schuld 

tc belijden aan het uitbreken van de 

oorlog. Dit kwam neer op de erken

ning, dat aile onwaarachtigheid bij el

kaar het ineenstorten van de samen

leving tot gevolg had gchad Velen die 

betrokken waren in de oecumenische 

beweg1ng realiseerden zich hoezeer de 

kcrken in de jaren dertig, als bourgcois

kerken, zich hadden Iaten inpakken 

door ecn maatschappelijke orde waar 

ze zelf belang bij hadden. Als hun !ei

ders en !eden zich al opwonden, was 

dat meestal over theologische haarklo

verijen geweest en zo hadden kerken 

zich teruggetrokken in een wcreld van 

theologische principes. De 'massa's' had 

men overgelaten aan de nieuwe zinge

vingssystemen hen aangereikt door 

staatscommunisme en nationaal-socia

lismc. Cod wcrd wei in kerken vereerd, 

maar Hij werd vcr weg in de heme! ge

dacht. Zijn plaats op aarde was de facto 

vacant door hct wegzakken van maat

schappelijke relevantie van de Gods

idee. In Duitsland had een mens die 

plaats bezet: Adolf Hitler. In zijn naam 

kwamen vormen van gemeenschap en 

enthousiasme tot stand, waardoor grate 

groepen mensen weer bereikbare doe

len konden onderscheiden, dat wei. 

Maar het waren mensonterende doe len. 

Bewustwording 
Het fa<>cisme moest worden bestreden, 

toen het niet anders meer kon ook met 

geweld. Aan dezc conclusic ging in de 

occumenische beweging ecn belangrijk 

proces van bewustwording vooraf. In 

dit opzicht werd het verraad in !938 in 

Munchen door de Britse premier 

Chamberlain aan Tsjechoslowakije ge

pleegd voor hen die de juiste vragen 

stelden een mijlpaal op weg naar de on

dergang van Europa. Na aanvankelijke 

aarzeling en mislukte pogingen om een 

soort oecumenische onpartijdigheid te 

bewaren, begrepen de meeste !eiders 

van de Wereldraad van Kerken in status 

van oprichting dat niet aile katjes in het 

danker even grauw waren en dat men 

daaruit, om zelf geloofwaardig te blij

ven de gevolgen onder ogen moest 

zien. Cod en zijn Koninkrijk stonden 
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in dcze afschuwelijke oorlog niet tijde

lijk buitcnspel 1 Dat moest duidelijk 

worden in de dialoog, de standpunten 

en de dadcn. Hitler moest overwonnen 

worden, omwille van de slachtoffers. 

Maar niemand kon ondertussen zeggen 

dat hij of zij vrijuit ging. In de ogen van 

de Schcpper, zo meende men, stonden 

alle mensen in de schuld. Duitsland kon 

dus nooit bij wijze van een kruistocht 

bestreden worden. Kritiek op de 

Ceallieerden moest mogelijk blijvcn. 

Het onrecht zelf diendc bestrcden te 

worden, in welk land dan ook. Op het 

moment dat de Ceallieerden gericht 

Duitse burgerdoelen, dat wil zeggen 

grate steden met kinderen, manncn en 

vrouwcn niet direct bij de oorlogvoe

ring betrokken, bcgonnen te bombar

deren, werden hun eigen doelstellingen 

gecorrumpeerd. Zo vcrlaagdcn ze zich 

tot het niveau van de vijand Datgene 

wat ze aanvankelijk verafschuwd bad

den in de nazi's, deden ze nu zelf. 

Daarmee verviel, vanuit het geloof ge

zien, de legitimatie van de oorlog. De 

Anglicaanse bisschop en oecumenische 

Ieider C.K.A. Bell van Chichester heeft 

in het Hogerhuis fel tegen dezc handel

wijze geprotesteerd, hclaas was hij een 

uitzondering. Tot het einde toe is hij 

blijven strijden voor een Ceallieerde 

oorlogspolitiek die ondcrscheid zou 

blijven maken tussen Nazi's en Duitsers. 

Dit werd heel moeilijk door de 'onvoor

waardelijke overgave'-fonnule die door 

Churchill en Roosevelt vanaf de Confe

rentie van Casablanca in januari 1943 

werd gehanteerd. Deze formulc werd 

door velen in de oecumenische bewe

ging als racistisch afgewezen. 

