
De kracht van een marginale verschijning 
 

De Europese samenwerking is onvolkomen en een kwestie van veel aanmodderen en 

improviseren. De vernieuwing lijkt eerder te gaan komen vanuit de marges dan vanuit het 

centrum van de macht. Vanuit de marges klinkt ook de stem van paus Franciscus. In dit essay 

onderzoekt jurist en theoloog Richard Steenvoorde o.p. waarom paus Franciscus zich met de 

crisis in de Europese samenwerking bezighoudt. 
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Over de Europese Unie wordt meestal gezegd dat ze onvolkomen is en vol van improvisaties. 

En toch is de situatie, historisch gezien, niet zo heel veel anders dan de situatie vier honderd 

jaar geleden voor de inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden. En ik merk dat 

op, omdat het gisteren precies vierhonderd jaar gelden was dat in Den Haag op het 

Binnenhof Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd. Zonder de talenten en de inzet van 

Van Oldenbarnevelt zou de Republiek nooit tot stand zijn gekomen. Een recent boek over 

zijn leven concludeert dat Van Oldenbarnevelt een voorbeeld kan zijn voor de Nederlandse 

politiek door te werken met de onvolkomenheden van Europa, te improviseren met wat er 

kan, en dat alles met een zekere tolerantie voor wie er anders over denkt. 

 

“Van Oldenbarnevelt demonstreerde dat gebrekkige constructies heel goed kunnen 

werken – zijn republiek was geen federatie, geen confederatie, geen echte republiek 

en dus een geval apart, sui generis. Feit blijft dat de staat van Oldenbarnevelt 

eigenlijk niet klopte: het was onlogisch, strijdig met zichzelf, het had anders 

gemoeten, en het kon zo niet doorgaan, maar het werkte, bij elkaar verrassend lang 

toch. “ (Knapen, Van Oldenbarnevelt, p. 348) 

 

Als je op die manier naar organisaties en samenlevingen gaat kijken, en dan bedoel ik op een 

manier waarop je aandacht hebt voor de improvisaties en de onvolkomenheden, dan is het 

grootste wonder misschien nog wel de katholieke kerk. Als geen ander hebben de pausen 

door de eeuwen heen moeten besturen en improviseren in antwoord op nieuwe 

ontwikkelingen: het instorten van het Romeinse Rijk, de opkomst en ondergang van het rijk 

van Karel de Grote, de opkomst van het Heilige Roomsche Rijk der Duitse Natie, de 

ontdekking van de Amerika, de Reformatie, de Verlichting, de Franse Revolutie, de grote 

missie-tijd van de 19e eeuw, twee Wereldoorlogen, Auschwitz, de atoombom, de seksuele 

revolutie, 9/11.  

Vaak leken de antwoorden en interventies van de katholieke kerk onlogisch en had 

het eigenlijk allemaal anders gemoeten, maar de kerk is er nog. Al is het soms zo 

onverklaarbaar dat een oud-collega het voor mij het eens noemde als het beste bewijs dat 

de heilige Geest bestaat.  

Een van die terreinen waar de katholieke kerk in onze contreien met de gevolgen van 

maatschappelijke spanningen en politieke onrust wordt geconfronteerd is de vraag naar de 

toekomst van de Europese samenwerking en de Europese Unie. Hier en daar klinken er 

bezorgde geluiden dat door een gebrek aan een aanstekelijke visie, en luisterend oor naar de 

werkelijke problemen van de burgers, en een gebrek aan solidariteit er een nieuwe politieke 



ijstijd dreigt voor de Europese samenwerking. Vanuit de marges van de Europese 

samenleving, en dus vanuit de marges van de discussie, klinkt er de laatste tijd een ander 

geluid, de stem van paus Franciscus. In deze lezing wil ik ingaan op de vraag naar waarom 

deze van oorsprong Argentijnse paus zich bemoeit met de krakende wagen van de Europese 

samenwerking. 

Er sterke theologische argumenten waarom de paus de huidige politieke crisis in 

Europa niet kan negeren. Ten eerste, sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft 

de katholieke kerk zich uitdrukkelijk verbonden met het lot van alle mensen in de wereld. De 

wereld als wereld is het materiaal waaruit de kerk is opgebouwd en de context waarin de 

kerk functioneert. De promotie van het algemeen welzijn van mensen, de maatschappelijke 

opdracht aan alle gelovigen, kan niet los gezien worden van de gezamenlijke opdracht aan 

alle gelovigen om het Evangelie te verkondigen.  

