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CHRISTELIJKE WORTELS

Historisch gezien heeft het christendom in
Europa zijn meest doeltreffende stempel gedrukt op
cultureel en intellectueel vlak. Europa en christen-
dom blijven op een heel speciale wijze verweven.
Sedert de Renaissance heeft zich ook in Europa de
wetenschappelijke rationaliteit ontwikkeld, die, tij-
dens de periode van de ontdekkingen, geleid heeft
tot de geografische eenheid van de wereld en tot de
ontmoeting van werelddelen en culturen. Vandaag
de dag drukt ze er haar stempel nog veel sterker op
en maakt ze de hele wereld één, dankzij de techni-
sche cultuur, ontsproten uit de wetenschap.

RADICALE CULTUUR

En, in het raam van deze vorm van rationaliteit,
heeft Europa een cultuur ontwikkeld, die, dixit paus
Benedictus XVI: “op een tot nu toe ongehoorde
wijze God uit het publieke geweten uitsluit, ofwel
door Hem volledig weg te bannen, ofwel door zijn
bestaan onbewijsbaar ofwel onzeker te achten, dit
alles behorende tot het subjectieve domein en zonder
enig nut voor het publieke leven” (1).

Deze zuiver functionele rationaliteit heeft een
omwenteling veroorzaakt van het geweten, geheel
nieuw voor de bestaande culturen aangezien ze
beweert dat: “enkel datgene rationeel is dat door
experimenten kan bewezen worden”.

En, aangezien de moraal tot een heel ander
domein behoort, verdwijnt ze als dusdanig en dient
ze op een andere manier herontdekt te worden, ten
minste indien men de noodzakelijkheid ervan aan-
neemt. In een wereld gebaseerd op berekening, is het
de afweging van de gevolgen die bepaalt of iets al
dan niet van morele aard is. Niets is op zichzelf goed
of slecht, alles hangt af van de gevolgen die men van
een handeling kan verwachten.

De radicale cultuur van de Verlichting is in
hoofdzaak gevestigd op het recht op vrijheid;  de

vrijheid is de grondbasis, maat van alles: de vrijheid
van de godsdienstkeuze, die de religieuze neutra-
liteit van de Staat inhoudt; de vrije meningsuiting,
op voorwaarde dat ze deze regel niet in twijfel
brengt; de democratische instelling van de Staat,
d.w.z. de parlementaire controle op de staatsinstel-
lingen; de vrije oprichting van partijen; de onafhan-
kelijkheid van de magistratuur; en ten slotte de ver-
dediging van de rechten van de mens en het verbod
op discriminatie (2).

Het begrip discriminatie wordt ruimer en ruimer,
met als gevolg dat het verbod op discriminatie steeds
kan omgebogen worden tot een inperking van de
vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid.

In de relatie geloof en rede, worden twee thesis-
sen naar voren gebracht: de thesis van de conver-
gentie of de eenheid en de thesis van de scheiding
tussen het wetenschappelijke en het religieuze.
Hoewel ze ogenschijnlijk niet incompatibel zijn,
verschillen de twee thesissen voor wat betreft de the-
oretische en de praktische gevolgen (3), (4).

In de convergentiethesis zijn wetenschap en
geloof op theoretisch vlak, twee afzonderlijke
authentieke domeinen, die harmonisch samengaan
of moeten samengaan. In dit geval is de kennis enig.
De mens kent zowel de wereld waarin hij zich
bevindt en de zin van deze wereld (5).

In de thesis van de scheiding daarentegen is het
de wetenschap die de authentieke kennis bevat, aan-
gezien het taalgebruik van het geloof  stricto sensu
géén kennis inhoudt maar een overtuiging. In dit
tweede geval wordt de kennis ten slotte gefragmen-
teerd: we hebben enerzijds te doen met een weten-
schappelijke publieke en objectieve kennis en ander-
zijds met een privé en subjectieve religieuze over-
tuiging.

Het praktisch gevolg is: terwijl in de convergen-
tiethesis de wetenschap bewust moet zijn van de
band met het taalgebruik van het geloof om tot een
harmonisatie te komen, zal voor de thesis van de
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scheiding de wetenschap geheel vrij zijn en kan ze
zich ontwikkelen voor eigen rekening, zelfs indien
dit ingaat tegen het geloof.

Deze gevolgen worden nog meer manifest wan-
neer de wetenschap de techniek ontsluit : de weten-
schap brengt de kennis, de techniek de toepassing.

Maar indien de wetenschap vrij is voor wat de
kennis betreft, is de techniek ook vrij voor wat de
toepassing betreft. Religie kan geen hinderpaal zijn
aangezien ze zich op een ander vlak bevindt.

Dit was de eerste grote “scheiding”, maar deze
werd vlug ingehaald door andere. Waarheid inzake
geloof en wetenschap; waarheid op gebied van
moraal en recht; goddelijke wortels van waarheid en
staatswaarheid;  publieke waarheid versus private
waarheid. Overal, -in de wetenschap, in de  maat-
schappij via het leven van het individu -  heeft de
Europese en westerse mens een breuk veroorzaakt
en beleefd tussen, enerzijds de kennis van de fysi-
sche wereld, die we met onze zintuigen kunnen
waarnemen, en die bijgevolg langs wetenschappe-
lijke weg kan gecontroleerd worden en anderzijds de
metafysische kennis, die in tegenstelling daarmee
gebaseerd is op niet wetenschappelijke en niet ratio-
nele bronnen: de zeden, de overtuigingen en het
geloof.