Duitsers, als theoloog D. Bonhoeffer, 

diplomaat A. von Trott zu Solz, O.H. 

von der Cablentz en anderen hcbben 

intensief geparticipeerd in de interna-

tionalc oecumenische dialoog. Hun 

plan van een alternatieve Duitsc staat 

ingebed in een federale Europese struc

tuur was in feite bedoeld als een bijdra

gc in het oecumenisch programma van 

studie en actie. Ce'inspireerd door de 

idee van de eenheid van de Kerk, pro

beren zij via het oecumenisch netwerk 

pogingen in het werk te stellen om de 

Geallieerde regeringsleiders te bereikcn 

en de politieke patstelling die tot de 

oorlog geleid had, te doorbreken. De 

belangrijbte reden dat dit is mislukt, 

hangt samen met de rol van de Sovjet 

Llnie. In het Duitse verzct heeft men de 

illusie gekoesterd dat Duitsland, min of 

meer intact, ook na de oorlog cen func

tie ter verdediging van West-Europa te

genover de Ru<,sen zou kunnen 

behouden. De athc'istische ideologic 

van de Sovjet Llnie hecft niet aileen de 

Duitse contacten, maar de oecumcni

sche bcweging als geheel, op het ver

keerde been gezet. Dit is cen zwakke 

pick geweest. Men heeft in een pan-sla

vi'>tisch 'anti-chri'>telijk' Rusland uitein

delijk een grotere bedreiging voor de 

toekomst van Europa gezien, dan in het 

fascisme Hier krceg Europa dan toch 

het exclusieve, defensieve en gesloten 

karakter dat tijdens de Koude Oorlog 

gegolden hecft 

Rol van de kerken 
Maar tegelijk groeide het bewustzijn 

dat de identiteit van de christelijke kerk 

nooit kan samenvallen met ecn volk of 

een bcperkte groep volken. Het is voor

al in de Verenigdc Staten geweest dat 

de kerken in dit opzicht hun doelen 

hebben bereikt. De Commission on a ]ust 

and Durable Peace heeft daar van 1942-

1945 het debat over de rol van de 

Verenigde Staten met betrekking tot de 

internationale orde gestimuleerd. Dat 

de politiek van het isolationisme werd 



verlaten en dat de Verenigde Staten 

niet aileen lid van de Verenigde Naties 

wcrdcn, maar zich ook stcrk maaktcn 

voor de menscnrcchten, is mede tc dan

ken aan de rol die kerken in dit opzicht 

hebbcn gcspeeld l:uropcsc ecnhcid 

wcrd een hclangrijke voorwaarde voor 

de verlening van de steun in het kader 

van de tvlarshallplannen Ook hier hcdt 

de oecumemsche dialoog een helangrij

ke voorhercidcnde rol ge'>pecld 

In de mecste oecumeni,che studies, 

werkgroepcn en conlcrentics die plaats 

vondcn in de oorlog-;jarcn ging n1cn 

nict zover dat cr blauwdrukkcn werden 

gelcverd waarin werd aangegeven hoe 

dat tcdcrale luropa nu tcchnisch pre

cies in elkaar moest zitten. Maar het 

principe dar, omwilk van de Cod

gcgcvcn waarde van de mcnselijke per

soon, cr in de twintig,te eeuw gezocht 

moet worden naar andere organisatic

vormen dan de nationale staten voor

zien van onaantasthare soevereiniteit, 

dat principe werd wei dcgclijk gezien 

als ccn uitgangspunt dat kon worden 

atgekid uit het chri-,telijk gclool. 

Kerken, zo meende men, konden hier 

niet mee omgaan alsot het een puur po

litiekc optic hctrof. Ecn tcrugkccr naar 

'de gocde oude tijd' van het ieder voor 

zich van de jarcn dcrtig, wcrd nict ai

leen voor onwenselqk gehouden, maar 

ook voor onmensclijk. 

Cecontrontecrd met de enorme uitda

ging van fascisme en oorlog biocide de 

occumcnischc dialoog De 'cenheid' die 

werd bepleit en die de contacten zo zin

vol en spanncnd maaktc, typcerdc zich 

door onmiddcllijkc maatschappelijke re

lcvantic. Antwoorden wcrden gczocht 

en gegeven op zaken van Ieven of dood. 

