
Po
k
ro

f

1 4

Burgerlijke samenleving en
de Russisch-orthodoxe Kerk
OlgaHoppe-Kondrikova promoveer-

de in 2012 aan de Radboud
Universiteit met haar proefschrift

Struggling for Civility, The Idea and
the Reality of Civil Society. An

Interdisciplinary Study with a Focus
on Russia1. Pokrof vroeg haar, in een
schriftelijk interview, iets over haar
proefschrift te vertellen.Met name

waren we geïnteresseerd in de plaats
van de kerk binnen de Russische ‘civil

society’ ofwel burgerlijke
maatschappij.

H oe bent u in Nederland terecht gekomen?
Ik ben geboren in Moskou in 1980 en
heb gelukkige jeugdherinneringen aan

de Sovjet-tijd. Na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie was er opeens vrijheid om theolo-
gie en religiestudies te gaan studeren. Ik ging
religiewetenschappen en Engels studeren aan
het Orthodox Instituut St.Tikhon in Moskou.
Vooral interculturele theologie en religiestu-
dies hadden mijn interesse. Mijn docenten
attendeerden mij op mogelijkheden om met
een beurs in het buitenland te gaan studeren
en ik solliciteerde daarop. Zo ben ik in 2001
naar Nijmegen gekomen in het kader van het
toenmalige internationale Graduate Program-
ma ‘Interculturele Theologie’ van de Faculteit
Theologie en Religiestudies daar.

Waar ging uw afstudeerscriptie over?
Tijdens mijn master raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in sociologie en ethiek. Mijn
masterscriptie2 ging over de moderne maat-
schappij en de plaats van kerk en religie in de

moderniteit. De scriptiejaarprijs die ik daar-
voor in 2003 kreeg, opende voor mij de weg
naar mijn promotieonderzoek.

Waar gaat uw proefschrift over?
Mijn proefschrift gaat over de idee en de reali-
teit van civil society, ‘burgerlijkemaatschappij’.
Op 30 mei 2012 heb ik het verdedigd. Het is
een onderzoek vanuit verschillende vakken:
politieke theorie, theologie, religieweten-
schappen, ethiek en sociologie spelen een rol.
Ik probeer een simpele vraag te beantwoor-
den:Wat is de functie van ‘civil society’ binnen
het democratisch bestuurlijk systeem? En:
Wat veroorzaakt het verschil tussen het
Westen en post-Sovjet-Rusland in hun erva-
ring met de ‘civil society’?

Dr Olga Hoppe-Kondrikova.

1 = Strijden voor ’civility’/’deugdelijkheid’.De idee endewerkelijkheid van civil society. Een
interdisciplinaire studiemet een focus opRusland.

2 Nihilism – A Challenge to Modernity? Religious-Philosophical Implications of Nihilism in the Interpretations of
Friedrich Nietzsche and Fëdor Dostoevsky (Nihilisme –Eenuitdaging aandemoderniteit? Religieus-wijsgerige
implicaties vanhet nihilisme in de interpretaties vanFriedrichNietzsche enFjodorDostojevskij).
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Wat is het ideaal en de realiteit van ‘civil society’
in Rusland?
Het begrip ‘burgerlijke maatschappij’ slaat
zowel op een normatief ideaal als op een socia-
le werkelijkheid. Als idee belichaamt de bur-
gerlijke maatschappij de visie op een open,
pluralistische en liberale samenleving. Het
vrijwillig en spontaan leggen van onderlinge
verbindingen en verbanden staat daarbij cen-
traal. Als maatschappelijk verschijnsel func-
tioneert de burgerlijke maatschappij als een
netwerk van publieke organisaties die onaf-
hankelijk zijn van de staat en die invloed kun-
nen uitoefenen op politieke beslissingen.
Fundamentele waarden van de burgerlijke
maatschappij zijn: het vrijwillig aangaan – of
ook laten uiteenvallen – van verbanden tussen
burgers; individuele autonomie en rechten;
pluraliteit; legaliteit; gelijkheid; openbaarheid
en publieke verantwoording. Op die manier
vormt de burgerlijke maatschappij een rand-
voorwaarde voor de totstandkoming van een
gezonde en goed functionerende liberale
democratie.
Een ander aspect is dat de idee van een burger-
lijke maatschappij zich in de westerse geschie-
denis lijkt te verzetten tegen religie.
Aangezien het concept van de burgerlijke
maatschappij een liberale en seculiere wereld-
visie veronderstelt, lijkt dit in strijd te zijn met
de religieuze wereldvisie. Ik laat zien dat reli-
gie en secularisme niet elkaars ‘tegenstanders’
zijn, maar eerder verwikkeld zijn in een relatie
van wederzijdse beïnvloeding. Religie kan dus
een legitieme plaats innemen binnen de secu-
liere burgerlijke samenleving. Religie hoeft
niet veroordeeld te worden tot de privé-levens
van mensen of tot de marges van de samenle-
ving.

