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hoe ervaren we het lijden, de zwakheid, de fragili-
teit van diegenen die ons omringen? Welke plaats
is er in de maatschappij voor deze personen die
door het leven gebroken zijn ?
“Indien we bij  een lijdende persoon de zin van zijn

lijden wegnemen, indien we hem aan het verstand

brengen, zelfs op een indirecte manier, dat zijn lij-

den nutteloos is, en dat het een last is voor de

maatschappij, wat schiet er over buiten wan-

hoop?” dit zijn woorden van pater thomas
Philippe van de Arkgemeenschap.

Wanneer we nader willen ingaan op de betekenis
van deze fragiliteit, worden we gedwongen ons  af
te vragen welke de wortels zijn van deze broosheid.
We stellen dan vlug vast dat in alle uitingen van het
leven, het begrip “fragiliteit” een negatieve conno-
tatie heeft. dat begrip houdt daarbij vaak verband
met handicap en lijden. 

om ons betoog beter te structureren en om een
meer globale en conceptuele definitie te geven, en
om het bondig uit te drukken stellen we dat het
leven in de wereld een dynamische spanning ver-
toont tussen “stevigheid” en “broosheid”. deze
wordt als “plasticiteit” gedefinieerd. dit is een
begrip dat op een opvallende wijze wordt geïl-
lustreerd door dominique lambert in zijn boek :
“comment les pattes viennent au serpent”. 

“Een filosofie van de natuur, die rekening houdt

met de recente biologische gegevens en ze een zin

toe-eigent, is geoorloofd zich het leven in te beel-

den als een gebeuren waarin zich hier en daar, in

het universum van de harde materie zich opvallen-

de afgronden van fragiliteit openen. 

Wanneer we vanuit deze zienswijze toezien op de

weg waar de biologie van de plasticiteit ons heeft

gebracht, zullen we misschien gefascineerd worden

door de buitengewone evolutieve kracht van deze

broosheid”.

ten overstaan van de  objectieve en wetenschappe-
lijke “realiteit” van de “broosheid” rijst de vraag
naar de ZIN: er zijn twee antwoorden: de negatie
van zin of een opening in positieve zin.
• de negatie van zin leidt ons

-ofwel naar ideeën die de sterkte en "norma-
liteit" verheerlijken en naar een gamma voor-
stellingen van de "Uebermensch" die onbewust
leiden naar eugenetische ontsporingen;
-ofwel naar ideeën die de broosheid artificieel
en automatisch valoriseren, zoals we die her-
kennen in de klassieke vormen van dolorisme,
die de negatieve en tragische gevolgen mini-
maliseert van de broosheid.

• Anderzijds: een opening naar een positieve
zin, een opening die de menselijke persoon in
staat stelt te leven met de ervaring van fragi-
liteit waarin ze gestort wordt; begint met enke-
le ervaringen van broosheid, handicap en 
lijden die ten slotte leiden waaruit een liefdes-
kracht ontstaat.

Met z’n allen hebben we zoiets ervaren wanneer we
bepaalde personen aanhoren, de intensiteit van hun
blik hebben ervaren, vermoeden we dat ze heel wat
lijden hebben doorstaan en dat ze na die beproeving
opteren voor andere waarden. 
deze personen hebben ondervonden dat de werke-
lijke vruchtbaarheid van hun leven minder verbon-
den is met hun bekwaamheid, hun diploma’s en
andere zichtbare of tastbare resultaten dan met hun
fragiliteit. deze personen hebben ten slotte ontdekt
dat ze, door geleden te hebben en hun fragiliteit
ervaren te hebben, ze thans in staat zijn meer begrip
te tonen; hun empathie, hun zachtheid en hun
geduld worden een levenskracht voor de anderen. 

hier volgen enkele heel bekende getuigenissen:

• Jean Vanier, stichter van de Arkgemeenschap,
apostel, militair, professor in filosofie, studeert
tenslotte theologie.  Getekend door zijn erva-
ringen in de Arkgemeenschap en in l’eau Vive, 
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heeft hij het lijden ervaren, de ellende van
gehandicapte personen en hun ouders, afgezien
van welke nationaliteit en religie. Zijn gedach-
tewereld is meer en meer universeel, gericht 
op de mens, op de menselijkheid van elkeen.

•  Xavier le Pichon, eminente geofysicus, 
auteur van de  theorie van de platen-
techtoniek, deelt het leven van gehandicapte
personen terwijl hij verder doceert aan het
collège de France.