Vrcdc in Europa was ccn noodzakelijke 

voorwaarde voor wereldvrede, zo 

meeJ"JC men, niet zo vrecmd in een 

tijdpcrk dat nog altijd koloniaal was. 

Twee Europese oorlogen waren uitge

groeid tot wereldoorlogen. Dit leek een 

repctcrende hreuk. )uist op de plek van 

de slagvelden, moest de vredc worden 

gchouwd. Men kon zich een levensvat

bare Verenigde Naties, slechts voorstel

len wanneer de Furopese Ianden zich 

licten verenigen m een federale regiona

le eenheid die naast andere te vormen 

regionale eenheden, zou functioneren 

als een stabiele bouwsteen voor een 

slagvaardige wereldorganisatie. De 

Zwitscrse jurist H.l'vl. Huber, rechtcr 

van het Permanente lnternationale Ce

rcchtshot in Den Haag en later presi

dent van het lnternationale Rode Kruis. 

had hoge verwachtingen van de Kerk 

met betrekking tot de internationale 

rcchtsorde. Hii zag de kerken tezamen, 

als potenticel de laatste morcle autori

teit, nodig om een levensvatbaar sys

teem van internationaal recht te 

ondersteunen. Een invloedrijke Neder

landse jurist die ook die mening was 

toegcdaan was Ftv1. Llaron van Asbeck. 

De hetrokkenheid van deze en andere 

denkers die in deze richting dachten bij 

de vroege oecumenische beweging was 

groot. !V\aar de oecumenische bcwc

ging was nooit 'de ziel van de Volken

hond' geworden. Ook is de Wereldraad 

van Kerken nooit de morele vloer voor 

de Vcrenigde Natic'> geworden. Ook 

andere religics dan de christelijke hcb

bcn zich niet als zodanig ontwikkeld. 

Religies worden in internationaal ver

band veiligheidshalve meestal inge

deeld onder het relaticf onschuldige 

hootdstuk cultuur Dat is ecn gemistc 

kans. 

Herorientatie 
In de zomer van 1944, toen de Koude 

Oorlog zich steeds duidelijker aankon-
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digde, verdween Europcse fedcratie als 

de actuele uitwerking van de idee van 

de cenheid van de oecumenische agen

da. Het werd allemaal vee! tc ideolo

gisch. Hct falende Duitse verzct was de 

opmaat voor de aftocht. De vonnen 

van samcnwerking in opkomst waren in 

feite twee dcfensieve, gesloten bolwer

ken, in plaats van een echte Europese 

eenheid in dienst van de wereldvrede. 