Waarom benadrukt u in uw proefschrift het
onderscheid tussen ideaal en realiteit van de
‘civil society’?
Het ideaal van een burgerlijke samenleving is
niet gemakkelijk te realiseren. De opkomst
van de burgerlijke maatschappij in post-com-
munistische regimes was niet zonder proble-
men. Dit maakte het tot een uitdaging om het
normatief-ethische ideaal en de sociaal-poli-
tieke realiteit bij elkaar te brengen. Zoals de
versnelde democratische transformatie (over-
gang, verandering, red.) in Oost- en Cen-
traal-Europa laat zien, ontstaat de burgerlijke
maatschappij niet vanuit een historisch va-
cuüm, maar is deze afhankelijk van diepge-

wortelde tradities en opvattingen.
Het is opmerkelijk dat het concept van ‘civil
society’ is ontstaan in het westen.
In mijn proefschrift heb ik de wortels van
democratie en ‘civil society’ in het Westen
onderzocht. Zowel idee als realiteit van de
burgerlijke samenleving zijn bepaald door de
westerse religieuze cultuur. Kernbegrippen
daarin zijn individualisme en protestantse
religie en ethiek. Rusland kende een heel ande-
re religieuze en politieke ontwikkeling. Dat
ligt aan de basis van de andere ervaringmet de
burgerlijke samenleving in Rusland. Waar in
het westen het protestantse geloof een grote
rol heeft gespeeld wat betreft de ethische
dimensie van ‘civil society’, was het de ver-
wachting dat in Rusland het Orthodoxe geloof
die rol vervult. EnRusland heeft natuurlijk een
heel andere politieke ontwikkeling gehad dan
de meeste andere Europese landen. Rusland
kende een autocratisch bewind (bestuursmo-
del gebaseerd op alleenheerschappij, red.)
onder de tsaren, dat tot 1918 heeft standge-
houden. De Sovjet-Unie was ook autocratisch.
Pas in de jaren zestig kwam er ruimte voor
meer democratische geluiden. Een gezonde
burgerlijke samenleving vereist echter een
democratische rechtsstaat die de burgerrech-
ten en mensenrechten erkent en naleeft.

Welk aandeel heeft de Russische Orthodoxie in
het ideaal en de realiteit van ‘civil society’ in
Rusland?
De Orthodoxe heropleving heeft een promi-
nente rol gespeeld in democratische transfor-
maties in hedendaags Rusland. Sinds de ineen-
storting van de Sovjet-Unie en de maatschap-
pelijke liberalisering tijdens de perestrojka kan
men duidelijk zien dat de Russisch-orthodoxe
Kerk steeds belangrijker werd in het maat-
schappelijke debat. Na zeventig jaar van
onderdrukking kreeg de Russisch-orthodoxe
Kerk een prominente en bevoorrechte plaats
in de publieke arena, omdat zij een nieuwe
nationale identiteit biedt die de communisti-
sche ideologie vervangt.
De kerk heeft in Rusland altijd een sterke band
met de Russische staat gehad – niet altijd vrij-
willig overigens, en ook niet altijd in het voor-
deel van de kerk. De tsaren vormden de
wereldse machthebbers, de kerk de spirituele
machthebbers. Het ideaal van de verhouding
tussen kerk en staat in de Russisch-orthodoxe
traditie is symphonia – wat een symfonische
verhouding tussen kerk en de staat uitdrukt.



