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Une Anthropologie de la médecine : 

Recours essentiel pour les médecins de demain 
Dr. Bernard Ars 

Agrégé de l’Enseignement Supérieur. 
 

 
La médecine occidentale actuelle est légitimement 

satisfaite de ses succès sans précédents, en matière de 

diagnostic, de traitement et d’informatisation. 

Paradoxalement, les patients ne sont pas autant satis- 

faits de leurs relations avec les médecins1. 

Plusieurs causes justifient cette constatation : 

Une promotion de la satisfaction par la consommation, 

dans une société qui devient de plus en plus matéria- 

liste et hédoniste, et le consumérisme qui assimile la 

« relation médecin-malade » à une prestation de service 

comme un autre. 

Une recherche anxiogène de sécurité, sous le contrôle 

étroit d’un ordre sanitaire. 

Un développement de l’objectivisme technologique qui 

s’explique parce que notre médecine hyper-valorise les 

critères objectifs et les caractéristiques quantifiables 

des actes et également des individus. Le raccourcisse- 

ment des durées de séjour hospitalier réduit le temps 

réservé au contact direct entre le malade et son méde- 

cin, au profit d’une démarche plus rapide d’investiga- 

tion technique. 

La technologie, en développement incessant, fascine, se 

substitue à l’écoute, au dialogue, à l’examen clinique. 

Elle fait aussi découvrir la pauvreté humaniste, cultu- 

relle, des médecins et surtout des candidats médecins. 

La technologie ne dispense pas de l’humanisme ; elle 

le rend indispensable. La pratique clinique ne peut être 

opposée  à  la  technologie.  Elle  en  est  indissociable. 

L’humanisme est consubstantiel à la médecine2. 

L’humanisme se forge au contact de la culture, et la 

culture humaniste complète la culture scientifique ; elle 

réclame une place dans l’enseignement des médecins3. 

Le rapport : « Humanisme médical pour notre temps », 

publié  par  l’Académie  Nationale  de  Médecine  de 

 

 

 
1 XERRI J.G. : Cartographie et valeur de la fragilité. In : Fragilité 

dis-nous ta grandeur !, B. Ars, edt : Cerf, recherches morales, 

2013, pp 189-212, ISBN : 978-2-204-09966-0. 

2 ARS B. : The meaning of medicine : The Human person. Ku- 

gler Publications (The Hague) The Netherlands. 2001, pp 194. 

ISBN : 90 6299 183 1. 

3 DETRY R. : L’humanisme : une nécessité dans la formation des 

médecins. Louvain Médical. 2013, 132 (9), 664-668. 

EDITORIAL 



 
France4, mérite une lecture approfondie. Je vous 

en livre, ci-dessous, les recommandations : 

L’Académie nationale de médecine, préoccupée 

par le constat d’une dégradation des pratiques de 

l’huma- nisme médical, déplorée par beaucoup de 

médecins, recommande, dans l’intérêt des malades : 

1.- de sauvegarder ces valeurs consubstantielles à 

une médecine de la personne, sans céder à une 

tendance actuelle qui dissocierait, voire opposerait, 

Technologie médicale et pratique Clinique, au 

détriment de cette dernière ; 

2.- de promouvoir une large mobilisation de 

refonda- tion de l’humanisme médical, sur les 

valeurs intan- gibles d’une relation médecin-malade 

de haute qualité, privilégiant la démarche humaniste 

de soin par rapport à l’acte technique ; 

3.- une refondation adaptée à notre temps, c’est-à-

dire incluant, sans réserve, les évolutions 

technologiques actuelles et futures, refuse pour 

autant la « mort de la clinique » et préconise 

inversement l’exigence de sa pratique, dans l’esprit 

d’un « Art Médical ». Un art qui, respectueux de 

l’exigence scientifique et des procédures de la 

médecine fondée sur les preuves, préserve un es- 

pace de liberté, ouvert, - au médecin pour exercer 

les intuitions acquises de son expérience et de sa 

subjecti- vité, - autant qu’au malade, pour exprimer 

librement sa singularité, l’histoire de sa vie et de sa 

maladie ; 

4.- Afin d’atteindre ces objectifs, l’Académie 

nationale de médecine lance un appel pressant : -- 

aux Tutelles et responsables universitaires, afin que 

soient modifiées les modalités de sélection des futurs 

médecins, vérifiant particulièrement leur désir et 

leur aptitude à prendre en charge des malades, 

autant qu’une formation de qualité 

particulièrement dans les disciplines scien- tifiques 

– aux Tutelles hospitalières responsables de 

l’organisation de l’offre des soins (loi HPST), afin 

que soient institutionnalisées au sein des 

établissements des pratiques d’humanisme médical 

et de « Bien-trai- tance » intégrées et accréditées en 

véritable culture de 

 

4 Un Humanisme Médical pour notre Temps. Rapport de 

l’Aca- démie Nationale de France : 

http://www.academie.fr/publication /100036355 

http://www.academie.fr/publication
http://www.academie.fr/publication
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cet humanisme dans la charte qualité des soins – aux 

médecins Hospitalo-Universitaires en charge de la 

formation des futur médecins, particulièrement ceux 

qui, parmi les jeunes générations de chefs de clinique, 

perdraient de vue leur mission d’enseigner, qui a tou- 

jours fondé l’apprentissage de la médecine, c’est-à- 

dire compagnonnage senior-junior au lit du malade et 

présentations de cas cliniques ; 

5.- L’ Académie nationale de médecine, donnant acte 

aux médecins, généralistes et spécialistes de leurs com- 

pétence et générosité, leur témoigne son soutien en 

des temps d’exercice difficiles, qui exigent d’associer 

rigueur scientifique, respect des droits des patients et 

humanisme, particulièrement dans certaines spécialités 

(Réanimation, Néonatalogie, Handicap de l’enfant et 

de l’adulte, Maladies chroniques, Malades dépendants 

ou en fin de vie …). 

 

En tant que médecin chrétien catholique, nous avons le 

devoir, non seulement de promouvoir l’enrichissement 

de la connaissance et de l’action, mais aussi celui de la 

vie intérieure ; ainsi que de diffuser, au sein de notre 

société post-moderne une vision anthropologique chré- 

tienne de la médecine5 basée sur la personne humaine, 

unique et responsable, dotée d’une dignité inaliénable 

qui lui est conférée dès le départ par le regard que Dieu 

porte sur elle. 

 

 

 

 

 

 

 
5 ARS B, DOAT D : Prendre soin de l’homme dans sa fragilité. In 

« Fragilité dis-nous ta grandeur » B. Ars, éd. Cerf, Recherches mo- 

rales, 2013, pp 119-175, ISBN 978-2-204-09466-0 

 

 

 
 

Een antropologie van de geneeskunde, 

essentiële toevlucht voor toekomstige artsen 
Dr. Bernard Ars 

Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs 
 

 
De westerse geneeskunde is terecht tevreden over haar 

successen zonder voorgaande, wat betreft diagnose, be- 

handeling en automatisering. 

De patiënten zijn echter, paradoxaal genoeg niet zo tevre- 

den over de relatie met de artsen1. Deze vaststelling berust 

op verschillende oorzaken: 

een promotie van de tevredenheid door de consumptie, 

in een maatschappij die meer en meer materialistisch en 

hedonistisch wordt en een consumentisme dat de “arts-pa- 

tiëntrelatie” assimileert met een gewone dienstverlening. 

Een angstaanjagende zoektocht naar veiligheid, onder 

strikte controle van gezondheidsinstanties. 

Een ontwikkeling van het technologisch objectivisme 

die verklaard wordt doordat onze geneeskunde de ob- 

jectieve criteria overwaardeert evenals de kwantificeer- 

bare karakteristieken van akten en individu’s. Het inkor- 

ten van de opnameduur beperkt de tijd van rechtstreeks 

contact tussen arts en patiënt, ten bate van een benade- 

ring met snellere technische onderzoekingen. 

De zich steeds ontwikkelende technologie fascineert, 

komt in de plaats van het beluisteren van de patiënt, de 

dialoog en het klinisch onderzoek. Ze legt ook de po- 

vere humanistische kennis van de toekomstige artsen 

TEN GELEIDE 



 
bloot. Zij is er onlosmakelijk mee verbonden. Het 

hu- manisme is verweven met de geneeskunde2. 

Het humanisme wordt gesmeed in contact met de 

cul- tuur, de humanistische cultuur vervolledigt de 

weten- schappelijke cultuur; ze hoort een plaats te 

hebben in het onderwijs aan de artsen3. 

Het rapport Humanisme médical pour notre temps, 

uit- gegeven door de Académie Nationale des 

Médecins de France4 vergt een grondige studie. Hier 

komen de aan- bevelingen: 

 
De Académie Nationale de Médecine, bezorgd om 

de degradatie van het medisch humanisme, wat door 

veel artsen betreurd wordt, geeft volgende 

raadgevingen in het belang van de patiënt: 

1.- de waarden behoeden inherent aan een 

personalis- tische geneeskunde, zonder toe te geven 

aan de actuele neiging die medische technologie en 

klinische praktijk zou scheiden en zelfs tegenover 

elkaar zou plaatsen ten nadele van deze laatste; 

2.- een grondige herziening bevorderen van het 

me- disch humanisme onaantastbaar verbonden 

met een arts-patiëntrelatie van hoge kwaliteit die 

de voorkeur 
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geeft aan een humane zorgrelatie in verband met de 

technische act; 

3.- een grondige herziening aangepast aan onze tijd, 

die m.a.w. zonder beperking de actuele en toekomstige 

technologische ontwikkelingen omvat, de “dood van 

de kliniek” weigert en daarentegen de lasten van zijn 

praktijk prijst in de geest van “medische kunst”. Een 

kunst die de wetenschappelijke eisen en gefundeerde 

medische procedures behoedt in een open geest en zo 

de arts toelaat zijn medische deskundigheid uit te oe- 

fenen, en de zieke om vrij zijn persoonlijkheid te uiten, 

zijn levensloop en het beloop van zijn ziekte; 

 
4.- Om deze doelstellingen te bereiken doet de Académie 

Nationale des Médecins een dringende oproep:- aan de 

overheid en de universitaire verantwoordelijken, om de 

selectiemodaliteiten van toekomstige artsen te wijzi- 

gen, in het bijzonder met het oog op hun verlangen en 

geschiktheid om te kunnen gaan met zieken, evenals 

een kwaliteitsvolle opleiding meer bepaald in weten- 

schappelijke disciplines; - aan de ziekenhuisverant- 

woordelijken, belast met de organisatie van de zorg 

(wet HPST) om in de ziekenhuizen praktijken van me- 

disch humanisme en “good medical practice” in te 

burgeren, geïntegreerd en geaccrediteerd in een echte 

cultuur van dit humanisme in het charter van de zorg- 

verlening; - aan de universitaire ziekenhuisartsen be- 

last met de vorming van de toekomstige artsen, in het 

bijzonder aan diegene onder de jongere diensthoof- 

den, die hun onderwijsopdracht, die steeds de basis 

was van de opleiding tot arts, uit het oog zouden ver- 

liezen m.a.w. een kameraadschappelijke omgang van 

senior en junior aan het bed van de zieke en bij de 

voorstelling van klinische gevallen. 