In de jaren vijftig, toen de Europese sa

mcnwerking eindelijk vaste vonn be

gan tc krijgen, hebben de kerken zich 

er weinig mee bcmoeid. Oproepen van 

de Commission on Chris tum Responsibility for 

Europecm Co-operation gericht tot de ker

ken om het proces van (West) Europe'>e 

eenwording te steunen, werden nauwc

lijks beantwoord. De oecumenische be

weging had de handen vol om zich, in 

dcze tijd van dekolonisatie, te heroricn

teren op de wereld. Hct gevaar van 

Eurocentrismc werd onderkend en in 

toenemendc mate en volkomen tcrecht 

kwam het perspcctief van de nieuwe 

zeltstandige staten, de zogenaamde 

ontwikkelingslanden in de aandacht te 

'>taan. Een praktisch probleem waar de 

Confcrentic van Europese Kerken mee 

te maken kreeg was dat vertegcnwoor

digers uit Oost Europa officicle toe

stemming van hun regcring nodig 

hadden om aanwezig te kunnen zijn op 

hijeenkomsten, een dubieus sclectiecri

terium. Pas aan het einde van de Koude 

Oorlog is de oecumenische beweging 

weer aandacht gaan besteden aan de 

Europese eenheid zoals die inmiddels 

in de Furopese Economische Cemeen

schap, weldra Europese Unie, had vorm 

gckregcn. ~ 

Toch zijn er vruchten van het vroege 

oecumenisch denken over Europa die 

ondertussen wei tot ontwikkeling zijn 

gekomen. De intrinsieke waarde van ie-

dere menselijke persoon, door kerken 

belcden op grond van het geloof in de 

schepping, was als het ware opnieuw 

ontdekt en heeft een bli)vende rol gc

speeld in de Commissio11 of the Churches 011 

l11lernatiorwl Affairs De eenheid waar het 

allemaal om zou mocten gaan, was uit

eindeliJk de eenheid van een enkele 

mens, niet als autonoom individu, maar 

als Codgewild persoon en wezenlijk 

dee! van de helc schepping. Criteria om 

iedere organisatievorm tussen persoon 

en gehelc schepping te beoordelen 

kunnen aan die eenheid worden ont

leend4 De nieuwe orde die Hitler voor 

Europa in gedachten had, was een vorm 

van eenheid waarin per dehnitie on

recht gedaan zou worden aan de be

doeling van de Schepper Maar dat 

gold ook voor hct naast elkaar voortbe

staan van zoveel nationale '>Iaten die 

niet aileen in thcorie, maar ook en al te 

vaak in de praktijk, bereid waren terwil

le van hun ab,olute soevereiniteit naar 

geweld te grijpen om onderlinge pro

blemen 'op te losscn' 

De voormalige voorzitter van de 

Europesc C:ommi'>sie, de Framman 

Jacques Delors heeft de kerken mecrde

re malen opgeroepen zich actiever op 

te stellen met betrekking tot Europa en 

bijdragen te leveren aan de inhoudelij

ke discussie over Europa. Dit blijkt 

voor vee! kerken, volop hezig met zich

zelt en hun eigen moeite het hoofd bo

ven water te houden, erg mocilijk 

Protestantsc kerken hebben het moeilij

ker hun plek in dat gcsprek te vinden 

dan de Rooms-Katholiekc kerk. Hun 

aarzeling en achterdocht met bctrek

king tot Europa zijn begrijpelijk, maar 

het is in het Iicht van de geschiedenis 

van de oecumene niet tcrecht als het 

hier bij blijft Het gaat daarhiJ niet om 

een kerkelijke autoritcit die de '>tern 



verheft om aan politici te zeggen wat 

men moet doen' Zoals het tijdens de 

Tweede Wereldoorlog niet ging over 

vragen van kerkelijke macht. Formeel 

bestond de Wercldraad nog niet eens. 

Het ging om goede ideeen en criteria 

om prioriteiten vast te ..rellen met be

trekking tot politieke eenheid. 

Herinterpretatie van verleden 
Een centrale plaats wa<, in dat opzicht 

ingeruimd voor de omgang met het 

verleden. In vrijwcl aile Ianden lagen de 

gcvoelighcdcn uit hct verleden hoog 

opgestapeld In de oorlogsjaren wcrd 

daaraan dagelijks Iced toegevoegd. AI 

die wrijvingen, conflicten en misdaden 

kondcn gaan functioneren als evenzo

vele arsenalen voor nieuw wantrouwen. 

Men kon ze gaan kocsteren en zich er 

in nieuwc situatie'> achtcr verschuilen of 

zelfs vcrschansen, zoals hclaas ook 

maar a! tc vaak i'> gcbeurd Regcringen 

kondcn eigen zwakheid vcrbergen ach

ter oude verwijtcn aan de buren. 

De christelijke kcrken staan in cen tra

ditie die encrzijds de gcschiedenis on

der ogen ziet, andcrzijds van vergeving 

en vcrzoening en opnieuw beginnen 

weet. Dat is in de tien Jaren vooraf

gaande aan de oprichting van de 

Wereldraad van Kcrken opnicuw ont

dckt. De geschiedenis moel serieus ge

nomen worden, maar hct eigen gclijk 

van mensen blijft altijd relatief In de 

ogen van Cod, die in kerkcn beleden 

wordt als de Schepper van aile mensen, 

is niemand zonder foutcn. Van groot 

bclang voor ccn duurzamc cenheid is 

dus een voortgaandc her-interpretatie 

van een verlcden vol waarschuwingen. 