Ten tweede, door de verkiezing, in 2013, van een niet-westerse kardinaal tot paus is 

bovendien de blikrichting van de kerk veranderd. Europa, Brussel of Rome zijn niet langer 

het middelpunt van de wereld. Paus Franciscus beziet en bevraagt het Europese project als 

een buitenstaander. Hij bezoekt de marges en bekijkt de problemen tegelijkertijd in de 

grotere context van mondiale ontwikkelingen en uitdagingen. Deze nieuwe blikrichting 

wordt gedragen door een eigen ‘Bergogliaanse’ theologie die de katholiek sociale leer in snel 

tempo verandert en in haar uitwerking radicaliseert.  

 

 

Politieke theologie 

 

Het is goed om ons eerst even af te vragen wat we bedoelen als we praten over een 

theologie die iets meent te kunnen zeggen over politieke zaken. Wat is theologie eigenlijk? 

Theologie, zo schreef een medebroeder van mij, ergens in de 13e eeuw, gaat over God en 

alles in relatie tot God. In de eeuwen daarna kantelde dat beeld sterk. Het ging steeds meet 

over God en steeds minder over ‘alles’. De wereld en haar mooie kanten, de dagdagelijkse 

problemen van een mensenleven, het verdween uit het zicht. De theologie leek zich steeds 

verder te verheffen boven de mensen. Maar het vacuüm dat daardoor ontstond werd snel 

over genomen door de ethiek. Vanaf de preekstoel klonken stevige vermanningen ‘hoe’ 

mensen moesten leven en wat er ze allemaal boven het hoofd hing als ze dat niet zouden 

doen.  

Tijdens het Vaticaans Concilie werd er een sterke nadruk gelegd op het herlezen van 

de bronteksten van de katholieke traditie. Naast het opleven van de bijbelstudie, werden er 

ook ontdekkingen gedaan tijdens het kritisch lezen van de geschriften van middeleeuwse 

theologen, in plaats van het lezen van een samenvatting in een handboek. Bij de herlezing 

van Thomas van Aquino, viel enkele theologen weer dat zinnetje op wat ik zojuist citeerde. 

‘Theologie gaat over God en over alles in relatie tot God.’ 

 ‘Alles’, dat betekent dan toch ook dat de theologie zich bezig moet houden met de 

wereld zoals deze nu is? Inderdaad, zo schreef de Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx, 

het verhaal van God met mensen, de geschiedenis van ons heil, speelt zich af in deze wereld. 

Ook de kerk staat niet los van de wereld. Want iedere gelovige woont en werkt, speelt, heeft 

lief en gaat dood in deze wereld. Het in de wereld zijn hoort bij de mens. God staat aan het 

begin van die wereld. De wereld hoort bij Gods heilsplan met de mens. Daarom 

concludeerde Schillebeeckx dan ook dat ‘zonder de wereld is er geen heil’.  



Door de incarnatie van God in Jezus Christus is ons het heil aangezegd.  Maar Christus 

is ook nog steeds aanwezig in deze wereld, een beetje als een verstekeling. Frere Roger van 

Taize schreef daarover at Christus bij ieder mens blijft als een verstekeling, zelfs als mensen 

het niet weten.  

Als Christus zo aanwezig is in onze wereld, dan heeft dat gevolgen voor hoe wij naar 

de wereld kijken, namelijk niet louter als iets vijandigs, maar als de plaats waar, hier en nu, 

iets van Gods koninkrijk zichtbaar aan het worden is. Het Tweede Vaticaans Concilie sprak 

hierover met de woorden ‘het verstaan van de tekenen van de tijd’. Dat ging over de vraag 

naar waar in de samenleving je al sporen kunt ontdekken van het komende koninkrijk van 

God. Waar is de Geest al aan het werk, waar kun je Christus als verstekeling aantreffen? En 

als je daar als gelovige mens iets van op het spoor komt, dan behoort het tot je roeping als 

navolger van Christus, om je in te zetten voor de bescherming van de menselijke 

waardigheid van ieder mens, voor het algemeen welzijn, voor echte solidariteit en voor 

leefbare menselijke verhoudingen in het politiek bestuur door de dingen te regelen op het 

niveau het dichtste bij de mensen die het direct aangaat en die het dus het beste kunnen 

oplossen, de zogenaamde subsidiariteit. Iedere tijd vraagt om een heroverweging van deze 

principes in het licht van de actualiteit. En we noemen deze tak van sport, deze traditie van 

concrete toepassing van het geloof op het sociale leven, het katholiek sociaal denken. 