 

5.- De Académie Nationale de Médecine, die de com- 

petentie en de toewijding erkent van omnipractici en 

specialisten, verleent haar steun in de moeilijke om- 

standigheden die wetenschappelijke nauwkeurigheid 

koppelen aan respect voor de rechten van de patiënt en 

humanisme, in het bijzonder in bepaalde specialiteiten 

(reanimatie, neonatologie, kinderen en volwassenen 

met een beperking, chronische ziekten, pathologie van 

het levenseinde…). 

 
Als katholieke, christelijke arts hebben we de plicht 

niet alleen de kennis en het handelen te bevorderen, 

maar ook het inwendige leven en ook in onze postmo- 

derne maatschappij een christelijk-antropologische vi- 

sie van de geneeskunde5 te verspreiden gebaseerd op de 

menselijke persoon, uniek en verantwoordelijk, bege- 

nadigd met een onvervreemdbare waardigheid die hem 

van meet af aan geschonken is door de blik van God die 

op hem rust. 

 

 

 

 

1 XERRI J.G. : Cartographie et valeur de la fragilité. In : Fragilité 

dis-nous ta grandeur !, B. Ars, edt : Cerf, recherches morales, 2013, 

pp 189-212, ISBN : 978-2-204-09966-0. 

2 ARS B. : The meaning of medicine : The Human person. Ku- 

gler Publications (The Hague) The Netherlands. 2001, pp. 194. 

ISBN : 90 6299 183 1. 

3 DETRY R. : L’humanisme : une nécessité dans la formation 

des médecins. Louvain Médical. 2013, 132 (9), 664-668. 

4 Un Humanisme Médical pour notre Temps. Rapport de l’Aca- 

démie Nationale de France : http://www.academie.fr/publica- 

tion /100036355 

5.   ARS B, DOAT D : Prendre soin de l’homme dans sa fragilité. 

In « Fragilité dis-nous ta grandeur » B. Ars, éd. Cerf, Re- 

cherches morales, 2013, pp. 119-175, ISBN 978-2-204-09466-0 

http://www.academie.fr/publica-
http://www.academie.fr/publica-
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Het onvolkomen leven 
Gerard Bodifée 

UCSIA-congres “Zorg om het Beginnend Leven” 

Antwerpen, 2 december 2006 

 

 
Om hulp te kunnen verstrekken, moeten adequate mid- 

delen en kennis beschikbaar zijn. Maar het bestaan 

daarvan heeft ook een keerzijde. Kennis brengt ver- 

antwoordelijkheden met zich mee of kan een psychi- 

sche last opleggen die zwaar weegt. Wat het lot van 

mensen moet verlichten, kan ook als een gewicht op 

hen drukken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het beginnende leven is, zoals het eindigende leven, een 

zwak leven. De zwakke mens, in welke levensfase ook, 

heeft bescherming nodig en kan de hulp niet missen van 

anderen die de kracht en de bereidheid hebben om de zorg 

op zich te nemen. De hulp die nodig is voor het stervende 

leven, is anders dan die voor het aankomende leven. Van 

het ene wordt afscheid genomen, het andere wordt tege- 

moetgezien. Maar in beide gevallen staat het sterke in- 

dividu ten dienste van het zwakke. De mate waarin deze 

niet-evidente opgave gerealiseerd wordt, kan als maatstaf 

gelden voor het humane gehalte van een samenleving. 

 
Bij alle levensvormen op aarde, ook bij de mens, hebben 

volwassen individuen een natuurlijke bereidheid om te 

zorgen voor het jonge, beginnende leven. Dit is een bio- 

logisch instinct, onmisbaar voor de instandhouding van 

de soort. Bij de mens treedt bovendien een omkering van 

dit patroon op. Niet alleen getroosten ouders zich veel in- 

spanningen voor het welzijn van hun kinderen, in de loop 

van het leven keert de bezorgdheid om en zorgt de jonge 

generatie voor de oud geworden ouders. Dat althans is 

een menselijk ideaal en typeert als zodanig de menselijke 

soort. In de dierlijke natuur komt dit laatste gedrag niet 

voor. Bezorgdheid die geen biologisch nut heeft maar ge- 

richt is op het welzijn van de geholpene, is het product 

van een moreel bewustzijn, van het besef dat het nodig 

en terecht is hulp te bieden aan hulpelozen en hoop aan 

wanhopigen. Waar dat gebeurt, overstijgt de mens zijn 

dierlijke natuur en creëert hij een humane cultuur. 

TEKSTEN / TEXTES 



Ik wil deze beschouwingen over de zorg voor het 

be- ginnende leven beginnen met een bespreking 

van de ambivalente rol die kennis speelt. 

Wetenschappelijke kennis draagt bij tot een 

verbetering van de kwaliteit van het leven maar 

schept ook problemen die menselijk geluk kunnen 

verstoren. Welke weg volgen in dit laby- rint? 

Daarna zal ik de vraag stellen waarheen deze weg 

voert. Wat beogen we uiteindelijk met de zorg voor 

het leven, vooral als die zorg gericht is op het 

beginnende, het zwakke of het onvolkomen leven? 

 
I HET GEWICHT VAN HET WETEN 

 
Wetenschap streeft naar “weten”. Een van 

wetenschap- pelijk denken doordrongen cultuur 

zoals die van de moderne westerse maatschappij 

waardeert kennis en is voortdurend gemotiveerd om 

die uit te breiden. Er is niets dat we niet willen 

weten. We willen weten hoe het heelal ontstaan is en 

hoe het zal eindigen, hoe lichaams- cellen 

functioneren en waarom kankercellen ontstaan. We 

willen weten uit nieuwsgierigheid, maar ook uit be- 

zorgdheid. Zijn we gezond? Kunnen we genezen? 

Wat is onze levensverwachting? Zullen we gezonde 

kinde- ren krijgen? Op elke vraag willen we een zo 

duidelijk mogelijk antwoord. 

 
Worden we gelukkiger van al dat weten? 

 
De vraag brengt een paradox aan het licht. De drang 

tot weten wordt zeker mee ingegeven door een 

verlangen naar geluk, maar veel kennis die we 

opdoen is eerder van aard om afbreuk aan het geluk 

te doen. Kennis con- fronteert ons onvermijdelijk 

met de onvolkomenheden van het leven en de 

beperktheid van het eigen bestaan. Wat we weten 

over het functioneren van het lichaam, 
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leert ons ook veel over de kwetsbaarheid ervan. Het 

wordt steeds moeilijker onbezorgd te leven, we vrezen 

de ongunstige diagnose, we zijn ongerust over het ver- 

loop van een zwangerschap. Zou het niet beter zijn zo- 

veel mogelijk onwetend te blijven? Vermindert kennis 

niet het geluk? 

 
Na het paradijs 

 
De ervaring leert dat kennis niet noodzakelijk gelukkig 

maakt. Het nieuws dat de media dagelijks brengen over 

alle rampspoed die de wereld teistert, maakt het eigen 

bestaan niet vrolijker. Ook als we zelf buiten schot blij- 

ven, betrekt deze informatie ons bij het gebeuren, en dat 

alleen al belast ons met een zekere verantwoordelijk- 

heid. Kunnen we onverschillig blijven als de schreeuw 

om hulp tot in de huiskamer doordringt? De onschuldi- 

ge gemoedsrust van de onwetendheid bestaat niet meer. 

Door kennis te hebben van de noden van de wereld, la- 

den we de last van de wereld op onze schouders. Wisten 

we niets, dan deerde ons niets. 

 
Ik wil hier even herinneren aan een oud en bekend ver- 

haal waarin deze ervaring op een schrijnende manier 

tot uitdrukking wordt gebracht. In het tweede hoofd- 

stuk van het boek Genesis vernemen we hoe God de 

mens in het paradijs plaatst en hem voorhoudt dat hij 

mag genieten van alle vruchten van deze  heerlijke 

tuin, behalve van die van de boom van kennis. De 

waarschuwing is duidelijk. Als de mens het verbod 

overtreedt, wordt hij uit het paradijs verdreven en ver- 

liest hij zijn geluk. 

 
We weten hoe het verhaal verder gaat. De mens eet toch 

van de boom van kennis en verneemt onmiddellijk zijn 

vreselijk lot: voortaan zal de man in het zweet moeten 

zwoegen voor zijn brood, en de vrouw zal in pijn en 

smart haar kinderen baren (Gen. 3:16-19). 

 
Wat kan dit verhaal anders betekenen dan dat  de 

mens het bezit van kennis ervaart als een straf? De 

onbekende schrijver van het Bijbelverhaal getuigt van 

wat iedereen ondervindt. Wie niets weet, geen begrip 

heeft van goed en kwaad, onverschillig is voor wat 

zich in de buitenwereld afspeelt, kent een zorgeloos 

bestaan. Dat is het paradijs van het tijdperk vòòr er 

plichten en verantwoordelijkheden, moraal en we- 

tenschap bestonden. Door kennis te nemen van de 

wereld dringt het beklagenswaardig lot van anderen 

het bewustzijn binnen. Het leed van vreemden wordt 

dan deel van het eigen leven. Wie geïnformeerd is, 

weet wat nodig is. Wie de ogen sluit en de rest van de 

wereld aan zijn lot overlaat, hoort nog altijd wat zijn 

geweten hem verwijt. 



 

Is kennis dan een vloek? 

 
Als die conclusie onontkoombaar lijkt, dan strookt 

ze in elk geval niet met de waardering die kennis en 

we- tenschap in onze beschaving genieten. Het 

verlies aan comfort en “paradijsgeluk” weegt 

klaarblijkelijk niet op tegen het besef dat kennis een 

goed is, precies omdat ze ons in staat stelt goed te 

doen. De behoeften van de wereld zijn immers reëel 

en ze blijven even reëel (of ne- men toe) als we ons 

ervoor afsluiten. Dan is het beter ze onder ogen te 

zien, zo luidt de redenering. Alleen door op de 

hoogte te zijn van wat mis is, kan gecorrigeerd 

worden wat mis is. 

 
Kennis is een noodzakelijke voorwaarde voor het 

ver- beteren van deze erg verbeterbare wereld. 

Alleen met kennis van zaken is het mogelijk 

voedsel te produce- ren, zieken te genezen, en te 

doen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. 

Daarom verraadt de dorst naar kennis een nobel 

aspect van de menselijke natuur. Ongetwijfeld zijn 

de drijfveren van het wetenschap- pelijke 

onderzoek complex en spelen andere factoren mee, 

maar de intentie om het lot van de mensheid te 

verbeteren stuurt zeker mee het proces van 

verwerving en verspreiding van kennis. 

 
Een verdere ontwikkeling van het humane  leven  is 

niet mogelijk zonder groei van kennis en 

wetenschap. Kennis maakt niet noodzakelijk 

gelukkig, maar helpt wel om enig ongeluk uit de 

wereld te nemen. 

