
 1 

 

 

Ernst Hirsch Ballin, 
universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit 

van Amsterdam 

 

 

Religieus burgerschap 
 

De wortels van onze beschaving en onze geseculariseerde samenleving 

 

Inleiding voor de predikantencontio van de Gereformeerde Bond in de PKN  

op 4 januari 2017 

 

 

 

 

U heeft dit jaar geen theoloog uitgenodigd als eerste spreker, maar een 

constitutionalist, iemand die vertrouwd is met de constitutionele theorie en praktijk. 

Al bij het lezen van uw uitnodigingbrief werd mij duidelijk dat u aan het begin van dit 

jaar een bezinning zoekt op de plaats van christenen in een samenleving die nog maar 

weinigen christelijk durven te noemen. “Nederland is God kwijtgeraakt”, aldus de 

kop boven een EO-nieuwsbericht van maart vorig jaar.1 Toch is het christendom niet 

weg uit Nederland. Is zijn aanwezigheid alleen een achterhoedegevecht, zoals al die 

berichtgevers impliceren die melden dat er “nog” een bepaald percentage mensen is 

die zich gelovig noemen, en dat er “nog” een bepaald aantal mensen naar de kerk 

gaat? Of kunnen we ons erover verheugen dat er in de politiek, soms ook door 

mensen die zelf niets met het geloof hebben, een beroep wordt gedaan op de “joods-

christelijke bronnen van onze beschaving”? 

 

De aankondiging van deze lezing spreekt niet over de “bronnen”, maar over de 

“wortels” van onze beschaving. Ik weet niet zeker of daarover diep is nagedacht, maar 

ik ben blij dat u het niet heeft over “bronnen”, maar over “wortels”, want het zijn de 

wortels die het water uit de bronnen opzuigen. Het conserveren van bronnen zonder 

dat wij, wijzelf, er levenskracht aan ontlenen zou weinig goeds beloven. Laten we het 

dus inderdaad maar hebben over de wortels waarmee onze beschaving (waarbij we 

denken aan Nederland en elk geval een groot deel van Europa, misschien zelfs “de 

westerse beschaving”) zich nu voedt, uit een veelheid van bronnen die allemaal hun 

geschiedenis hebben. Daaronder bevinden zich onmiskenbaar de bronnen van 

jodendom en christendom, maar ook die van hellenisme en islam. Aan al deze 

bronnen hebben de beschavingen van Europa, het Midden-Oosten, Afrika en andere 

continenten overtuigingen, beelden en kennis ontleend. Onze zelf-identificatie als 

mensen die hun diepste levensovertuiging aan Bijbelse bronnen kan ons niet 

wijsmaken dat die andere bronnen er niet toe doen. In het christendom hebben 

voorchristelijke (heidense) beelden een nieuwe betekenis gekregen, en in onze 

wijsgerige reflectie worden methoden en inzichten gebruikt die zijn gevormd door 

Griekse en Arabische geleerden, net als in de berekeningen en technieken waarmee 

                                                 
1 https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/nederland-is-god-kwijt-geraakt/  

https://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/nederland-is-god-kwijt-geraakt/
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wij ons leven inrichten. Het zou dan ook onjuist en oneerlijk zijn, te beweren dat 

alleen de Bijbelse bronnen ertoe doen en bestaansrecht hebben.  

 

De fanatici van Daesh claimen wél exclusiviteit wanneer zij alle manifestaties van 

andere bronnen van beschaving in de Levant dan de islamitische letterlijk met de 

grond gelijk willen maken en de dragers daarvan verkrachten en vermoorden. Dat is 

fundamentalisme van de ergste soort, of “gewoon” criminaliteit tegen het 

internationale humanitaire recht. Dat fundamentalisme heel iets anders is dan 

(recht)gelovig zijn, hoef ik hier niemand uit te leggen. Het is zeker geen teken van een 

sterk geloof, als je dat van anderen alleen gewapenderhand tegemoet wilt treden.  