Terwijl de metafysica de facto een echte weten-
schap is, gericht op het “zijn” als dusdanig, een
object dat past in het “gezichtsveld” van de rationa-
liteit.

Deze grote “scheiding” is het  cultureel en politiek
symbool van hetgeen men de Verlichtingsfilosofie
noemt.

>Wat kan ik te weten komen?
>Wat moet ik doen?
>Wat mag ik verhopen?

Eenmaal er een breuk is ontstaan in de kennis
hebben deze drie vragen geen verband meer, elke
vraag verlaat zich op zichzelf zonder enige hoop op
een gemeenschappelijk antwoord op de andere.

De grote wetenschappelijke, technologische en
economische burgerlijke en constitutionele verwor-
venheden, die kenmerkend waren voor Europa en
het Westen, kunnen niet verklaard worden zonder de
rationaliteit van het Verlichtingsdenken (6).

Na de wetenschappelijke revolutie, komt de tech-
nologische revolutie, de industriële revolutie, poli-

tieke, sociale revoluties, evenals die van de indivi-
duele rechten.

>De tol die we in de Europese cultuur moeten
betalen voor deze verworvenheden, is de verbanning
van het christendom, niet alleen in staatsverband,
maar ook in het burgerleven.

> In de Europese Grondwet, zien we de weige-
ring om te refereren naar de christelijke wortels van
ons continent.

In het dagelijkse leven in Europa zien we het
verschrompelen van het geweten.

Toegegeven, “de filosofie van de Verlichting
heeft christelijke wortels”. Vandaag de dag raakt
deze oorsprong echter in de vergetelheid en de ratio-
naliteit van de Verlichting droogt op. 

Hierdoor ontluikt uit de wetenschap het sciën-
tisme, de laïciteit ontaardt in laïcisme, en de secula-
risatie, die lange tijd een verovering was van de
mens, de volkeren en de staten, keert zich nu tegen
zichzelf: zij vervreemdt de mensen tegen zichzelf,
de volkeren verliezen hun identiteit, en op het niveau
van de staten groeit zwakheid, onzekerheid, inertie
en angst.

Het ultiem gevolg van de rationaliteit van de
Verlichting uit zich in onze discussies over bio-
ethiek. In dit domein toont de “grote scheiding” aan
hoe optimistisch de scheiding van competentiesferen
was en hoe precair het evenwicht blijft tussen, ener-
zijds wetenschap en techniek en anderzijds moraal
en religie.

De radicale cultuur van de Verlichting bracht ons
een princiep dat wij als heilig en onschendbaar aan-
zien. Het gaat om: “de enige waarde die onbespro-
ken en onbespreekbaar schijnt, hetgeen het selectie-
criterium wordt voor alle andere: het recht van de
individuele vrijheid (7)  om zich vrij uit te drukken
ten minste indien ze die van een ander niet  schaadt”.

Deze grens – de zorg om geen schade toe te bren-
gen aan de anderen – is eveneens van christelijke
oorsprong, nl. het gebod van de naastenliefde, dat
het respect voor de persoon inhoudt of ervan afge-
leid wordt, want in het boek Genesis geschreven :
” de mens werd geschapen naar het beeld en de gelij-
kenis van God” (8).

Wanneer de Verlichtingsfilosofie deze God-
delijke uitspraak heeft vertaald in de rechten van de
mens, werd dit aangezien als een grote overwinning.
Maar wanneer andere veroveringen erop volgden -
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zoals de vrijheid van wetenschap, de autonomie van
de techniek, een bepaalde visie op de autonomie van
de vrouw – ontstonden de moeilijke problemen inza-
ke bio-ethiek. Het ging in het bijzonder te kunnen
rechtvaardigen waarom -met de wetten over abortus
en kunstmatige bevruchting-, het recht van de foetus
en het embryo op voortbestaan,  niet mag wijken
tegenover het recht op een bepaalde visie op de auto-
nomie van de vrouw, op de individuele vrijheid.

Misschien komt het omdat het gaat om “klein-
tjes” en omdat het leven van “kleintjes” mag opge-
offerd worden aan het leven van volwassenen?

Misschien omdat een “kleine doodslag” geen
echte “doodslag” is?

Misschien omdat embryo en foetus niet passen in
de categorie van “ anderen”: de onoverbrugbare
grenzen van het recht op persoonlijke vrijheid die
“ons” werd toegekend?

Hier stoten we op de limiet van de “grote schei-
ding”.

Zonder wortels droogt de boom uit.

Het opzijschuiven van de christelijke wortels
doet zich voor als de wil om een uniek gedachtegoed
en een unieke manier van leven, die zich radicaal
verzetten tegen andere historische culturen van het
mensdom, te verheffen tot enig referentiekader.
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