 
Verontrustende vragen 

 
Als kennis een goed is, zoals in een humane 

samenleving wordt aangenomen, blijft het toch een 

problematisch goed. Dat wetenschappelijke kennis niet 

noodzakelijk al- leen maar humane doelen dient maar 

ook gebruikt wordt voor destructieve activiteiten, hoef 

ik hier niet uiteen te zetten. Er stellen zich nog andere 

problemen. Ook waar wetenschap toegepast wordt 

met het oog op het mense- lijk welzijn, kan zij dat 

welzijn eerder aantasten dan be- vorderen. Kennis kan 

emotioneel belastend zijn. Kennis kan beangstigen. 

Kennis legt verantwoordelijkheden op, soms 

ondraaglijke. Kennis kan beschuldigen. De proble- 

men stellen zich voor de mensheid collectief en voor 

het individu in zijn persoonlijk leven. 

 
Collectief wordt de mens geconfronteerd met 

steeds prangender ethische vragen, opgeroepen door 

de ont- wikkeling van medische technieken. Naast 

veel hoop bieden de nieuwe middelen ook 

verontrustende perspec- tieven. De mogelijkheid van 

het reproductief klonen van mensen is voor velen een 

huiveringwekkend denkbeeld. De aanmaak van 

stamcellen uit al dan niet daarvoor 
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gekweekte menselijke embryo’s is voor sommigen een 

verwerpelijke, voor anderen een hoopgevende praktijk. 

De mogelijkheid het menselijk genoom te veranderen 

schrikt af. En wat gebeurt er als genetische tests de 

ongelijke aanleg voor ziekten genadeloos aan het licht 

brengen? Houdt de sociale solidariteit dan stand? 

 
Er bestaan geen voor de hand liggende antwoorden op 

zoveel ongerustheid. Alleen een geleidelijk proces van 

groeiend normbesef en behoedzame wetgeving kan ver- 

hinderen dat grote morele en psychische schade wordt 

aangericht. Hoe dat proces gestuurd moet worden, is 

zelf een onbeantwoord maatschappelijk vraagstuk. 

 
Hoe scherp deze veelomvattende vragen zich ook stel- 

len, zolang ze de mensheid collectief aanspreken, be- 

houden ze een haast abstract karakter. Concreter en 

pijnlijker zijn de problemen waarvoor mensen zich 

persoonlijk geplaatst zien. De problemen worden dan 

gevoelsmatig beleefd en moeten individueel verwerkt 

worden. Zo kan de beschikbaarheid van diagnosti- 

sche technieken voor het vroegtijdig opsporen van 

congenitale afwijkingen van de foetus de aanstaande 

moeder voor verscheurende keuzen plaatsen. Zelfs 

zonder ongunstig resultaat, zelfs vòòr enige handeling 

wordt verricht, kan het loutere bestaan van deze tests 

de psychische verwerking van de zwangerschap door 

de moeder zwaar belasten. Wat een “blijde verwach- 

ting” zou moeten zijn, wordt een verwerkingsproces 

van angstige emoties. Het hoeft niet te verbazen dat 

sommige zwangere vrouwen het niet-weten verkiezen 

boven het weten. 

 
Twee vrouwen 

 
Laat ons deze concrete problematiek met een concreet 

geval illustreren. Het Britse opinieblad The Tablet 

bracht onlangs (22 juli 2006) het getuigenis van twee 

vrouwen, zusters van elkaar en allebei katholiek, over 

hun zwangerschappen. De eerste, Rachel, moeder van 

twee jongens en op haar 35e opnieuw zwanger, had 

altijd geweigerd prenatale tests te ondergaan. Ze wist 

dat ze nooit zou overwegen haar kind te aborteren en 

oordeelde dus dat het geen zin had deze tests uit te voe- 

ren. Wel wilde ze als derde kind graag een meisje en 

daarover wou ze zo snel mogelijk zekerheid. Een test 

om het geslacht te bepalen stond ze daarom wel toe. 

Wegens haar relatief gevorderde leeftijd drongen de 

dokters echter aan op een quad-test, een screening om 

het risico op onder meer een downsyndroom te bepalen. 

 

De test werd uitgevoerd. Het resultaat was niet gerust- 

stellend. De kans bedroeg 1 op 120, dat is hoger dan het 

gemiddelde op die leeftijd van de moeder. Toch maakte 



 

Rachel zich niet veel zorgen; het risico bleef 

tenslotte kleiner dan één procent. Omdat ze de baby 

in geen ge- val in gevaar wilde brengen, wees ze een 

vruchtwater- punctie af. Een echografie wilde ze 

wel, omdat die het geslacht van het kind zou kunnen 

leren. Dan kwam de ontgoocheling. Een meisje zou 

het niet worden. En er kwam ook verontrustend 

nieuws. Na bijkomende con- troles werd de kans 

op een downsyndroom verhoogd naar 1 op 10. In 

plotse grote ongerustheid vroeg Rachel nu toch om 

een vruchtwaterpunctie. Op dat moment was ze 

vier maanden zwanger. Doordat bij dit onder- zoek 

het DNA van de foetus rechtstreeks onderzocht 

wordt, kan zekerheid gegeven worden. De tien 

dagen na de test waarin ze op de definitieve 

resultaten moest wachten, beleefde ze als een hel. 

Met haar man besprak ze het mogelijke vooruitzicht 

van een mongoloïd kind. Haar geloof werd op de 

proef gesteld. Wat bleef over van haar vaste 

voornemen om nooit een abortus te over- wegen? 

Maar zou ze kunnen leven met een gehandicapt kind 

dat ze niet wilde? 

 
Toen het resultaat van de test kwam, viel elke 

twijfel weg: positief voor trisomie 21. Rachel 

bekende later niet te weten met welke energie ze 

de zwangerschap heeft voortgezet. Het was niet door 

de kracht van haar geloof, gaf ze toe, maar eerder 

door een vaag aanvoelen dat ook een kind met het 

downsyndroom een gelukkig leven kan hebben. De 

maanden die volgden waren een periode van 

verdriet en van aanpassing. Ze bracht de tijd zoveel 

mogelijk in afzondering door om met nie- mand 

over haar zwangerschap te moeten spreken. 

 
Geleidelijk aan begon ze echter uit te kijken naar 

een ontmoeting met “hem”. Nog voor de geboorte 

gaf ze het kind een naam, zodat hij meer een 

persoon werd en niet alleen maar een diagnose. Het 

was een opluch- ting toen hij geboren werd. Hij was 

welkom en Rachel hoopte dat ook de wereld hem 

zou verwelkomen. 

 
Tot zover het eerste verhaal. Het tweede betreft 

Rachels zus, Victoria. Zij herinnert zich hoe 

verontwaardigd ze was tijdens haar eerste 

zwangerschap enkele jaren geleden, toen ze vernam 

dat ze zonder het te beseffen een echoscopische 

nekplooimeting had ondergaan. Het resultaat van de 

test was een kans van niet meer dan 1 op 3000 op 

downsyndroom, en dat maakte haar boos. Het was 

weliswaar een gunstige uitslag, maar er bleek 

niettemin een risico te bestaan, en dat wou ze eenvou- 

dig niet weten. 

 
Zes jaar later is ze opnieuw in verwachting en koos 

ze ervoor om geen enkele test te laten uitvoeren. Ze is 

op dat ogenblik meer dan 35 en weet dat er een ver- 

hoogd risico voor downsyndroom bestaat. Desondanks 
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weigert ze de tests. Haar houding is gebaseerd op de 

opvatting dat het leven begint in de moederschoot en 

dat ze een abortus in geen geval zal toestaan. Niets is er- 

ger dan de gedachte dat het leven van de baby nog voor 

de geboorte beëindigd zou worden, zelfs als vastgesteld 

zou worden dat het een lichamelijk gebrek heeft. 

 
Ook een nekplooimeting die onschadelijk is en belang- 

rijke aanwijzingen kan geven, weigert ze op grond van 

de redenering dat het resultaat berekend wordt op basis 

van de leeftijd van de moeder, de grootte van de foetus 

en de nekplooimeting zelf. Dat betekent dat de cijfers 

altijd ongunstig zullen uitvallen omdat ze boven de 35 is. 

Dan zou ze ofwel zeven maanden met deze onzekerheid 

moeten leven, ofwel een vruchtwaterpunctie moeten la- 

ten uitvoeren met een risico van één procent op een mis- 

kraam. Een vlokkentest houdt een nog groter risico in. 

 
Victoria kloeg het feit aan dat in Groot-Brittannië in 

2005  volgens  het  Ministerie  van  Gezondheid  ruim 

180.000 abortussen werden uitgevoerd. Meer dan vier- 

honderd baby’s werden geaborteerd wegens het down- 

syndroom. Wat is er zo vreselijk aan deze aandoening, 

vroeg ze zich af, dat deze mensen massaal geëlimineerd 

moeten worden? Veel kinderen met mongolisme bren- 

gen warmte en geluk in het gezin en leiden een waar- 

devol bestaan. 

 
Victoria hield consequent vol en liet tijdens haar zwan- 

gerschap geen tests uitvoeren. 

 
Tot zover het artikel in The Tablet. Op het ogenblik van 

de publicatie van haar getuigenis, was haar kind nog 

niet geboren. 

 
Kennis bedreigt en beschermt 

 
Uit beide verhalen spreken twee grote bezorgdheden. 

 
De eerste is van alle tijden, ongetwijfeld de oudste zorg 

die de mensheid (en van alles wat leeft op aarde) kent: 

de zorg van de moeder voor haar kind. Beide moeders 

willen hun kind behouden, in welke toestand ook, ge- 

zond of gehandicapt. 

 
De tweede bezorgdheid is juist om deze bereidheid het 

kind te aanvaarden, niet te verliezen. Beide vrouwen 

willen hun kind in elk geval behouden, ook als het ge- 

handicapt zou zijn, maar ze vragen zich bang af of die 

wil zal standhouden als het kind prenataal onderzocht 

wordt en de mogelijkheid bestaat het, bij een ongun- 

stig resultaat, te laten wegnemen. De tests vormen een 

bedreiging. De wil om het kind te behouden is sterk, 

maar misschien niet opgewassen tegen de druk van de 



 

samenleving. Liever willen ze niets weten, zodat 

het moederinstinct niet op de proef gesteld wordt. 

Dan komt het kind, hoe dan ook, en dat is wat ze 

willen. 

 
De realiteit van de prenatale tests doorkruist deze 

na- tuurlijke gang van zaken. Beide vrouwen 

reageren daarom afwijzend, maar toch ook anders. 

Rachel laat zich overtuigen onder invloed van de 

angst die opkomt na een eerste ongunstige 

aanwijzing. Het proces dat zou kunnen leiden naar 

een abortus is daarmee ingezet en de strijd met 

zichzelf vangt aan. Dit is de “hel” waar ze door 

moet. Uiteindelijk komt ze opnieuw tot aan- 

vaarding van haar kind, het jongetje zoals het is, met 

de handicap. Victoria neemt een strakker standpunt 

in, een radicalisering die ongetwijfeld het gevolg is 

van de on- gewilde test bij een vorige zwangerschap. 