Het is ook zeker geen teken van beschaving – civilisation, Zivilisation – om 

andersdenkenden het gesprek te weigeren.  Het politiek populair geworden beroep op 

de joods-christelijke bronnen van onze beschaving is hopelijk niet een toegedekte 

manier om te laten weten dat moslims hier niet thuis horen en zich hier vooral niet 

thuis moeten gaan voelen. Er is minstens aanleiding voor een paar vragen, zoals die 

wat met “beschaving” wordt bedoeld en wat mensen die in het christendom geworteld 

zijn daaraan kunnen bijdragen. 

 

Beschavingen zijn geen rassen. Het begrip civilisation, beschaving, danken we aan de 

Verlichting, in het bijzonder aan de graaf de Mirabeau. Het is “het geheel van de door 

wetenschap en techniek gevormde (verbeterde) materiële en sociaal-ethische 

levensverhoudingen, die de levensvorm van een maatschappij boven die van een 

primitieve samenleving verheft.”2 Het is de buitenkant van de cultuur3: de 

omgangsvormen waarin een cultuur zich manifesteert. Die omgangsvormen zijn 

typeringen van een min of meer coherent, maar nooit scherp af te grenzen. Een clash 

of civilizations4 nastreven of als onvermijdelijk voorstellen is geen teken van 

beschaving. Culturen ontwikkelen zich en daarin spelen gevoelens, emoties , 

vermogens tot empathie een rol; die culturele dynamiek manifesteert zich in een 

beschaving. Mensen noemen een beschaving altijd de “onze” noemen om duidelijk te 

maken dat – hoezeer de overtuigingen en karakters van mensen ook uiteenlopen – 

omgangsvormen worden gedeeld. Wie zich misdraagt krijgt te horen: “zo gaan we 

niet met elkaar om”, in het Brabants “gedraogt oe”.  

 

De vermaning in Fp. 1:27 “gedraagt u waardig het evangelie van Christus” duidt op 

iets dat – naar ik vermoed – helpt te doorgronden waarom de christelijke wortels van 

“onze” beschaving ertoe doen, maar helemaal geen exclusiviteitsaanspraak inhouden. 

Het gaat om onze levenswandel – in de Statenvertaling “wandelt waardiglijk het 

Evangelie van Christus” –, om gerechtigheid doen en ijdeltuiterij achterwege laten. 

Dat alles is een betrokkenheid op anderen zonder ze te onderwerpen of in te lijven.  

 

De Duitse socioloog Hartmut Rosa heeft in vervolg op zijn inmiddels beroemde boek 

over Versnelling5 afgelopen jaar een enorm verhelderende “Soziologie der 

                                                 
2  Das große Duden-Lrexikon, deel 8, Bibliographisches Institut 1968, p. 754 (mijn 

vertaling). 
3 W. Brugger (ed.), Philosophisches Wörterbuch, Herder 1978, p. 208. 
4 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 

(Touchstone 1997). 
5 H. Rosa, Social Acceleration. A new theory of modernity, NewYork: Columbia 

University Press 2013. 
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Weltbeziehung” gepubliceerd onder de titel Resonanz, een werk dat gelezen kan 

worden als een nieuwe analyse van de geestelijke situatie van onze tijd.6 Zijn 

sociologie maakt duidelijk hoeveel goed het doet als er resonantie tussen mensen is, 

een echte weerklank tussen wat mensen elkaar te zeggen hebben en hun leefwereld 

betekenis geeft. Maar de relatie van mensen tot hun leefwereld kan onder een negatief 

voorteken staan, wanneer angst en afkeer domineren. Rosa haalt hierbij Jo. 16,33 

aan7, en wij kunnen er de belofte van bevrijding uit die angst in Mt. 28,5 bij het lege 

graf aan kunnen toevoegen kunnen toevoegen. In zijn mooie gedicht “Wees niet 

bang” verwoordt Freek de Jonge misschien niet het Evangelie (of misschien wel, wie 

zal het zeggen), maar – hoe dan ook – het besef dat angsten onheil brengen.8 

 

