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Europa en de joods-
" 

christelijke traditie 
In de discussie over het al of niet vermelden van de joods-christelijke traditie in 
de Preambule van de Europese Conventie staan voor- en tegenstanders scherp 
tegenover elkaar. In deze bijdrage wil ik vooral ingaan op een aspect dat te weinig 
aandacht heeft gekregen: de toekomst van Europa. 

DOOR,EDY KORTHALS ALTES 
Dat de joods-christelijke traditie een belangrijk stempel heeft gedrukt op de Europese cul

tuur lijkt mij moeilijk te bestrijden. Daarbij denk ik niet alleen aan romaanse kerken en 
Gotische kathedralen, maar ook aan literatuur, muziek, schilderkunst en tal van andere uitin
gen van het Europese denken. Het voorbijgaan aan dit rijke culturele erfgoed is dan ook niets 
minder dan geschiedvervalsing. Doch de erkenning daarvan betekent bepaald niet de misken
ning van het zo waardevolle aandeel dat de klassieke en Arabische cultuur aan de ontwikke-

. Iing van Europa heeft gehad. Waarom dan niet gezocht naar een formulering die recht doèt 
aan al datgene wat aan onze fundamentele id.entiteit heeft bijgedragen? 

Veelkleurig continent 
Onder diegenen, die zich keren tegen de vermelding van het christendom, zijn er die menen dat 

de waarden daarvan samenvallen met die van de Verlichting. In een nogal simplistische voorstel
ling van zaken wordt daarbij weleens Erasmus àls voorbeeld genoemd. Zeker, Erasmus was een 
christen-humanist, maar wie zijn geschriften leest, ziet dat hij diep in het christelijk geloof gewor
teld is. Wordt bovendien niet veronachtzaamd dat het in het christendom niet in de eerste plaats 
gaat om waarden, maar om een levensinstelling? Het staat overigens buiten kijf dat de Verlichting 
ons veel goeds gebracht heeft. Zij heeft immers het vrije denken bevorderd en Europa bevrijd Van 
de willekeur van vorst en kerk. Wel dient niet vergeten te worden dat veel van de door haar ver
spreide waarden niet zomaar uit de lucht zijn komen te vallen, maar een oudere basis hebben. Om 
slechts een voorbeeld te noemen: het concept gelijkheid uit de Franse revolutie vinden we al in de 
joodse bijbel. Zo lezen we in het boek Genesis dat God de mens ~ man en vrouw!- schiep naar zijn 
beeld. Ligt daar niet de basis van de unieke waarde van ieder mens, en dus van de fundamentele 
gelijkheid? Dat kerken niet zelden in strijd hiermee hebben gehandeld doet' niets af aan deze oer
waarheid. Zowel de kruistochten, godsdienstoorl~gen als de inquisitie zijn meer dan een schand
vlek op het blazoen van de' kerk. Maar ook de 'verlichte mens', die zich ontworsteld heeft aan de 
knellende banden ván de religie, gaat niet vrijuit. De optimistische verwachting dat nu eindelijk 
een betere wereld kon word.en opgebouwd werd niet bewaarheid. Twee wereldoorlogen hebben 
laten zien waartoe ook deie mens, na zijn 'bevrijding', in staat was en is. Eenieder die daarover 
nog enige illusies koestert, zou eens een kijkje moeten nemen in de laboratoria waar -in opdracht 
van democratisch gekozen politici- de meest afgrijselijke wapens worden ontwikkeld. 
Zwaarwegender nog dan het bovenstaande is het argument dat door niet-verwijzing naar de joods
christelijke traditie in de Preambule een sluier wordt gehangen voor een kostbare bron' van inspira
tie. Een bron die we hard nodig hebben in de huidige geestelijke woestijn. Onze cultuur is immers 
volkomen uit balans geraakt. Sedert decennia is de geestelijk/culturele groei ver achtergebleven bij 
de spectaculaire ontwikkeling op wetenschappelijk, technologisch en economisch gebied. Dat is 
een ernstige zaak omdin de mensheid, voor het eerst in haar geschiedenis, over apocalyptische 
krachten is gaan beschikken, die het leven op aarde kunnen vernietigen. Veel te weinig wordt 
beseft dat de beheersing van deze krachten een absolute voorwaarde is geworden voor overleving. 
Hiervan is thans geen sprake. Niet alleen omdat we niet beschikken over adequate internationale 
overeenkomsten en instituten, maar ook omdat het ontbreekt aan een diep geworteld ethisch 
bewustzijn dat deze zou moeten schrage·n. Dat laatste klemt te meer omdat de EU -evenals andere 
moderne samenlevingen- op tal van terreinen, waaronder die van biotechnologie en euthanasie, 
geconfronteerd wordt met zwaarwegende ethische beslissingen. Ditzelfde geldt ook voor de prio-
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riteiten die we toekennen aan onze bestedin
gen, zoals bijvoorbeeld de afweging tussen 
bovenmatige militaire uitgaven en de middelen 