Zo vermijdt ze de kans de strijd te moeten voeren 

die Rachel zo zwaar viel. Ze aanvaardt haar kind hoe 

dan ook, althans in deze prenatale fase die haar nog in 

het ongewisse laat over de toestand van haar kind. 

 
Kennis bedreigt de mens in zijn zwakheid, maar 

be- schermt hem ook tegen zijn zwakheid, zo leert 

het ver- haal van Rachel. Het feit dat ze vòòr de 

geboorte op de hoogte was van de handicap van haar 

kind, gaf haar tijd om de schok te verwerken. 

Daardoor had ze bij de geboorte de kracht om te 

doen wat ze nooit anders had gewild, haar kind te 

aanvaarden zoals het is, een kracht die ze wellicht 

niet had gehad indien ze de schok op het moment van 

de geboorte had moeten ondergaan. 

 
Kennis bedreigt en beschermt, maar zij is 

onmisbaar om het zwakke, onvolgroeide of 

onvolkomen leven te beschermen. Door kennis 

neemt de mens zijn lot in handen en overwint hij 

primaire instincten van angst of afkeer. Kennis doet 

zien; zij verzet zich zowel tegen een fatalistische 

overgave aan blinde natuurprocessen als tegen een 

blind vertrouwen in de goede afloop. Door kennis 

neemt de mens het initiatief in handen. 

 
II HET DOEL VAN HET HANDELEN 

 
Waarheen leidt het menselijk initiatief? Waarop is 

het menselijk handelen, in het bijzonder het 

medische han- delen, gericht? 

 
In zijn drang om het beginnende leven kansen voor 

ont- plooiing en ontwikkeling te bieden, gedraagt de 

mens zich, zoals gezegd, niet anders dan andere 

diersoor- ten op aarde. Karakteristiek voor de mens 

en uniek in de biosfeer is wel de zorg voor het 

oudere en het ge- schonden leven. Maar aan wie de 

zorgen ook worden verstrekt, aan jong of oud, ziek of 

gezond, geboren of ongeboren, altijd staat daarbij een 

ideaal voor ogen: de 
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gezondheid, gaafheid en schoonheid van het lichaam, de 

begaafdheid om te slagen in het leven, een voldoende 

lange duur van het leven, enzovoort. Iedereen koestert 

deze idealen, ook al ontkomt niemand aan de ontnuchte- 

rende vaststelling van de eigen tekorten en tegenspoed. 

Kinderen belichamen altijd de hoop dat nog goed kan 

komen wat voor niemand ooit helemaal goed was. Het 

streven en hopen gaat eindeloos door en stuwt de ont- 

wikkeling van de gezondheidszorg, milieuzorg, onder- 

wijs, sociale zekerheid en andere realisaties die het lot 

van deze en volgende generaties moeten verbeteren. 

 
Maar het gevaar bestaat dat een samenleving die ge- 

looft in de haalbaarheid van wat zij zich voorstelt en 

die rekent op het uiteindelijke succes van wat zij onder- 

neemt, zich laat verblinden door een ideaal dat louter 

fictie is. Want niemand is volmaakt gezond. Niemand 

is vrij van gebreken. Haast niemand is geniaal. Indien 

de gebreken van een kind al niet voor de geboorte aan 

het licht komen, blijkt later wel welke capaciteiten het 

maar in beperkte mate bezit en met welke tekorten het 

zal moeten leven. 

 
Elk leven is een onvolkomen leven, kwetsbaar, beperkt 

in wat het kan, begrensd in wat het is. Hoe ver de gren- 

zen van wat realiseerbaar is door de wetenschap ook 

opschuiven, ze blijven bestaan. Daarom is het van we- 

zenlijk belang dat de zorg om een gezond en geslaagd 

leven, gepaard gaat met een aanvaarding van de begren- 

zingen en onvolkomenheden van het leven. 

 
Spanning 

 
Het is juist en noodzakelijk om te streven naar een ver- 

betering van het menselijk bestaan; niet minder juist en 

noodzakelijk is het te aanvaarden dat het ideaal waar- 

naar gestreefd wordt niet bestaat. In die spanning tussen 

macht en onmacht ligt de dynamiek van het groeiende 

leven. Hieruit groeit de dubbele wijsheid die de nood- 

zaak kent van het rusteloze streven en de noodzaak van 

het berustend aanvaarden. Het haalbare en het onver- 

mijdelijke bepalen wat binnen en buiten het streefge- 

bied valt. 

 
In die aloude dubbele wijsheid ligt ook de motivatie van 

vrijwel heel de medische praktijk: inzet voor de ver- 

mindering van het lijden, aanvaarding van het onver- 

mijdelijke leed. 

 
Voor de prenatale diagnostiek geldt hetzelfde principe. 

Waar deze gebruikt wordt om een illusoire levenskwali- 

teit te eisen of risico’s te weigeren die inherent zijn aan 

het leven, houdt zij in wezen een afwijzing in van het 

leven zelf. Waar deze techniek echter een vermindering 



 

van vermijdbaar leed mogelijk maakt, draagt zij bij 

tot de ontwikkeling van het humane leven. 

 
Oude en eeuwige vragen komen daarbij op. Wat is 

de zin van het leven, en meer bepaald van dit 

onvolkomen leven? Wat is de zin van het lijden? Welk 

lijden is aan- vaardbaar, welk niet? In hoeverre is het 

geoorloofd dat de mens zijn bestaan in eigen handen 

neemt? Ultiem rijst de vraag of het soms beter is niet te 

bestaan dan te bestaan. 

 
In het licht van de hedendaagse mogelijkheden om 

ac- tief in te grijpen in organische processen roepen 

deze vragen andere, meer concrete vragen op. Mag 

alles ge- daan worden wat technisch uitvoerbaar is 

ter vermin- dering van het lijden of verhoging van 

de levenskwa- liteit? Is het zinvol bepaalde 

levensprocessen, zoals de “traditionele” manier van 

voortplanting langs seksuele weg, te vervangen door 

andere methoden, of heeft de natuurlijke gang van 

zaken een onvervangbare intrin- sieke waarde? De 

vraag die in de abortus- en stamcel- lenproblematiek 

centraal staat, luidt: wat is de waarde van een 

menselijk embryo? In welke mate hangt dit af van 

het stadium van zijn ontwikkeling? Heeft een blas- 

tocyst, een klontje van enkele tientallen nog 

ongedif- ferentieerde cellen, de waarde van een 

menselijk leven? Verdient een foetus het statuut van 

persoon? Zo nee, waarom dan enkele maanden later 

wel? 

 
Een oude erfenis 

 
Waakzaamheid is geboden bij het geven van 

antwoor- den op deze vragen. Waar ligt de diepere 

oorsprong van de standpunten die we innemen? 

Waardoor worden de antwoorden ingegeven? De 

mens draagt zijn biologisch verleden met zich mee. 

Het gevaar bestaat dat oude reflexen en instincten, 

eerder dan humane bekommer- nissen, de houding 

met betrekking tot cruciale levens- vragen bepalen. 

Met tragische duidelijkheid leert de ge- schiedenis dat 

de mens zijn oude roofdierennatuur niet verloren 

heeft. Agressie, machtswellust, drang tot over- 

heersing zijn instincten waarmee de natuur onze 

soort succesvol maakt in de strijd voor de 

overleving. In de eeuwige rivaliteit tussen de soorten 

en tussen de indivi- duen binnen een soort, heeft de 

sterkste, de handigste, de sluwste de meeste kans om 

nakomelingen te krijgen en zijn superieure genen 

door te geven. Wie zwak is, ziekelijk of 

onaangepast, verdwijnt van het toneel. 

 
Deze darwiniaanse strijd is nooit stilgelegd. Ook niet 

binnen de menselijke soort. Niemand kan ontkennen 

dat de gezonde, intelligente, bekwame burger over 

meer troeven beschikt voor een geslaagd leven dan zijn 

minder begunstigde medemens. Maar al in prehistori- 

sche tijden is op dit natuurlijke “recht van de sterkste” 
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een reactie gekomen. Met zijn uitgebreider bewustzijn, 

dat hem in staat stelde tot empathie en verantwoorde- 

lijkheidsbesef, gaf de mens zich rekenschap van het lot 

van de medemens, ook de afgekeurde, uitgeschakelde 

medemens. Dit leidde tot een altruïstische inzet om het 

welzijn van de kanslozen, een gedrag dat ongekend is 

bij de dieren. Zo kwamen in de mens ook denkbeelden 

op als mildheid en solidariteit, die in de natuur nooit 

bestaan hebben en die richtingbepalend werden voor de 

ontwikkeling van onze soort. 

 
Wat we humaniteit en moraliteit noemen, of in het alge- 

meen “cultuur”, is deze reactie op het oude, gevestigde 

biologisch gedrag. Onder deze nieuwe bovenlaag van 

het leven, strekt zich ondertussen nog altijd het dierlijke 

substraat uit, waarin het menselijk bestaan zijn wortels 

heeft. Het nieuwe gedrag installeert zich moeizaam, 

nog wankel en onzeker, het oude blijft ondergronds 

wroeten. Geconfronteerd met de kleine en grote vragen 

van het leven, kan de mens zich door de oude dierlijke 

reacties laten sturen, of hij kan zich richten op de idea- 

len die vanuit het morele bewustzijn opkomen. 

 
Hier wil ik opmerken dat ik mij niet van de indruk kan 

ontdoen dat de wetgevingen in verband met abortus, 

die in de meeste Europese landen de jongste decen- 

nia van kracht werden, en vooral in België waar de 

wet één van de minst restrictieve ter wereld is, be- 

rusten op een toepassing van het oude recht van de 

sterkste. Alvast de verdeling van ongeboren kinderen 

in gewenste en ongewenste, roept nare beelden op van 

selectie en willekeur. Dat de volwassene dan louter 

op grond van eigen voorkeur beslist over voortzetting 

of beëindiging van het leven van het ongeboren kind, 

is een radicale uitoefening van zijn macht over het 

weerloze leven. In België werden vorig jaar meer dan 

17.000 abortussen uitgevoerd. De noodsituatie waarin 

de moeder volgens de Belgische wet moet verkeren 

vòòr de twaalfde week van de zwangerschap, blijkt in 

de praktijk meestal alleen maar een ontbreken van een 

kinderwens te zijn. 

 
Hoe kwam de Europese samenleving, die zo graag 

pronkt met haar verlichte en humanistische principes, 

tot deze bedenkelijke praktijk? Zijn we zo zelfingeno- 

men dat we blind geworden zijn voor het nooit geweken 

gevaar dat uitgaat van macht en zelfzucht? Bij alle keu- 

zen die we moeten maken wanneer beslissingen geno- 

men worden over leven en dood, dient de vraag gesteld 

of we ons niet laten leiden door pre-humane reflexen, 

gedragingen uit het dierlijk verleden, gericht op zelf- 

behoud en eigenbelang, eerder dan door bekommernis 

om het welzijn van mensen. Primeert niet het recht van 

de sterksten op dat van de zwakken? Misgunnen we de 

benadeelde medemens niet het recht op leven? 