‘Civil society’ daarentegen heeft een vrije
ruimte nodig tussen de kerk en de staat. Dat is
moeilijk wanneer kerk en staat zo met elkaar
verbonden zijn als in de Russische geschiede-
nis.
De Russisch-orthodoxeKerk heeft dan ook nog
steeds moeite om zichzelf als deel van de bur-
gerlijke samenleving te zien, los van de staat
en op gelijke hoogtemet andere non-gouverne-
mentele organisaties (NGO’S), kerken, asso-
ciaties, mensenrechtenbewegingen et cetera.
Anderzijds heeft de kerk een tweetal docu-
menten opgesteld en gepubliceerd:De basis van
een sociaal concept voor de Russisch-orthodoxe
Kerk (2001) en Over de menselijke waardigheid
en mensenrechten (2008). In deze documenten

probeert ze zich in dat veld
van de burgerlijke samen-
leving te situeren en zich
ertoe te verhouden. Deze
tweedeling tussen de spiri-
tuele en de seculiere sferen
is gebruikelijk voor Ortho-
doxe christenen.
Door het verdedigen van
het ideaal van Ekklesia
(kerk) als de ultieme vorm
van menselijke gemeen-
schap kiezen conservatie-
ve theologen voor de ideale
samenleving in het Ko-
ninkrijk van God in plaats
van een moderne seculiere
samenleving.
In tegenstelling tot deze
conservatieve positie van
de Russisch-orthodoxe Kerk

beweren liberale theologen dat christendom
niet in tegenspraak is met het democratische
principe van gewetensvrijheid. Ze putten
inspiratie uit de prerevolutionaire traditie en
emigrantentraditie van de Russische religieu-
ze filosofie, met name de werken van Vladimir
Solovjov en Semjon Frank. Liberale theologen
staan positief ten opzichte van modernisering.
Ze omarmen de seculiere burgerlijke maat-
schappij als een forum waarbinnen de
Russisch-orthodoxe Kerk, net zo als andere
religieuze organisaties, haar geloof publiek en
legaal kan uiten en praktiseren. En dit zonder
dat de seculiere staat zich hiermee bemoeit.
De Orthodoxe denktraditie fundeert haar
opvatting van de burgerlijke maatschappij op1 6

Po
k
ro

f

Proefschrift van Olga Hoppe-Kondrikova.



1 7

Po
k
ro

f

het ideaal van eenheid (sobornost’). Anders dan
de seculiere burgerlijke maatschappij impli-
ceert sobornost’ niet het sociale contract tussen
individuele mensen, maar belichaamt ze een
mysterieus gevoel van consensus tussen indivi-
duen dat bereikt wordt door middel van een
radicale transformatie volgens het ideaal van
Bogotsjelovetsjestvo (Godmensdom). De Ortho-
doxe opvatting van de burgerlijkemaatschappij
verdedigt gemeenschap en wederzijdse dienst-
baarheid, niet individuele autonomie en rech-
ten. In deze zin onderscheidt de Orthodoxe
sociale leer zich van de sociale denktraditie van
de westerse kerken: Orthodoxie is meer begaan
met het gemeenschappelijke ideaal van het
sociale leven danmet het individu en zijn rech-
ten.