 

Twee pausen over Europa 

 

Laat ik twee voorbeelden geven van de veranderingen in het katholiek sociaal denken over 

Europa uit de laatste jaren. Kort na val van de Muur in 1989, deed de toenmalige paus 

Johannes Paulus II een poging om de gebeurtenissen in Europa vanuit een theologisch 

perspectief te duiden. In een Verenigde Europa zouden de materiele welvaart van het 

Westen en de spirituele welvaart van het Oosten (hij dacht voornamelijk aan Polen) elkaar 

kunnen versterken. Europa zou het continent worden van een nieuw christelijk humanisme, 

een nieuw Christendom. Maar, tot grote teleurstelling van de paus, bleek al vrij snel dat deze 

ontwikkeling uitbleef. In het nieuwe Europa was er weinig tot geen steun voor een nieuw 

christelijk humanisme.  

In deze nieuwe realiteit vroeg paus Benedictus XVI (2005-2013) zich af in hoeverre de 

christelijke traditie deel uit maakt van de, wat de Amerikaanse filosoof John Rawls noemde, 

de achtergrond cultuur van het Europees project. Is het niet de grote paradox van het 

Europese project dat het gedragen moet worden door niet-politieke vooronderstellingen 

(waarden, normen, idealen, culturele identiteit) die Europa zelf niet tot stand kan brengen? 

En behoort de christelijke traditie en haar sociale leer niet tot een van die pijlers waarop het 

Europese project is gebouwd?  

Theologisch was er ook nog wel een lastig punt. Het lijkt er bij Benedictus er nog 

steeds op dat alleen de kerk de genade van God heeft ontvangen om het innerlijk kompas 

van een gemeenschap te zijn. Maar sluit je dan de genade van God niet te veel op? Had het 

Tweede Vaticaans concilie niet juist ook gezegd dat de genade van God in de hele 

samenleving gevonden kan worden, en dat het rijk van God in de wereld nu al gesluierd 

aanwezig is? Het valt namelijk niet bij voorbaat uit te sluiten dat de welvaart en vrede die 

het Europees project gebracht heeft, ondanks het uitblijven van een religieuze revival, op 

ons continent toch deel uit maken van Gods plan met de wereld.  

Wat daar ook van zij, de seksueel misbruik schandalen zorgden voor een 

ondermijning van de geloofwaardigheid van zowel de paus als de hele christelijke traditie in 



dezen. Europese politici en intellectuelen keken wel twee keer uit om zich te associëren met 

een kerk en haar traditie waarin zoveel mis was gegaan in de bescherming van de menselijke 

waardigheid van kwetsbare kinderen. In 2013 trad paus Benedictus XVI vrijwillig af. 

 

 

Europa gezien vanuit de marges 

 

Met de uitverkiezing van de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio, die de naam Franciscus 

aannam, veranderde de blik richting van de kerk. Paus Franciscus mocht dan geworteld zijn 

in de Europese cultuur, bijna zijn hele vorming en leven vond plaats buiten Europa. Voor 

hem is e plaats van de kerk in Europa niet zozeer die van een machtsfactor of culturele 

factor tussen alle anderen, maar die van een veldhospitaal te midden van alle mensen die 

buiten boord dreigen te vallen.  

De eerste buitenlandse reis van Franciscus was bewust naar het 

bootvluchtelingenkamp op het Italiaanse eiland Lampedusa om aandacht te vragen voor het 

grote contrast tussen alle retoriek voor de hoge Europese idealen over bescherming van 

menselijke waardigheid aan de ene kant en het concrete lijden van de vluchtelingen aan de 

randen van Europa aan de andere kant. Franciscus spreekt vaak over Europa, maar bij 

voorkeur vanuit de marges, vanuit het perspectief van vluchtelingen, of vanuit landen die 

wel op het Europese continent liggen maar geen deel uit maken van het Europees project. 