 

Nieuwe vragen, oude bronnen 

 
Veel van de vragen waarvoor we ons de dag van 

van- daag geplaatst zien, zijn nieuw. Nooit eerder 

moest zo nadrukkelijk nagedacht worden over de 

waarde van het leven in alle fasen van zijn 

ontwikkeling, als in deze tijd. Nooit eerder was het 

nodig zo bewust af te wegen of we de 

onvolkomenheden van het leven aanvaarden, of het 

leven zelf omwille van “ondraaglijk leed” of “on- 

geneeslijke kwaal” afwijzen. Nooit eerder 

beschikten we over middelen die zo ingrijpend op het 

leven inwer- ken zonder dat een maatschappelijke 

consensus bestaat over de vraag in welke 

omstandigheden deze ingrepen toe te passen. 

 
Maar het feit dat de mens voor nieuwe vragen staat, 

is zelf niet nieuw. Ooit was een samenleving zonder 

sla- ven ondenkbaar en moest de vraag beantwoord 

worden of een economie zonder dwangarbeid kan 

functione- ren. Ooit was het denkbeeld van 

rechtvaardigheid als normatief principe volstrekt 

nieuw. Ooit moest begon- nen worden te denken aan 

democratie, emancipatie en mensenrechten. 

 
Daarom mag de nieuwheid van de huidige vragen 

niet de illusie geven dat we volledig onbewandelde 

paden moeten verkennen. Integendeel, op een 

ogenblik als dit, is het belangrijk aansluiting te 

zoeken met oude, bestaande wijsheid en terug te 

keren naar de bronnen waaruit eerder al ethische 

inzichten voortvloeiden. Die oude bronnen kunnen 

wellicht op de vragen van nu ant- woorden geven die 

in de lijn liggen van eeuwen van humane 

ontwikkeling. 

 
Welke zijn (in het Westen) de bronnen van de 

ethiek? Vooreerst is het belangrijk erop te wijzen dat 

de weten- schap geen bron van ethiek kan zijn. 

Ethiek berust op het maken van een onderscheid 

tussen goed en kwaad, maar de wetenschap kent de 

categorieën goed en kwaad niet. Zij observeert 

verschijnselen en brengt ze onder in een theoretisch 

model van de werkelijkheid, zonder daar 

appreciaties van goed of kwaad, mooi of lelijk, ge- 

wenst of ongewenst aan te verbinden. De 

wetenschap- pelijke beschrijving van de 

werkelijkheid is (in prin- cipe) objectief, dat wil 

zeggen, onafhankelijk van de subjectieve 

appreciaties van de waarnemer. 

 
Nog een reden waarom de wetenschap niet in 

aanmer- king komt als gedachtegoed waaruit een 

ethiek gewon- nen kan worden, is dat zij de 

werkelijkheid uitsluitend vanuit oorzaken verklaart. 

Niet vanuit doelen. Ethiek is echter doelgericht. In de 

fysica, en zelfs in de biologie, treedt het begrip “wil” 

als sturend principe niet op. Van een vallende steen 

wordt niet gezegd dat hij wil val- len, maar wel dat 

de zwaartekracht de oorzaak van het 
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vallen is. De bioloog verklaart de gedragingen van een 

levend wezen vanuit de moleculaire mechanismen die de 

bewegingen veroorzaken. Geen wetenschapper gaat op 

zoek naar diepere “bedoelingen”. Maar een mens heeft 

diepere bedoelingen. De ethische mens wil het goede 

doen. Hij laat zich door intenties leiden, niet slechts door 

oorzaken. Daarom kunnen ethische principes niet voort- 

vloeien uit de wetenschappelijke voorstelling van de 

werkelijkheid. Een ander gedachtstelsel is nodig. 

 
Ik bespreek hier kort drie klassieke ethische systemen 

en de inspiraties die ervan uitgaan voor de hedendaagse 

bio-ethische problemen. Alle drie blijven ze relevant. 

Alle drie geven ze het menselijk leven die specifieke 

oriëntatie waarin het zich ontwikkelt tot humaniteit. 

 
Regels om naar te handelen 

 
In de Ethika Nicomacheia, die dateert uit de vierde 

eeuw v.C., beschrijft Aristoteles hoe alles wat bestaat 

naar een goed streeft. Voor de mens is het geluk het 

hoogste goed. Alles wat het geluk bevordert is goed. Het 

geluk noemt Aristoteles die toestand waarin een mens 

erin slaagt zichzelf te zijn door zijn driften te beheer- 

sen en volgens de rede te leven, want de rede typeert 

de mens. Men bereikt deze toestand van geluk door de 

deugden te beoefenen. De belangrijkste deugd is het zo- 

genaamde “verstandige oordeel” (phronèsis), het juiste 

inzicht in wat in de heersende omstandigheden gedaan 

moet worden. Deze “phronèsis” is een inzicht met het 

oog op de toekomst, en moet het leven in de richting van 

het goede, dat wil dus zeggen, naar het geluk sturen. Er 

zijn andere deugden, zoals de moed en de rechtvaardig- 

heid, maar vooral aan de deugd van de matigheid hecht 

Aristoteles nog veel belang. Zijn ethiek is niet die van de 

buitengewone helfdhaftigheid, maar van het beheerste, 

geslaagde leven. Wij zouden zeggen: de deugd ligt altijd 

ergens “in het midden”. Heel deze ethiek is gericht op 

haalbaarheid. Het verlangen naar onbereikbare idealen 

is overmoed. Een absoluut moreel ideaal bestaat niet 

volgens Aristoteles: de waarheid in morele zaken is al- 

tijd particulier. Daarom zijn het niet de wetten, maar de 

deugden die het handelen van de mens moeten sturen. 

 
Eénentwintig eeuwen later leverde Immanuel Kant kri- 

tiek op deze ethiek van geluk door deugdzaamheid. 

Streven naar geluk leidt volgens Kant niet tot een mo- 

reel leven omdat het leven hierdoor afhankelijk gesteld 

wordt van behoeften en begeerten. Kant presenteerde 

een ethiek van een andere aard, niet gericht op het be- 

reiken van geluk maar op de vrijheid en autonomie 

van het individu. Het zoeken naar geluk ontneemt de 

mens zijn onafhankelijkheid. Kant legt de nadruk op de 

plicht. De mens hoort zijn plicht te doen, ook wanneer 

dit niet voldoet aan zijn verlangen naar geluk. 



 

De plicht is geen doel op zichzelf maar in 

plichtsbe- sef komt de eerbied voor de morele wet tot 

uiting. Wie leeft volgens deze wet, leeft volgens de 

regels van de rede. Er zijn voorwaardelijke regels, 

die afhangen van de omstandigheden, zoals de regel 

dat iemand die een goed pianist wil worden veel 

moet oefenen. Er bestaat één onvoorwaardelijke 

regel die voor iedereen geldt. Dit is het 

zogenaamde categorische imperatief. De ge- 

hoorzaamheid daaraan kenmerkt het morele 

handelen. Het categorische imperatief luidt: “Gij zult 

alleen han- delen volgens die regels waarvan ge kunt 

willen dat ze een algemene wet worden”. Wie geld 

nodig heeft, mag niet stelen. Een geleend boek 

moet men teruggeven. Enzovoort. Met deze 

formulering van het categorische imperatief is echter 

nog niets gezegd over wat het doel is van het morele 

handelen. Volgens Kant kan er maar één doel 

bestaan dat absoluut en algemeen geldig is. Het is 

de mens zelf, want alleen de mens is het subject 

waarop de morele wet van toepassing is. Op die 

manier komt hij tot een tweede, concreter 

formulering van het categorische imperatief: “Gij 

zult steeds zo handelen dat gij de mensheid zowel 

in uw eigen persoon als in ieder ander persoon 

nooit louter als middel gebruikt, maar altijd als doel 

op zich”. 

 
Elke menselijke persoon wordt daarmee verheven 

tot doel van het morele handelen. Een mens kan 

eventueel een middel zijn om een doel te bereiken, 

maar nooit alleen maar een middel. De mens is de 

enige absolute waarde in het universum en daardoor 

uiteindelijk het enige doel. 

 
Een radicaal voorstel 

 
Naast de deugdenethiek van Aristoteles en de 

plich- tenethiek van Kant, is er een derde weg. De 

christe- lijke ethiek, zoals uiteengezet door Jezus van 

Nazareth in zijn Bergrede, is een ethiek van de 

liefde. De mens krijgt als opdracht de medemens lief 

te hebben. De lief- de tot God, die het enige 

waarachtige doel is van het menselijk leven, komt 

tot uitdrukking in de liefde voor de medemens. 

 
Deze opgave berust niet op een theoretische 

argumen- tatie of rationele overwegingen, maar 

wordt eenvoudig geponeerd. Twee kenmerken van 

deze ethiek vallen in het bijzonder op. Vooreerst 

haar eenvoud. De voorge- houden gedragsregel 

maakt geen deel uit van een com- plexer stelsel van 

waarheden, en er hoeft geen enkele intellectuele 

inspanning geleverd te worden om te be- grijpen wat 

bedoeld wordt. Daarnaast wordt deze ethiek 

gekenmerkt door haar ongehoorde radicaliteit. Christus 

vraagt niet alleen de medemens lief te hebben met wie 

men graag op goede voet leeft, maar ook degenen die 

de liefde niet met liefde beantwoordt. “Bemin ook uw 
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vijand”, luidt de opdracht. Christus roept ook op tot to- 

tale weerloosheid: “Laat u op de andere wang slaan, als 

men u op de ene wang geslagen heeft.” De boodschap is 

die van een totale en onvoorwaardelijke goedheid, het 

kwaad mag niet met kwaad vergolden worden, maar 

moet vergeven worden. 

 
In deze radicale en onvoorwaardelijke vorm is deze 

ethiek praktisch onuitvoerbaar. In de Bergrede wordt 

dan ook niet een maatschappelijk programma gepresen- 

teerd, en zelfs niet een ethiek in de gebruikelijke beteke- 

nis van het woord, maar wat men een “trans-ethiek” zou 

kunnen noemen. Zij reikt voorbij de gangbare ethische 

principes van matigheid, rechtvaardigheid en plichtsbe- 

sef, en richt zich op het einddoel van de volmaaktheid. 

“Wees volmaakt”, houdt Jezus zijn leerlingen voor. 

 
Door het begrip liefde centraal te stellen, als drijfkracht 

van het ethische handelen, eerder dan de deugd of de 

plicht, breekt deze transethiek met het klassieke ethi- 

sche denken (van vòòr en van na Christus), en staat zij 

haaks op de oude biologische wetten. De vijand be- 

minnen is het omgekeerde van wat de natuur alle le- 

vende wezens ingeprent heeft. In de natuur is het van 

levensbelang om vijanden die een bedreiging vormen, 

te bestrijden en te verslaan. Niet te “beminnen”. De 

Bergrede met zijn pleidooien voor mededogen, vergif- 

fenis en liefde is een oproep om te breken met de oude 

wetten die het leven van de jungle regeren. 

 
Vernieuwend 

 
Aristoteles, Christus, Kant hebben - in die historische 

volgorde - de westerse cultuur geïnspireerd en be- 

invloed. Hoe vandaag handelen in het licht van deze 

wijze adviezen? 