 

Er zijn auteurs die de Sinaï-ervaring zien als de oorsprong van een met 

angstaanjagende dreigingen (zoals Deut. 21, 219) afgetimmerde gesloten 

gemeenschap van gelovigen (een etnogenese), die jodendom, christendom (de 

ecclesia) en islam (de umma wahidāh) zou kenmerken.10 Maar over de verwarring 

van godvrezendheid met leven in angst zei ds. Mensink hier eervorig jaar; “Leven met 

God is geen leven door een geest van slavernij die opnieuw tot angst leidt. Hoe velen 

leven met God alsof Hij een permanente bewakingscamera is, zonder een oog dat mij 

in liefde gadeslaat? Dan is de vreze des Heeren versmald tot een leven in slaafse 

vrees. Wie zo leeft, doet in feite het beeld van God geweld aan. Is de Verhevene dan 

niet de Nabije? En is de Rechtvaardige dan ook niet de Barmhartige?”  

 

Er is, zou ik zeggen, veel meer grond om de Sinaï-ervaring (Exod. 19, Deut. 4:12-13) 

te zien als moment waarop een persoonlijke relatie van God en mens tot uitdrukking 

komt: het begin van het einde van kosmocentrische religieuze opvattingen, waarin 

vergoddelijkte natuurkrachten de mensheid treffen. Het Verbond met God is, zo 

bezien, veeleer een inclusie van de gelovige dan een exclusie van de ongelovige, 

hoeveel historische en actuele voorbeelden van de tegengestelde opvattingen er ook 

zijn. In het Spanje van na de Reconquista, om maar een voorbeeld te nomen, was 

geen plaats meer voor joden en moslims.  

 

De prangende vraag van onze tijd is of de islam dat per se anders ziet. Zeker, er zijn 

manifestaties van de islam die zich zo manifesteren, soms in gruwelijke vormen. 

Maar de pretentie van de zogenaamde islamitische staat en van de zogenaamde kalief 

Al-Bagdadi worden collectief door serieuze moslimgeleerde met theologische 

bronnen beargumenteerd verworpen.11 Abdullahi Ahmed An-Na‘im12 – om maar één 

                                                 
6 H. Rosa, Resonanz: Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp 2016: “In de wereld 

hebben jullie angst, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”  
7 “In de wereld hebben jullie angst, maar hebt goed moed. Ik heb de wereld 

overwonnen.” Ibid., p. 190.  
8 http://deroosen.nl/gedicht-wees-niet-bang-freek-de-jonge/  
9 P. Sloterdijk, Im Schatten des Sinai. Fußnote über Ursprünge und Wandlungen 

totaler Mitgliedschaft, Suhrkamp 2013, p. 46 
10 Ibid. p. 49. Het daaruit voortkomende politieke bestel noemt hij een phobocratie (p. 

46). 
11 Open letter to Al-Baghdadi, http://www.lettertobaghdadi.com . 
12 Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Islam and the Secular State. Negotiating the Future 

of Shari‘a, Harvard University Press 2008. 

http://deroosen.nl/gedicht-wees-niet-bang-freek-de-jonge/
http://www.lettertobaghdadi.com/
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voorbeeld te nomen – bepleit als moslimgeleerde de seculiere staat, omdat die de best 

mogelijke vooruitzichten biedt op een leven zoals dat een gelovige past. De seculiere 

staat is dan ook niet iets waarover gelovigen verontrust moeten zijn, schrijft hij. 

Integendeel: als de politiek zich niet onder kerkelijk of ander religieus gelegitimeerd 

gezag plaatst, is dat de beste conditie om te verhoeden dat het omgekeerde wordt 

nagestreefd.  