Gezien de voorkeur voor de marges was het opvallend dat Franciscus een bezoek bracht aan 

het Europees parlement en daar een speech gaf. Of was dat ook symbool-politiek? Een 

signaal dat het parlement in de concrete beleving van de Europese burger ook een marginaal 

verschijnsel geworden was? 

In de visie van Franciscus op Europa keren drie thema’s iedere keer terug: geheugen, 

identiteit en dialoog. Het eerste thema ‘geheugen’ maakt onderdeel uit van Franciscus 

denken over het politieke belang van het onderscheid tussen ruimte en tijd. Is Europa niet 

veel te veel bezig met het behoud en de verdediging van territorium in plaats van het 

investeren in maatschappelijke processen voor inclusie en verandering? In zijn pleidooi voor 

verandering citeert de paus graag de Joodse schrijver Elie Wiesel (1928-2016) die betoogde 

dat Europa een ‘geheugen transfusie’ nodig had. De grote crisis in Europa is volgens de paus 

veroorzaakt doordat een generatie ervoor gekozen heeft het kosmopolitische Europese 

ideaal te leven, maar de culturele en historische grondslagen van dit ideaal niet door te 

willen geven aan de jongere generaties. Hierdoor zijn jonge mensen persoonlijk en 

maatschappelijk ontworteld geraakt, onmondig. Hun toekomst wordt bovendien 

verkwanseld omwille van een comfortabel leven nu.  

Dat de paus hiermee de spijker op de kop slaat, kan worden geïllustreerd door een 

speech van het ‘klimaatmeisje’, de Zweedse scholiere Greta Tunberg die vorig jaar op de 

klimaattop in Kattowice haar toehoorders toebeet dat zij dan wel zeggen dat ze meer van 

hun kinderen houden dan wie dan ook, maar toch de toekomst van hun kinderen voor hun 

ogen weg nemen. Zij bracht in Europa duizenden jongeren op de been. Op 16 april 

jongstleden vond er in Rome een ontmoeting plaats tussen Greta en de paus waarbij hij haar 

van harte steunde in haar strijd tegen klimaatverandering. 

Voor de ‘founding fathers van Europa’ (Schuman, Monnet, De Gasperi) ging het 

Europees project nooit om het creëren van zoveel mogelijk regeltjes en bureaucratie, maar 

om een manier van vreedzaam samenleven en gedeelde welvaart, welzijn, en geluk. Centraal 

stond het idee dat de menselijke identiteit altijd gevormd wordt in relatie met andere 



mensen met daarbij een zekere openheid voor een transcendente dimensie in het leven van 

waaruit het eigen bestaan en dat van anderen bezien kon worden. Dat idee lijkt ver weg in 

een samenleving waar mensen vooral voor zichzelf verantwoordelijk lijken te zijn, en vooral 

jonge mensen het idee hebben dat zij zichzelf als merk in de digitale etalage moeten zetten 

waarbij digitale ‘likes’ belangrijker lijken te zijn geworden dan daadwerkelijke 

intermenselijke contacten. Ook in de (Europese) politiek lijkt het besef dat het om echte 

mensen gaat vaak te verdwijnen onder een berg aan instellingen en statistieken.  

Paus Franciscus vindt dat christenen een bijdrage te leveren hebben in de 

herontdekking van wat echt gemeenschapsleven is, namelijk een manier van leven die open 

staat voor anderen, probeert te leven met verschillen, mensen aanmoedigt hun talenten te 

ontplooien en open staat voor nieuw leven, innovatie en cultuur. 

In 1994 schreef de Italiaanse auteur Umberto Eco (1932-2016) dat de kracht van de 

Europese cultuur ligt in het vermogen om te gaan met pluriformiteit die iedere keer vraagt 

om vertalingen over en weer. Ook paus Franciscus ziet in deze multi-polariteit van het 

Europees project eerder een kracht dan een bedreiging. Culturele eigenheden en verschillen 

zijn geen bedreiging, maar mogen er zijn in de Europese publieke ruimte. De rol van de kerk 

hier is ook niet die van een scheidrechter, maar eerder die van een gemeenschap die een 

permanente uitnodiging doet aan de samenleving om de horizontale tijdelijkheid van de 

menselijke contacten vanuit een ander perspectief te bezien. 