 
Het is waar dat de ethiek van het christendom onrealis- 

tisch hoog grijpt, maar juist daardoor geeft zij het uit- 

eindelijke doel waarop alles gericht is, duidelijk aan: 

de liefde als weg naar het volkomen goede leven. Het 

christendom is een religie, geen maatschappijleer, dit 

betekent dat het spreekt over absolute waarden en een 

ultieme bestemming, niet over haalbare doelstellingen. 

Aristoteles en Kant geven bruikbare aanwijzingen. Het 

menselijk geluk is het doel van het menselijk handelen, 

zegt Aristoteles. De mens zelf is het doel, vult Kant aan, 

het geluk als doel volstaat niet. 

 
Ondanks een streefdoel dat in de ogen van Kant te laag 

gekozen is, verheft zelfs de ethiek van Aristoteles de 

mens al manifest boven het dier, d.w.z. boven zijn lou- 

tere lichamelijkheid. Door de controle te verwerven 

over fysieke begeerten en driften, kan de mens zich 



 

door zijn rede laten leiden en dat brengt hem tot 

het geluk, het doel van zijn bestaan. Kant gaat 

echter ver- der. Door de mens zelf tot doel te 

verklaren, stelt hij een daad van ongekend 

revolutionair formaat. Nooit eerder behandelde de 

natuur de levende wezens die ze voortbracht, als 

doelen op zichzelf. Integendeel, vaak fungeren ze 

louter als middel. Elk organisme functio- neert 

binnen een ecologisch netwerk waarin het zijn rol 

speelt en waaraan het onderworpen is. Elke plant, 

dier of mens, wordt gebruikt als onderkomen of 

als voe- dingsbron door parasieten en roofdieren. 

Kant plaatst de mens buiten deze natuurlijke orde 

door te stellen dat hij nooit alleen middel kan zijn, 

maar altijd doel is. 

 
Hoe vernieuwend deze ethiek is, blijkt uit de 

verre- gaande mate waarin zij losstaat van de 

voorstellingen die zich houden aan de gegevens van 

de wetenschap. In de achttiende eeuw, de eeuw van 

Kant, maakte de newtoniaanse wetenschap veel 

opgang, hetgeen resul- teerde in een mechanistisch 

wereldbeeld: de natuur als blind wetmatig 

functionerende machine. In de ogen van veel 

tijdgenoten ontsnapten mens en dier niet aan het 

algemeen beeld. Ook de levende wezens werden 

voorgesteld als louter mechanische systemen, 

zonder meer intrinsieke waarde dan elk ander 

onderdeel van de machine. Gelijkaardige 

ontluisterende mensbeelden worden nog altijd 

verkondigd. Welbekend is de theo- rie van de 

zelfzuchtige genen van Richard Dawkins. Volgens 

deze Britse evolutiebioloog zijn alle organis- men, 

de mens niet uitgezonderd, slechts fysische syste- 

men die door hun genen gebruikt worden voor de 

eigen voortplanting en verspreiding. Het menselijk 

lichaam is het middel dat de genen gebruiken om 

zichzelf te vermenigvuldigen. 

 
Kant (die nochtans een groot bewonderaar was van 

de newtoniaanse mechanica) verwierp dergelijke 

reductio- nistische voorstellingen die het menselijk 

leven tot een louter willoos, en dus doelloos, proces 

herleiden. Hij stelt dat het menselijk bestaan op een 

doel gericht is, en legt het doel in de mens zelf. 

 
Deze ethiek is niet in strijd met een christelijke visie 

die het doel van het bestaan in God legt, niet in het 

aardse bestaan en dus ook niet in het menselijke 

bestaan. De weg naar God is echter geen andere dan 

die van de lief- de voor de medemens. Wie zijn 

naaste liefheeft, heeft God lief, leert Jezus. Een 

ander gebod dan de liefde is er niet. 

 
De weg 

 
Nog nooit zo sterk als vandaag heeft de mensheid de 

behoefte  gevoeld  aan  relevante  ethische  principes. 
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Geconfronteerd met de onthutsende vragen, opgewor- 

pen door de hedendaagse medische wetenschap, kun- 

nen alleen heldere, universele principes de weg wijzen. 

Er zijn dan ook geen andere gidsen dan de oude leer- 

meesters met hun tijdloze waarheden. 

 
Aristoteles leert dat het verkeerd is beslissingen te ne- 

men die als effect hebben dat ze het geluk aantasten van 

wie nu leeft of later zal leven. Maar wat is geluk? Geluk 

is niet meetbaar, het is niet eens definieerbaar. Hoe dan 

Aristoteles volgen? 

 
Ik herinner me een goede vriend van me; hij is ondertus- 

sen overleden. Hij was gehandicapt en kon zich slechts 

in een rolstoel verplaatsen. Op een dag vertrouwde hij 

me toe: “Moest ik vandaag in deze toestand geboren 

worden, dan zou ik waarschijnlijk niet geboren zijn. Ik 

zou afgekeurd zijn en niet hebben mogen leven. Men 

zou mij geaborteerd hebben. Nu ben ik oud en ik heb 

een moeilijk leven gehad, met veel pijn en verdriet, 

maar ik ben blij dat ik dit leven heb mogen leven. Ik 

ben een gelukkig man.” 

 
Geluk duikt op waar het niet verwacht wordt. Als ge- 

luk het doel was geweest, zou mijn vriend het wellicht 

 

nooit gekend hebben. Kant heeft begrepen dat de mens 

zelf, en niet slechts het geluk van de mens, het doel 

moet zijn. 

 
Dat geldt ook voor het beginnende leven. Dat betekent 

dat het ongeboren kind niet “gewenst” of “ongewenst” 

verklaard kan worden, om al naargelang aanvaard of 

niet aanvaard te worden. Het is er, het kondigt zich aan, 

en het vraagt het leven aan te mogen vatten dat al be- 

gonnen is. Dan moet ook elke diagnostische of thera- 

peutische handeling die op het jonge leven toegepast 

wordt, dit leven zelf als doel hebben. 

 
De motivatie voor deze houding hoeft geen streng 

plichtsbesef te zijn, zij kan gelegen zijn in niets anders 

dan de liefde van mens tot mens. Waar menselijke lief- 

de regeert, schakelt zij het oude tirannieke recht van de 

sterkste uit. Iedereen geeft zij een kans op bestaan en 

op geluk. Alleen uit liefde kunnen we leren het leven 

te aanvaarden met zijn onvolkomenheden, en toch te 

streven naar een leven met minder onvolkomenheden. 

 
Dit is de tekst van een lezing gehouden op het congres ‘Zorg 

om het beginnende leven’, georganiseerd door het Universitair 

Centrum Sint-Ignatius Antwerpen op 2 december 2006, en 

gepubliceerd in The Dialogue Series, 9. 

 

 

Djihad : le mariage de l’islam 

et de la modernité* 
Annie Laurent 

 

 
En janvier, Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, 

révélait que sept cents musulmans de France se sont 

portés volontaires pour se rendre en Syrie, afin de par- 

ticiper à la rébellion contre le régime du président Ba- 

char El-Assad. Environ deux cent cinquante d’entre eux 

sont alors déjà sur place. 

 
La radicalisation religieuse qui conduit jusqu’au djihad 

est souvent décrite comme une «dérive sectaire ». Mais 

n’est-ce pas l’islam lui-même qui l’encourage ? Car le 

Dieu du Coran et l’exemple de Mahomet, repris par les 

juristes à toutes les époques et jusqu’à nos jours, exaltent 

bel et bien la violence contre les non-musulmans. Ces 

textes sacrés sont largement diffusés ; ils étaient pré- 

sentés aux foules de visiteurs du dernier congrès de 

l’Union des Organisations islamiques de France (UOIF, 

tendance islamiste) qui s’est tenu à Pâques au Bourget. 

 

C’est pourquoi nos élites se trompent lorsqu’elles 

veulent voir dans l’assiduité à la pratique religieuse un 



 
gage de vertu ; elles omettent ainsi que, dans 

l’islam, la dimension idéologique fait corps avec la  

dimen- sion religieuse, même si de nombreux 

musulmans se contentent de la seconde et s’il faut 

éviter de tous les enfermer dans un cadre définitif. 

L’engagement dans le djihad pose à notre société 

une grave question, surtout  lorsque  l’on  considère  

que la majorité de ces combattants sont des 

adolescents, avec un taux féminin de 40 %. Il 

n’est pourtant pas conforme à la tradition 

islamique que des femmes se lancent dans le 

combat guerrier. « Les armes sont l’ornement de 

l’homme », proclame un dicton arabe très prisé 

chez les tenants de l’islam traditionnel, jusqu’ici 

imperméable aux notions d’égalité des sexes et de 

parité. 

 
Une dramatique désespérance 

Faut-il voir dans cet  engagement  féminin  inattendu 

un effet pervers de la modernité occidentale, alors 

que celle-ci pousse par ailleurs de nombreuses 

musulmanes 
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à renouer avec des mœurs comme le port du voile dont 

leurs aïeules avaient voulu se débarrasser ? 

Chez les hommes comme chez les femmes, l’attrait 

pour le djihad et le « martyre » exprime une dramatique 

désespérance suscitée par le nihilisme dominant en Eu- 

rope. Il montre que nos modèles laïques n’ont pas su se 

rendre attrayants aux yeux des immigrés musulmans. 

Alors, si les mesures annoncées par le gouvernement 

français pour lutter contre le djihadisme sont néces- 

 

saires, le vrai remède ne consiste-t-il pas à recons- 

truire une société vertueuse, fondée sur les principes 

chrétiens ? Étant universels, ils peuvent profiter à tous, 

quelle que soit leur religion. 

 
Publié dans Famille Chrétienne 

N° 1984 du 3-9 mai 2014. 

www.famillechretienne.fr 

 

 

Musulmans et catholiques : les ambiguïtés d’un 

rapprochement sur les questions sociales * 
Annie Laurent 

 

Au-delà des initiatives individuelles, l’islam de France 

reste divisé, en raison de son rejet de la loi naturelle et 

de la laïcité. L’analyse d’Annie Laurent. 

 
Si les représentants officiels de l’islam de France n’ont 

pas voulu s’engager aux côtés de la mobilisation popu- 

laire contre la loi Taubira, c’est que leur position est 

loin d’être claire. Ainsi, Dalil Boubakeur, président du 

Conseil français du culte musulman (CFCM), a bien 

reconnu que les textes sacrés de l’islam condamnent 

l’homosexualité (1), mais en même temps, d’après lui, 

c’est Dieu qui crée l’orientation sexuelle de chacun. Et 

puis il ne voulait pas être taxé d’homophobie, estimant 

aussi que les religions ne doivent pas donner l’impres- 

sion qu’« elles sont imperméables aux évolutions socié- 

tales » (2). Faut-il voir dans cette ambiguïté une volonté 

de ne pas déplaire à une République qui, malgré ses dé- 

rives éthiques, sait se montrer généreuse envers l’islam ? 