 

Daarom is Abdullahi Ahmed An-Na‘im een pleitbezorger van democratisch 

burgerschap, zoals ik dat ook heb gedaan in mijn boek over “The Right to Be a 

Citizen”.13 Ik heb daar later op voortgebouwd met een artikel over “Religious 

Citizens”14. Tegen de achtergrond van Hartmut Rosa’s theorie van de resonantie waag 

ik de bewering dat een beschaving die ruimte en stimulansen voor resonantie biedt, 

voor een prikkelende wisselwerking tussen mensen, zo dat men daarmee elkaar verder 

brengt, een vitale democratie mogelijk maakt. Maar het omgekeerde is ook het geval. 

Mensen die vervreemd van anderen – en eigenlijk ook van zichzelf – gevangen zitten 

in uitzichtloosheid, of in een loze drang tot versnelling en materiële 

behoeftebevrediging, tonen zich geen goede staatsburgers. Angsten en dwang brengen 

niet alleen individuen tot zwijgen, maar leiden ook tot autoritaire staatsvormen (die 

vervolgens het aanjagen van angst tot systeem maken). Als zulke staten zich dan toch 

nog democratieën noemen – “illiberal democracies” – is dat alleen nog maar het 

geval omdat de meerderheid beslist. De bescherming van minderheden door 

grondrechten en onafhankelijke rechters sneuvelen als eerste. Autoritaire opvattingen 

van religie en van politiek versterken elkaar vaak en graag.  

 

En omgekeerd, wie resonantie zoekt en geeft, levert er echt een bijdrage aan dat een 

beschavingen door mensen de “onze” kan worden genoemd zonder dat ze – stilletjes 

dan wel met spreekkoren – mensen uit het “wij” van “onze beschaving” uitsluiten. 

Daarom is het voor iedereen een nadeel wanneer religieuze staatsburgers, zoals deze 

in Nederland sinds lang georganiseerd waren in politieke partijen, uit het openbare 

leven vertrekken: niet omdat ze het per se beter weten, maar omdat ze kunnen laten 

zien dat gelovig zijn zich kan verbinden met een constitutionele gelijkheid van iedere 

mens. Dat er in onze steden steeds minder christelijke staatsburgers zijn, mensen die 

hun geloof niet onder stoelen of banken steken maar heel goed weten dat staatsbestuur 

geen verlengd kerkbestuur kan zijn, ontneemt aan andere gelovigen zoals moslims 

een mutatis mutandis praktikabel model. Dat versterkt de indruk dat gelovig zijn en 

open-minded burgerschap niet goed samengaan. Burgerschap is echter juist de 

institutie die mensen de kans geeft verantwoordelijkheid te nemen voor de publieke 

zaak zonder te verlangen dat het voor iedereen geldende recht aan religieuze normen 

wordt geassimileerd, of omgekeerd. De argumentatie en de aanbevelingen in de 

pauselijke encycliek Laudato si’ zie ik als een krachtige inspiratiebron voor religieus 

burgerschap ten overstaan van de zich aftekenende klimaatcrisis. 

 

                                                 
13 E. Hirsch Ballin, Citizens’ Rights and the Right to Be a Citizen, Brill Nijhoff 2014. 
14 E. Hirsch Ballin, “Religious Citizens: On the Relation between Freedom of 

Religion and the Separation of Church and State”, in: H.-G. Ziebertz & E. Hirsch 

Ballin, Freedom of Religion in the 21st Century: A Human Rights Perspective on the 

Relation between Politics and Religion. Leiden / Boston Brill 2016, pp. 92-104. 
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Maar wat draagt dan wel bij aan resonantie? Wortels die tot in de bronnen van een op 

het horen van het Woord gespitste beschaving reiken, geven de voedingsbron van 

responsiviteit door. Dat is resonantie, en daarin past het helemaal niet anderen uit te 

sluiten of te willen vernietigen, zoals fundamentalisten en fascisten doen. Wat deze 

wortels opzuigen zal mensen ertoe brengen de ander als gelijk in waardigheid te zien 

en met hem in culturele, economische en juridische relaties te treden.  