 

 

De haalbaarheid van een ongemakkelijke theologie 

 

Hoe haalbaar is deze katholieke visie? En is het überhaupt relevant, wetende dat de hoe 

open en tolerant de visie dan ook mag klinken, op een bepaald moment de kerk toch ook de 

verbanden met het geloof in de opgestane Heer zal gaan leggen? Is de sociale leer slechts 

een verkapte marketing truc nu de kerk de geloofwaardigheid om moreel te spreken 

verloren lijkt te hebben? 

 Het theologisch spreken van de kerk over Europa is meer dan een marketing truc. Het 

is ook niet een kwestie van simpelweg God voor je politieke karretje spannen door een 

selectie te maken uit bijbel-citaten die je toevallig goed uitkomen. De katholiek traditie op 

dit terrein is interessant omdat het hier om een kerkelijk denken en spreken gaat dat aan de 

ene kant kritisch een spiegel voor houdt aan de samenleving, maar aan de andere kant zich 

ook iedere keer opnieuw moet laten bevragen door ontwikkelingen in die samenleving. Het 

is een theologie die de concrete noden van mensen probeert te verstaan en zich niet wil 

laten opsluiten in de ivoren (kerk)toren. 

 Het is ook een ongemakkelijke theologie. Voor zowel de kerk als voor een 

samenleving op zoek naar een gezamenlijke visie. Het ongemak voor de kerk bestaat er 

volgens de Algerijnse martelaar, bisschop en theoloog Pierre Claverie o.p. (1938-1996) in dat 

deze theologie de kerk naar de marges en de breuklijnen van de Europese samenleving zal 

brengen. Het zal de kerk verstoren, haar eigen zwakheden blootleggen in hart en ziel, en 

haar wonden zullen voor iedereen zichtbaar zijn. En toch, pas als de kerk durft haar eigen 

verwondingen te laten zien, zo meent de Tsjechische theoloog Thomás Halík, dan pas lijkt ze 

op Christus, dan pas kan ze genezen en aan geloofwaardigheid winnen. Het ongemak voor 

politiek en samenleving is dat de kerk haar een spiegel zal voorhouden waarin het beeld 

constant verandert. 



 Het lezen van de tekenen van de tijd vandaag is om ze te leren lezen als een pelgrim, 

midden tussen de mensen en altijd onderweg. Het vraagt om een kerkelijk spreken dat 

nederig genoeg is om belangrijke lessen van een wereld te leren waarin God al aan het werk 

is. Het zal ook betekenen dat de kerk geraakt wordt door alle ontwikkelingen die in Europa 

op dit moment aan de gang zijn. Er zullen momenten komen dat het kerkelijk spreken 

geassocieerd zal worden met de meer bedenkelijke kanten in het huidige politieke debat. En 

het is nog maar de vraag of het bestand zal zijn tegen een Europese politieke ijstijd. 

 

 

Conclusie 

 

De zorgen om het Europese project plaatsen de katholieke kerk opnieuw voor de vraag wat 

dat nu precies is een leven uit een stuk dat zich inzet vanuit het evangelie en de traditie voor 

de wereld? Het voert de kerk weg uit de comfortabele machtscentra (waar ze eigenlijk al 

lang niet meer zo serieus werd genomen) en naar de marges, naar de echte levens en 

ervaringen van gewone mensen die uitgesloten of afgeschreven dreigen te worden. En 

eigenlijk is dat precies waar de kerk zou moeten zijn: ‘Zie hier Gods woning onder de 

mensen’ (Openbaring 21:3). 

 

 

 

 

 

Jurist en theoloog Richard Steenvoorde o.p. (Rijpwetering, 1973) is broeder dominicaan en 

promovendus in de politieke theologie aan de KU Leuven. Dit essay is een bewerking van een 

lezing die hij op 14 mei zal houden voor de Lambertus Academie in Hengelo (Overijssel). 

 

 

 

 

 

 