 
Même ambiguïté du côté de l’Union des organisations is- 

lamiques de France (UOIF), mouvement proche des Frères 

musulmans, très influent au sein de l’islam hexagonal. Lors 

de son 31e congrès, qui s’est tenu au Bourget à Pâques, ses 

responsables se sont dit inquiets des orientations gouver- 

nementales mais ils ont contesté l’initiative de Farida Bel- 

ghoul, estimant qu’il fallait « éviter la polémique ». 

 
Leur conférencier vedette, Tariq Ramadan, a même dé- 

claré qu’« il faut respecter la loi et l’État de droit ». Se- 

lon son habitude, il a exhorté les musulmans de France 

à s’investir dans la société, y compris dans le champ 

politique, afin d’y porter le message de l’islam. L’une de 

ses idées maîtresses est que la laïcité a été conçue contre 

la religion, d’où, selon lui, la sécularisation qui en est 

résultée. Ce faisant, Ramadan brouille les concepts car, 

http://www.famillechretienne.fr/


en réalité, c’est l’Église qui est à l’origine de la 

laïcité, c’est-à-dire de l’émancipation du religieux 

par rapport au politique, réalité rejetée par l’islam 

classique. 

 
En confondant laïcité et laïcisme, cet intellectuel 

musul- man s’autorise à dénoncer sans le dire 

l’enseignement chrétien sur cette question, et en 

même temps à encou- rager le zèle missionnaire de 

ses coreligionnaires sur « la terre du témoignage » 

qu’est devenue la France. Il en résulte une 

conception biaisée de l’intégration. Pour un nombre 

croissant de musulmans, celle-ci ne consiste plus à se 

fondre dans une société dont on admire les vertus 

mais à en corriger les errements par un surcroît 

d’islam. 

 
Vers une société marginale ? 

N’est-ce pas l’objectif subtilement poursuivi par 

l’UOIF à travers la Fédération nationale de 

l’enseignement musulman dont elle vient de 

parrainer la création? Cet organisme regroupe déjà 

une vingtaine d’écoles privées (3 000 élèves). La 

plupart d’entre elles ont démarré sous la forme 

d’associations abritées par des mosquées où l’on 

dispense des cours d’arabe et d’éducation isla- 

mique suivis aujourd’hui par environ 100000 

jeunes. L’objectif de cette Fédération est, selon son 

président Makhlouf Mamèche, de « se rassembler 

pour peser, se structurer et s’entraider » afin de « 

répondre à la puissante aspiration des familles 

musulmanes à ins- truire et éduquer leurs enfants 

dans des établissements mêlant excellence scolaire 

et valeurs fondamentales de l’islam » (3). Grâce aux 

contrats d’association avec l’État qu’elles espèrent 

obtenir, les écoles de ce réseau pourront accueillir un 

grand nombre d’élèves et veiller à la compatibilité 

des programmes avec les principes de l’islam. Car il 

n’est pas question pour M. Mamèche de consentir la 

moindre entorse à leur « caractère propre». 
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Et alors qu’un nombre croissant de familles musul- 

manes inscrivent leurs enfants dans l’Enseignement 

catholique, ce qui entraîne parfois des tensions liées 

aux demandes de traitements d’exception (repas halal, 

salles de prière, abstention les jours de fête, voile, etc.) 

ou à la contestation de tel ou tel cours, la multiplication 

d’écoles musulmanes offrirait aux familles toute liber- 

té dans ces domaines. Elle mettrait aussi les enfants à 

l’abri de toute fréquentation des cours de catéchisme, 

avec le possible désir du baptême que cela peut susciter. 

Le droit français, qui proclame la liberté en matière 

d’enseignement, ne peut certes pas s’opposer à l’ou- 

verture de tels établissements, mais  en  mesure-t-on 

les conséquences sur la cohésion nationale? En effet, 

on n’imagine pas que des familles non musulmanes 

envoient leurs enfants dans des lieux où seul l’islam a 

l’homme ; l’union matrimoniale ne suppose ni l’obla- 

tion réciproque des époux ni la fidélité du mari (poly- 

gamie, répudiation), ce qui entraîne une constante ins- 

tabilité.Autrement dit, le mariage musulman ignore le 

concept de conjugalité, reflet de l’alliance de Dieu avec 

l’homme, qui est propre au mariage chrétien. 

On voit bien, dès lors, l’ambiguïté d’un hypothétique 

front islamo-chrétien pour combattre les orientations 

iniques du gouvernement dans le domaine de la famille. 

Mais il y a chez les musulmans des personnes de bon 

sens, ouvertes à la vérité sur l’être humain, vérité parfois 

entrevue à travers leur fréquentation des chrétiens. Aus- 

si, tout en les accueillant avec joie, le moment est sans 

doute venu d’enseigner à ces musulmans l’exemplarité 

du modèle humain et familial inspiré de l’Évangile. 

droit de cité, non seulement dans les classes mais aussi    

dans les autres moments de la vie scolaire. Il est donc 

légitime de se demander si l’augmentation du nombre 

de ces institutions ne renforcerait pas le développement 

d’une société marginale, qui serait source de conflits. 

 
L’islam ignore le concept de « personne » 

Accepter le communautarisme au nom de la tolérance 

religieuse, c’est aussi favoriser la promotion d’une 

conception de l’homme bien éloignée de l’anthropolo- 

gie chrétienne, au fondement de la civilisation française. 

 
D’abord, l’islam ignore le concept de  «personne ». 

Car celui-ci est directement tiré du récit biblique de la 

Création selon lequel l’homme est « créé à l’image et à 

la ressemblance de Dieu » (Gn 1, 26). Cette précision, 

omise dans le Coran, fonde la dignité égale et inalié- 

nable de l’homme et de la femme. Ceux-ci sont alors 

capables, par le recours à la raison, de connaître ce qui 

convient à leur nature et peut les rendre heureux. Or, 

la loi naturelle et la liberté de conscience n’ont pas de 

place en islam : Dieu seul y définit la norme, détermine 

ce qui est permis (halal) et interdit (haram). 

 
Dès lors, si Dieu ordonne ou autorise de nuire (tuer, 

amputer, humilier, venger, etc.) à telle ou telle catégorie 

de gens pour le bénéfice de l’islam, cela ne peut être 

qu’un bien. 

 
Et lorsque cette religion se présente comme celle « du 

juste milieu », il ne s’agit pas de modération mais 

d’adaptation de la loi aux faibles capacités humaines, 

ce qui exclut l’invitation au dépassement telle que Jésus 

l’a enseignée, entre autres, à propos de la fidélité dans 

le mariage. L’islam établit, certes, le mariage comme le 

socle de la société, mais il ne l’envisage que comme un 

acte juridique qui rend la femme sexuellement licite à 



1 Le Coran évoque le thème de l’homosexualité en relation avec 

un épisode biblique : « Souvenez-vous de Loth. Il dit à son 

peuple : vous livrez-vous à cette abomination que nul, parmi 

les mondes, n’a commise avant vous ? Vous vous approchez 

des hommes de préférence aux femmes pour assouvir vos 

passions. Vous êtes un peuple pervers » (7, 80-81). La 

tradition islamique attribue ce propos à Mahomet : « Chassez 

de vos maisons les femmes hommasses et les hommes 

efféminés ». 

2 Europe 1, le 8 janvier 2013. 

3 Le Figaro du 29 au 30 mars 2014. 

* Publié dans « Famille Chrétienne 

» N° 1896, du 17-23 mai 2014. 

www.famillechretienne.fr 

http://www.famillechretienne.fr/
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De gaven van de Heilige Geest: kennis 
Vijfde catechese van paus Franciscus in de reeks over de 

zeven gaven van de Heilige Geest - Sint Pietersplein 

rkdocumenten.nl 

 

Geliefde broers en zussen, goede dag. 

 
Vandaag zou ik de schijnwerper willen richten op een 

andere gave van de Heilige Geest, de gave van ken- 

nis. Wanneer over kennis gesproken wordt, denkt men 

onmiddellijk aan het vermogen van de mens om altijd 

beter de werkelijkheid die hem omgeeft te kennen en 

de wetten te ontdekken die de natuur en het heelal orde- 

nen. De kennis die van de Heilige Geest komt, beperkt 

zich echter niet tot de menselijke kennis: het is een bij- 

zondere gave, die ons ertoe brengt, via de schepping, 

de grootheid en de liefde van God en zijn diepe verbon- 

denheid met elk schepsel, te vatten. 

 
1. Wanneer onze ogen door de Heilige Geest ver- 

licht worden, openen ze zich voor de contemplatie van 

God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid 

van de kosmos en ze brengen ons tot de ontdekking hoe 

alles van Hem en van zijn liefde spreekt. Dit alles wekt 

in ons een grote verbazing en een diep gevoel van dank- 

baarheid! Het is het gevoel dat we ook ervaren wan- 

neer we tot bewondering komen voor een kunstwerk of 

voor een wonderbaarlijke vrucht van het genie en van 

de creativiteit van de mens. Ten overstaan van dit alles 

brengt de Geest ons ertoe de Heer uit het diepst van ons 

hart te loven en in alles wat we hebben en zijn, een on- 

schatbare gave van God en een teken van zijn oneindige 

liefde voor ons te erkennen. 

 
2. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, 

dus werkelijk aan het begin van heel de Bijbel, wordt 

benadrukt dat God behagen heeft in zijn schepping door 

herhaaldelijk de schoonheid en de goedheid van elk 

schepsel te onderlijnen. Aan het eind van elke schep- 

pingsdag staat geschreven: “God zag dat het goed was” 

(Gen. 1, 12.18.21.25). Als God ziet dat elk schepsel 

goed en schoon is, dan moeten ook wij diezelfde hou- 

ding aannemen en zien dat elk schepsel goed en schoon 

is. Het is de gave van kennis die ons deze schoonheid 

doet zien, daarom ook loven we God en danken Hem 

omdat Hij ons zoveel schoonheid geschonken heeft. 

En wanneer God de schepping van de mens voltooide 

wordt niet gezegd: “Hij zag dat het goed was”, maar 

Hij zei dat het “zeer goed” was (Gen. 1, 31). In de ogen 

van God zijn wij het mooiste, het grootste en het beste 

van heel de schepping. Zelfs de engelen komen na ons, 

wij zijn meer dan de engelen, zoals we horen in het 

Boek der Psalmen. De Heer houdt van ons! We moeten 



 

Hem daarvoor danken. De gave van kennis brengt 

ons tot diepe overeenstemming met de Schepper en 

helpt ons deel te hebben aan de helderheid van zijn 

blik en van zijn oordeel. Het is vanuit dit 

gezichtspunt dat we kunnen vatten dat man en 

vrouw het toppunt van de schepping zijn, als de 

voltooiing van een plan van liefde dat in elk van ons 

geprent is en dat ons elkaar als broers en zussen doet 

erkennen. 