• Jozef de Veuster, beter bekend als pater 
damiaan, leefde gedurende elf jaren samen
met de melaatsen; wordt zelf melaats, en 
niettegenstaande zijn fysisch lijden, zet hij zijn 
missiewerk verder tot aan zijn dood.

deze getuigen zijn welbekend… er zijn er echter
nog veel andere: zoals de Zusters en Broeders van
liefde die zich sedert 200 jaar toeleggen op de
opvoeding van doofstommen, blinden en mentaal
gehandicapten. 

Men kan niet ongevoelig blijven voor deze erva-
ringen waarbij de liefde uitblinkt voor hetgeen, a
priori, zou kunnen beschouwd worden als nonsens.
Benevens de individuele mens,  doet de fragiele
persoon binnen de menselijke gemeenschap een
positief sociaal weefsel ontluiken, brandend van
deelneming, communicatie, spirituele verheven-
heid en liefde, in één woord: een kracht aan mens-
lievendheid.
Waarom uit zich de menselijkheid dermate bij het
beleven van de fragiliteit? en waarom begint bar-
baarsheid juist wanneer het broze, het zwakke, de
gehandicapte en de lijdende worden genegeerd?
Wat het menselijke kenmerkt is niet het feit een rati-

oneel en redelijk dier te zijn, maar wel het feit een

wezen te zijn dat in staat is het omgaan met broos-

heid om te zetten in bron van zingeving. de mens
is het enige wezen dat in staat is om vanuit de erva-
ring van het negatieve een beweegreden te vinden
naar het positieve, naar  een “méér-zijn”. het dier
blijft gekluisterd aan het “negatieve van het nega-
tieve” als aan het “positieve van het positieve”.

In zijn encycliek “Spe salvi” preciseert Benedictus
XVI dat de hoop ons geschonken werd, een
betrouwbare hoop, waardoor we het heden kunnen
trotseren, ook al is het lastig, doorleefd en aanvaard
kan worden indien het doelgericht is. “We kunnen
ons inspannen om het lijden te beperken, ertegen te
strijden, maar we kunnen het niet uitschakelen.

Juist daar waar mensen een poging doen om het lij-
den volledig uit te schakelen, zich te onttrekken aan
al hetgeen lijden is, daar waar ze het lijden en de
pijn van de waarheid, de liefde en het goede willen
ontlopen, verzinken ze in een leeg bestaan, waarin
mogelijks geen lijden meer is, maar waar des te
meer de donkere sensatie overheerst van gebrek
aan zingeving en eenzaamheid. de mens geneest
niet door  het  ontwijken van het lijden, het vluch-
ten voor de pijn, maar wel door de wederwaardig-
heden te aanvaarden en er rijper door te worden, er
een zin aan te geven door zich één te voelen met
christus, die geleden heeft in oneindige liefde”.

een uitweiding in de natuurfilosofie kan het belang
onderstrepen van de fragiliteit als een essentieel
bestanddeel van het leven. dominique lAMBeRt
drukt het zo uit:”Het broze drukt iets uit van de

essentie van het leven, als een open realiteit van

“voltooiing door onthechting”.

Met Maurice  ZUNdel kunnen we overwegen dat
“indien fragiliteit zo belangrijk is, is het omdat God

zelf fragiel is, en dat Hij zo is omdat Hij Liefde

betekent”.

de broze mens, of de, door lijden  getroffen gehan-
dicapte, drukt iets uit van God zelf: een God die IS,
omdat hij NIetS bezit, en hij niets heeft omdat
hij zich volledig  geeft.
Volgens Pierre teIlhARd de chARdIN: “In de

mate het de mens deelachtig wordt aan het lijden

van Christus -waar ook ter wereld en op eender

welk moment van de geschiedenis- voltooit hij op

zijn manier het lijden waardoor Christus de wereld

bevrijd heeft”.

Maurice BloNdel licht ons op een andere manier
in over de zingeving van fragiele personen: “In de

schepping heeft God voor ons een plaats gegeven.

Indien we geschapen zijn ‘ naar Zijn  beeld en

gelijkenis’, moeten we voor Hem ook plaats maken

opdat Hij in ons zou leven”.

dit vraagt echter een actieve verloochening van
onszelf om aan te nemen dat God plaats neemt in
ons leven en in ons hart. de ervaring van het lijden
kan de genade betekenen om af te zien van onze
eigen “meesterschap” en ons toe te leggen op het
leven in drie-eenheid. deze antropologie brengt
ons tot een moraal van verantwoordelijkheid, soli-
dariteit tegenover het zwakke.

tot besluit kan ik enkel zeggen: daarom is het zo
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belangrijk ons bewustzijn van arts en wetenschaps-
mens niet te ontdoen van de christelijke betekenis
van “fragiliteit”.
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