beschikbaar voor urgente wereldproblemen. 
Het is daarom van cruciaal belang te kunnen 
putten uit diepe bronnen die een constructieve 
bijdrage kunnen leveren aan een menswaardi
ge samenleving. Natuurlijk moet daarbij ook 
gedacht worden aan de islam en de àndere 
religie-s die thans in ons zo veelkleurig samen
gestelde continent verte.genwoordigd zijn. En 
zeker ook aan het Humanisme, dat zonder de 
joods-chri.stelijke wortels niet goed denkbaar 
is. Juist nu komt het er op aan dat al deze ver- . 
schillende religIes en geestesrichtingen, zich 
gezamenlijk beraden over een nieuwe bezie
ling van Europa, die ons bevrijdt uit een sterie
le gretigheidscultuur. We zitten immers allen 
in dezelfde boot en in gevaarlijk vaarwater! 
Het getuigt daarom niet van wijsheid om zich 
al bij voorbaat af te sluiten voor de construc
tieve krachten, die te vinden zijn in het joods
christelijke geloofsgoed. 

Solidariteit 
De vrees voor een aantasting van de schei

'ding tussen kerk en staat is -bepaald onge
grond. In ons zo pluriform samengestelde con
tinent kan er uiteraard geen sprake zijn van 
een terugkeer-naar een 'christelijk Europa', 
waarin de kerkelijke macht de wet zou voor
schrijven aan de politiek. Alleen een kleine 
reactionaire minderheid kan daar nog van dro
men. Waar het echter wél om gaat is het vorm 
geven aan een constructieve dialoog tussen de 
verschillende religies en levensovertuigingen 
met de politieke organen van de EU. Het is ver
heugend dat· de beteke'nis van deze dialoog -
gericht op het ontwikkelen van een nie_uwe 
visie op een leefbare samenleving- door de 
opstellers van de Conventie is onderkend. 
Europa heeft in het verleden kunnen putten uit 
verschillende geestelijke bronnen. Daaronder 
namende joodse en christelijke religies een 
belangrijke plaats in . . Beide godsdiensten heb- . 
ben ook nu nog veel in huis dat een nieuw 
leven kan bieden aan mens en samenleving . 
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Zowel in het jodendom als christendom gaat 
het bovenal om een voortdurende fundamente
le kritische bezinning op ons gedragspatroon, 
ç:mze 'oriëntatie'. De bijbel herinnert ons 
immers aan het feit dat wij zijn ingebed in een 
grotere werkelijkheid" die de mens verre over
stijgt. Op de funeste gevolgen van de misken
ning van deze Transcendentie hebben vooraan
staande Éuropeanen zoals Václav Havel en 
Romano Guardini met klem gewezen. Hans 
jonas rekende dit' zelfs tot een van de grootste 
vergissingen in de geschiedenis! Maar wanneer 
dat 'eigen ik', onze autonomie onttroond wordt 