Wat is de realiteit van ‘civil society’ in Rusland
nu? Bestaat die eigenlijk wel?
Het is moeilijk daarop een eenduidig antwoord
te geven. Aan de ene kant is in hedendaags
Rusland de burgerlijke maatschappij sinds
ruim twintig jaar een realiteit: er bestaat een
netwerk van publieke organisaties die functio-
neren op de grens van de politiek, het bedrijfs-
leven en de privésfeer. Aan de andere kant blijft
de burgermaatschappij voor Rusland een vrij
nieuwe en onbekende realiteit. Ze wordt conti-
nu verdrukt tussen het economische individu-
alisme en het politieke autoritarisme; ze moet
vechten voor een plaats tussen de staat en de
markt.
Een bijzonder probleem van de Russische bur-
gerlijke maatschappij is het ontbreken van een
ontwikkelde publieke sfeer en van een ontwik-
kelde zelfopvatting van demaatschappij als een
onafhankelijke, erkende entiteit die gerechtigd
is om aan het politieke proces deel te nemen op
één lijn met de staat. Dat duidt aan dat de uit-
eindelijke betekenis van de democratische
transformaties niet alleen bestaat in het veran-
deren van de politieke, economische en grond-
wettige structuren van een postcommunisti-
sche maatschappij. Nee, het gaat ook om het
overbruggen van de kloof tussen democratie
alleen van naam en feitelijk goed functionerende
democratie. Dit kan bereikt worden door de
hiërarchische relaties tussen de staat, de maat-
schappij en het individu te vervangen door een
cultuur van zelforganisatie en zelfbestuur. Zo’n
verandering vraagt echter dat burgers vertrou-
wen hebben in zichzelf, in elkaar en in het sys-
teem van de democratie. Sociaal vertrouwen en
burgerethos zijn daarom de belangrijkste voor-

waarden voor het deelnemen aan de burgerlijke
maatschappij.
De Russische burger is over het algemeen posi-
tief over het nieuwe democratische regime in
Rusland. Toch is de laatste jaren de vraag gere-
zen of de burgerlijkemaatschappij en de libera-
le democratie überhaupt deel uitmaken van de
genetische code van de Russische politieke cul-
tuur. Het doel van mijn studie was een evalu-
atie te geven van deze complexe vraagstukken.

Wat is uw verhouding tot het Russisch-orthodoxe
geloof?
Ik ben praktiserend Orthodox gelovige. Tijdens
mijn studie theologie in Nijmegen leerde ik
mijnman kennen. Ons zoontje, nu anderhalf, is
gedoopt in de Russisch-orthodoxe Kerk. Voor
het werk van mijn man zijn we twee jaar gele-
den naar Amstelveen verhuisd. We gaan regel-
matig naar de St. Nicolaasparochie in Amster-
dam. Ook inmijn persoonlijke en professionele
leven staat voor mij de ethische dimensie cen-
traal: wat betekent mijn geloof voor mijn han-
delen en mijn persoonlijke en professionele
relaties? De Orthodoxe denktraditie biedt er
veel diverse inspiratiebronnen voor. Als weten-
schapper ben ik echter gewend om de voorge-
stelde gedachten en voorschriften eerst kri-
tisch te analyseren.

Wat heeft uw promotieonderzoek voor u persoon-
lijk betekend?
Mijn passie is steeds meer bij het alomvattende
en vaak moeilijke concept van ethiek komen te
liggen. Ethiek zoals het actief is in het politieke,
sociale en culturele leven van een land. Ethiek
zoals het werkt binnen het complex van publie-
ke betrokkenheid, sociaal gedrag en strategi-
sche beslissingen. Ik ben daarom in juli 2012
met mijn eigen consultancybedrijf EthixAdvice
begonnen. Het verricht onderzoek en geeft
strategisch advies over bedrijfs-ethische pro-
blemen en de maatschappelijke verantwoor-
ding van het bedrijfsleven in de internationale
context.

Josephien van Kessel

Het proefschrift van Olga Hoppe-Kondrikova
is bij haar te verkrijgen voor € 25 (incl. porto):
Amsterdamseweg 357-I
1182 HB Amstelveen
T: 06 49917664
E: o.kondrikova@ethixadvice.com
W: ethixadvice.com