])e gcmccnschappclijke ge<,chicdenis 

kan op die manier, mits men de juiste 

vragen stclt, criteria aanlcveren om de 

richting van Europa te bepalcn. Een ge

vuel voor proporties is daarbij essen-

tieel. Steeds zullen er aan wraak

gevoelens en haat limietcn moeten 

worden gesteld. Wij weten dat ieder 

menselijk conflict zal eindigen in ecn 

nieuwe historische situatie waarin men

sen met een verschillende nationale 

achtergrond elkaar weer nodig hebben. 

Dat ook vijanden gemeenschappelijke 

belangen hebben, werd in de vroege 

oecumcnische bewcging steeds weer 

inzichtelijk gemaakt 

Ecclcsiologisch, dat wil zcggen ge

dacht vanuit de reflectic op het ver

schijnsel Kerk, ligt hier een helangrijk 

keuzemomcnt. Blijft hct, ook in cen 

gcscculariseerd Europa, zinvol om de 

Kerk functioneel ter sprake tc brengenc 

Het antwoord op dcze vraag zal gro

tcndeels afhangen van de waarde die 

men toekent aan de zichtbaar georga

niseerde institutionclc kerken. Voor 

christenen die vanuit hun geloof zoe

ken naar engagement in zichtbare en 

herkenbare vormen van gemeenschap, 

was en is Europese ecnheid een wezen

lijk vraagstuk 
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Enerzijds waren de betrokke

nen in de vroege oecumeni

schc beweging kinderen van 

hun tijd die nog hoopten op 

herstcl van een christeli)kc 

samcnleving en meenden dat 

Europa nog lang het centrum 

van de wereld zou blijven. 

Anderzijds hehben zij hun 

tijdgeest overstegen en bc

grepcn dat er acticf gezocht 

moel worden naar adequate 

vormcn om Europa te orga

niseren. Europa wa<, voor 

hen de relcvante maat van 

Voor christenen die 

vanuit hun geloof 

zoeken naar 

engagement in 

zichtbare en 

herkenbare vormen 

van gemeenschap, 

was en is Europese 

eenheid een 

wezenlijk vraagstuk. 

eenheid. /vlogclijkheden hct goede zo

wel als hct slechte te doen lagcn hier 

naast clkaar Europa, dat was beide: ba-
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kennat voor mensenrechten en demo

cratic, en misplaatste triomf en grcnze

loze zclfoverschatting Zij begrepcn 

dat Europa niet beter wordt van het 

stcmpel 'christelijk goedgekcurd' en ze 

hebben bcseft dat Europa behocfte 

hccft aan goede idccen met <;terke wor

tels in echte vormen van gemccnschap. 

Zij zagen fcderalisme als hct Juistc ant

woord op de politieke crisis die had 

gelcid tot de Twecdc Wercldoorlog. 

Door hun cigen occumenisch strcvcn 

wilden ze een bijdrage leveren aan de 

lcvensvatbaarheid van die nicuwe orga

nisatievonn. In hun ogen was het dui

dclijk: De eenheid van de Kerk en de 

ccnheid van Europa, die hebben cen 

boodschap aan elkaar.' 
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Studieconferentie over 'het ene Europa en de oecumene' 

Op vrijdag 2.2. 'cptembcr a.s. organiseert het lnterunivcrsitair lnstituut voor 

Missiologie en Occumcnica (liMO) in samenwerking met het WetcnschappeliJk 

lnstituut voor hct CDA ccn studicconfcrcntie over het thcma: Hct ene Europa 

en de oecumene. 

Op het programma van de studicconferentie staan toespraken van prof. dr 

A.W.J. Houtcpen (dirccteur 111\10), prof dr. Martin Crcschat (een kerkhistoricus 

die vcrschillende studies wijdde aan het denken over hct verenigde Europa in de 

contemporaine kcrkgeschiedcnis), dr lurjcn Zeilstra en drs. Th. B. F !vi. Brinkel 

(stafmcdewerkcr van hct Wetenschappclijk lnstituut voor het CDAJ. 

De studieconferentie vindt plaals in zaal 030 van hct Academicgebouw aan het 

Domplein 2.') te Utrecht. De confcrentie begint om 10.00 uur en eindigt om 

15 00 uur 

De deelname is gratis 

Men kan zich schriftclijk of tclelonisch aanmcldcn biJ het secretariaat van het li

MO, kamer 825b, Heidelbcrglaan 2, 35il4 CS te Utrecht, tel. 030-5 32.079. 