, van de centrale plaats die het nu inneemt, rijst 
wel de vraag hoe we daarmee omgaan als mens 
en volk in de wereld. 
Het voornaamste gebod geeft de gerichtheid op 
God en de medemens kernachtig weer. H~t 
spreekt over het liefhebben van God met ons 
gehele hart en ziel, kracht en verstand en van 
de naaste als onszelf. Hieruit vloeit een heel 
aantal dingen voort. Allereerst eerbied voor 
Gods Schepping, dus voor alle leven. Dit impli
ceert dat wij deze aarde als goede rentmeesters 
met zorg dienen te beheren. De grootschalige 
milieu vernietiging, die de levensvoorwaarden 
voor toekomstige generaties aantast, is hiermee 
volstrekt in strijd. Doordenken van de draag
wiJdte van het grote gebod kan de ogen openen 
'(oor een andere, meer verantwoorde wijze van 
omgang met de aarde. Is niet een van de eerste 
consequenties daárvan dat we zullen moeten ' 
afzien van een economische exploitatie die ver 

. uitgaat boven de beschikbare milieugebruiks
ruimte? Eve'neens 'van grote relevantie in onze 
door militair/economisch denken beheerste 
samenleving is het gebod tot naastenliefde. Dit 
wijst ons een weg om de onmiskenbare tendens 
tot verharding binnen onze maatschappij tegen 
te gaan. Als derde element is er de gerechtig
heid. In de bijbel gaat het daarbij vooral om 
'het wel bevinden', het tot zijn recht laten 
komen van de ander. Dat is dus een veel ruimer 
begrip dan het in onze taal gekregen heeft. 
Toepassing hiervan, zowel op nationaal als 
internationaal niveau, is van de grootste bete-

kenis. We hoeven alleen maar te denken aan de 
zorgsector en de aSielproblematiek in eigen 
land of aan de schrijnende noord-zuid proBle-

matiek (honger, armoede, onderontwikkeling, 
ziektes). Solidariteit en barmhartigheid zijn 
nauw verbonden met gerechtigheid. Ook vrede! 
Het oude Psalmwoord 'vrede en gerechtigheid 
kussen elkaar' heeft immers nog niets van haar 
geldigheid verloren. Wanneer we werkelijk ' 
vrede willen zullen deze fraaie woorden ook 
vertaald moeten worden in een beleid dat tege
moet komt aan de belangen van de arme 
landen. 

Ten slotte, een 'enkel woord over de bijdrage 
van christel1,en aan een nieuwe bezieling van 

' Europa. Die ligt niet in dogmatische posities 
die kerken vaak verdelen; ook niet in een stel
sel van vaste waarden en normen, die gestold 
zijn tot formules. Waar het op aan komt is het 
gaan van een weg, die in het 'Oude Testament 

_ o.a. door Mozes en jesaja gewezen is. Een weg 
waarop jezus ons is voorgegaan. Hij was de 
Menselijke mens, doorgloeid van Gods geest. 
Steeds met ontferming bewogen voor ieder 
mens, ongeacht rang, afkomst of levenswan
del. En dat met een instelling van dienstbaar
heid in een houding die getuigde van een grote 
geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid van 
de heersende machten. 
Een Europa, dat geen hoger doel kent dan de 
meest competitieve kenniseconomie in de 
wereld te worden, heeft geen toekomst. De 
mens leeft immers niet bij brood alleen . 
Wanneer de EU niet wil verpieteren in het 
materialistische platland, moet het zich geen 
blinddoek aanleggen voor het joods-christe
lijke geloofsgoed. Geloof, hoop en liefde bie
den niet alleen de EU, maar ook aan ieder 
mens, zoekend naar zin, een leefbaar perspec
tief: In mijn ogen het enige. 
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