 

Dat inzicht kan ons helpen, de huidige crisisverschijnselen van de democratie te 

duiden. Het dominant geworden neoliberale maatschappijmodel richt zich niet op 

ontwikkeling van de relaties tussen de wereldwijd steeds meer met elkaar in contact 

staande mensen, maar op economische groei. In dit sociaalethische vacuüm verstomt 

de resonantie. Degenen die zijn uitgesloten van de groei (het “precariaat”15) ervaren 

een vervreemding, die mensen tot in het hart raakt. Angsten en gevoelens van 

verlatenheid verminderen de weerstand tegen de lokroep van een opkomen voor de 

“eigen” groep met een identiteit die ze onderscheidt van anderen, hun vijanden. Die 

identiteit kan cultureel, etnisch of raciaal zijn, maar ook religieus. Dat kan het geluid 

zijn van populistische politici, die daarmee echter niet bereiken dat de ontbrekende 

resonantie alsnog tot stand komt; hun luidruchtige uitingen van ongenoegen zijn 

eerder te vergelijken met het roepen in een echoput.16 En er kunnen bewegingen 

opkomen – soms ligt dat dicht bij elkaar – die religieuze drijfveren politiek 

instrumentaliseren. Van beide is het resultaat verdere vervreemding en beangstiging.  

 

De crisis van de democratie waarover de laatste tijd zoveel wordt gesproken wijst in 

feite op een snelle erosie van de mechanismen die resonanties bevorderen. 

Rechtspraak doet dat, net als andere instituties van de contre-démocratie.17 Maar ook 

religie en levensbeschouwing hebben een positief, resonantie bevorderend potentieel 

als ze niet zelf in isolement terugvallen. Islam, christendom en jodendom hadden op 

vele plaatsen, bijvoorbeeld eertijds in Andalusië en tot diep in de vorige eeuw in de 

Levant – maar ook in Indonesië – een lange geschiedenis van co-existentie en 

geleerde discussie, en helaas ook fases van geweld en repressie. Het kan dus wel, 

resonantie voorbij religieuze scheidslijnen. Verlangen anderen goed nieuws te willen 

brengen is prima, verlangen de anderen uit de weg te ruimen niet.  

 

De zogenaamde scheiding van kerk en staat (soms onderbouwd met Mt 22, 21) is een 

model dat hierbij past, maar overboord wordt gekiept wanneer machtspolitieke 

necessities dat lijken te legitimeren: de Constantinische staatskerk, de tweede fase van 

de islam, de moderne christelijke staten met staatskerken. Zulke machtsposities zijn 

gevaarlijk, omdat ze net als totalitaire modellen van seculiere snit ertoe leiden dat er 

helemaal geen andersdenkenden meer kunnen ademhalen. Maar het kan anders, al is 

het klimaat in de politieke communicatie is ongunstig. Standpunten in spreekkoren 

uitdragen of twitteren is geen uitnodiging tot gesprek. Fundamentalisten breken het 

gesprek af nog voor het begonnen is, terroristen maken het fysiek riskant. Tegen die 

stroom kunnen wij ingaan, moeten wij ingaan. De aanwezigheid van verschillende 

geloofsgemeenschappen en van het Humanistisch Verbond is een positieve kracht in 

                                                 
15 G. Standing, The Precariat, Bloomsbury Academic 2011; dez., A Precariat 

Charter: from denizens to citizens, Bloomsbury Academic 2014. 
16 Rosa, ibid. p. 473. 
17 Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, 

Parijs: Éditions du Seuil 2006. 
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onze democratische rechtsstaat telkens wanneer zij in een relatie van vraag en 

antwoord treden met de medeburgers, dus wanneer resonantie deel uitmaakt van hun 

staatsburgerlijke identiteit.  

 