 
3. Dit alles is motief voor rust en vrede en 

maakt van de christen een blije getuige van God, in 

het spoor van Sint-Franciscus van Assisi en van vele 

heiligen die, door de contemplatie van de schepping 

ertoe kwamen God te loven en zijn liefde te 

bezingen. Tegelijk helpt de gave van kennis ons ook 

niet te vervallen in een aan- tal overdrijvingen of 

verkeerde houdingen. De eerste bestaat in het 

gevaar dat we ons als eigenaars van de schepping 

gaan gedragen. De schepping is geen eigen- dom 

waarover we naar believen de baas kunnen spelen; en 

zeker is ze geen eigendom van slechts enkelen, van 

weinigen. De schepping is een schitterend geschenk 

dat God ons gegeven heeft om er zorg voor te dragen 

en te gebruiken ten bate van allen, met niet aflatende 

eerbied en dankbaarheid. 

De tweede verkeerde houding bestaat in de 

bekoring om bij de schepselen te blijven stilstaan, 

alsof zij op al onze verwachtingen het antwoord 

kunnen zijn. Met de gave van kennis helpt de Geest 

ons deze vergissing niet te begaan. 

 
Maar ik wil terugkomen op de eerste verkeerde 

weg: de baas spelen over de schepping in plaats van 

haar te behoeden. We moeten de schepping 

behoeden omdat ze een geschenk van God is, het 

geschenk van God aan ons; wij zijn de behoeders van 

de schepping. Als we de schepping uitbuiten, 

vernietigen we het teken van de liefde van God. 

De schepping vernietigen is aan God zeggen “ik 

houd er niet van”. En dat is niet goed: dat is de 

zonde. 

 
De schepping behoeden, is eigenlijk de gave van 

God behoeden en aan God zeggen: “Dank, ik ben 

hoeder van de schepping om haar vooruit te doen 

gaan, nooit om Uw geschenk te vernietigen”. Dit 

moet onze hou- ding tegenover de schepping zijn: 

haar behoeden want, als wij de schepping 

vernietigen, zal de schepping ons vernietigen. 

Vergeet dit niet. Eens was ik op het plat- teland en 

hoorde ik de uitspraak van een eenvoudige 
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mens die van bloemen hield en ervoor zorgde. Hij zei 

me: “We moeten deze mooie dingen die God ons ge- 

schonken heeft behoeden. De schepping is er voor ons 

opdat we er goed gebruik van zouden maken, niet om 

haar uit te buiten maar om haar te behoeden, want God 

vergeeft altijd, wij mensen vergeven af en toe, maar de 

schepping vergeeft nooit en als jij haar niet behoedt zal 

zij je vernietigen”. 

 
Dit moet ons tot nadenken stemmen en ons aan de Hei- 

lige Geest de gave van kennis doen vragen om goed 

te verstaan dat de schepping het mooiste geschenk van 

God is. Hij heeft zoveel goede dingen gemaakt voor het 

beste dat er is en dat is de menselijke persoon. 

 
© 2014, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / 

rkdocumenten.nl 
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Discours du pape François aux gynécologues 

participant à la rencontre organisée par la 

fédération internationale des associations de 

médecins catholiques 

Salle Clémentine 

Vendredi 20 septembre 2013 

 

Je vous demande de m’excuser pour mon retard, car 

aujourd’hui... c’est une matinée trop compliquée, en 

raison des audiences... Je vous demande de m’excuser. 

 
1. La première réflexion que je voudrais partager avec 

vous est celle-ci : nous assistons aujourd’hui à une si- 

tuation paradoxale qui touche la profession médicale. 

D’une part nous constatons — et nous en rendons grâce 

à Dieu — les progrès de la médecine, grâce au travail 

des scientifiques qui, avec passion et sans s’épargner, se 

consacrent à la recherche de nouvelles thérapies. Mais 

de l’autre, nous trouvons aussi le danger que le médecin 

égare son identité de serviteur de la vie. La désorienta- 

tion culturelle a également entamé ce qui semblait un 

domaine inattaquable : le vôtre, la médecine ! Tout en 

étant par leur nature au service de la vie, les professions 

de la santé sont parfois incitées à ne pas respecter la 

vie elle-même. En revanche, comme nous le rappelle 

l’encyclique Caritas in veritate, « l’ouverture à la vie 

est au centre du vrai développement ». Il n’y a pas de 



véritable développement sans cette ouverture à la vie. 

« Si la sensibilité personnelle et sociale à l’accueil 

d’une nouvelle vie se perd, alors d’autres formes 

d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. 

L’accueil de la vie trempe les énergies morales et 

nous rend capables de nous aider mutuellement » 

(n. 28). On constate cette situation paradoxale dans 

le fait que, alors que l’on attribue à la personne de 

nouveaux droits, parfois aussi de présumés droits, 

on ne protège pas toujours la vie comme valeur 

primordiale de chaque homme. Le but ultime de 

l’action médicale reste toujours la défense et la 

promotion de la vie. 

2. Le deuxième point : dans ce contexte 

contradictoire, l’Église fait appel aux consciences, 

aux consciences de tous les professionnels et 

volontaires de la santé, de ma- nière particulière à 

vous gynécologues, appelés à colla- borer à la 

naissance de nouvelles vies humaines. Vous avez 

une vocation et une mission singulières, qui de- 

mandent des études, de la conscience et de 

l’humanité. Autrefois, on appelait les femmes qui 

aidaient à accou- 
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cher des « com-mères » : elle est comme une mère avec 

l’autre, avec la véritable mère. Vous aussi vous êtes des 

« com-mères » et des « com-pères », vous aussi. 

 
La mentalité ambiante de l’utilité, la « culture du rebut 

», qui aujourd’hui rend esclaves les cœurs et les intelli- 

gences de tant de personnes, a un prix très élevé : cela 

demande d’éliminer des êtres humains, en particulier 

s’ils sont physiquement ou socialement plus faibles. 

Notre réponse à cette mentalité est un « oui » décidé et 

sans hésitation à la vie. « Le premier droit d’une per- 

sonne humaine est sa vie. Elle possède d’autres biens et 

certains d’entre eux sont plus précieux ; mais c’est celui- 

là le bien fondamental, la condition pour tous les autres 

» (Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration 

sur l’avortement procuré, 18 novembre 1974, ii). Les 

choses ont un prix et sont à vendre, mais les personnes 

ont une dignité, elles valent plus que les choses et elles 

n’ont pas de prix. Souvent, nous nous trouvons dans des 

situations où nous voyons que ce qui coûte le moins est 

la vie. C’est pourquoi l’attention à la vie humaine dans 

sa totalité est devenue ces derniers temps une véritable 

priorité du magistère de l’Église, en particulier celle qui 

est le plus sans défense, c’est-à-dire les porteurs de han- 

dicap, les malades, les enfants à naître, les enfants, les 

personnes âgées, qui sont la vie la plus vulnérable. 

 
Dans l’être humain fragile, chacun de nous est invité 

à reconnaître le visage du Seigneur, qui dans sa chair 

humaine a fait l’expérience de l’indifférence et de la 

solitude auxquelles nous condamnons souvent les plus 

pauvres, que ce soit dans les pays en voie de développe- 

ment ou dans les sociétés du bien-être. Chaque enfant 

non né, mais condamné injustement à être l’objet d’un 

avortement, a le visage de Jésus Christ, a le visage du 

Seigneur, qui avant encore de naître, et ensuite à peine 

né, a fait l’expérience du refus du monde. Et chaque 

personne âgée, j’ai parlé des enfants, allons aux per- 

sonnes âgées, un autre point ! Et chaque personne âgée, 

même si elle est malade ou à la fin de ses jours, porte 

en elle le visage du Christ. On ne peut pas les mettre au 

rebut, comme nous le propose la « culture du rebut » ! 

On ne peut pas les mettre au rebut ! 

 
3. Le troisième aspect est un mandat : soyez des témoins 

et des diffuseurs de cette « culture de la vie ». Le fait 

que vous soyez catholiques comporte une plus grande 

responsabilité, tout d’abord envers vous-mêmes, pour 

un engagement de cohérence avec la vocation chré- 

tienne, et ensuite envers la culture contemporaine, pour 

contribuer à reconnaître dans la vie humaine la dimen- 

sion transcendante, l’empreinte de l’œuvre créatrice de 

Dieu, dès le premier instant de sa conception. Il s’agit 

là d’un engagement de nouvelle évangélisation qui de- 



 

mande souvent d’aller à contre-courant, en payant 

de sa propre personne. Le Seigneur compte 

également sur vous pour diffuser l’ « évangile de la 

vie ». 

 
Dans cette perspective, les services hospitaliers de 

gy- nécologie sont des lieux privilégiés de 

témoignage et d’évangélisation, car là où l’Église 

devient le « véhi- cule de la présence du Dieu » 

vivant, elle devient dans le même temps « un 

instrument de véritable humanisa- tion de l’homme 

et du monde » (Congrégation pour la doctrine de la 

foi, Note doctrinale sur certains aspects de 

l’évangélisation, n. 9). En mûrissant la conscience 

qu’au centre de l’activité médicale et d’assistance 

se trouve la personne humaine dans une condition de 

fra- gilité, la structure médicale devient un « lieu où 

la rela- tion de soin n’est pas un métier — votre 

relation de soin n’est pas un métier —, mais une 

mission où la charité du Bon Samaritain est la 

première chaire et le visage de l’homme souffrant le 

Visage même du Christ» (Benoît XVI, Discours à 

l’université catholique du Sacré-Cœur de Rome, 3 

mai 2012). 

 
Chers amis médecins, vous qui êtes appelés à 

vous occuper de la vie humaine dans sa phase 

initiale, rap- pelez à tous, à travers les faits et les 

mots, que celle-ci est toujours sacrée, à toutes ses 

phases et à tout âge, et qu’elle est toujours de 

qualité. Et non en raison d’un discours de foi — 

non, non — mais en raison, d’un dis- cours de 

science ! Il n’existe pas de vie humaine plus sacrée 

qu’une autre, comme il n’existe pas de vie hu- 

maine qualitativement plus significative qu’une 

autre. La crédibilité d’un système de santé ne se 

mesure pas seulement à son efficacité, mais surtout à 

son attention et à son amour envers les personnes, 

dont la vie est tou- jours sacrée et inviolable. 

 
N’oubliez jamais de prier le Seigneur et la Vierge 

Marie pour avoir la force de bien accomplir votre 

travail et de témoigner avec courage — avec 

courage! Aujourd’hui il faut du courage — 

témoignez avec courage l’ « évan- gile de la vie » ! 

Merci beaucoup. 

 

 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 



ACTA MED. CATH. VOL. 83, N° 2 (2014) 169 

 

Bioethics in contemporary Europe 
Catholic doctors and bioethics in the future of contemporary europe 

Dr. José María Simón Castellví, President, International Federation of Catholic Doctors’Associations (F.I.A.M.C.) 
 

 
In assessing the impact 

and the potential for fu- 

ture work in Europe of 

organized Catholic doc- 

tors, one would have to 

take three fundamental 

aspects into account. 

 
1. – The European Federation of Catholic doctors (F. E. A. 

M. C.), as well as the international F. I. A. M. C. possess 

a feature that differentiates them from other groups in 

the Church. Generally, a founder, a charisma or a devo- 

tion are born in a particular place and, by inspiration of the 

Holy Spirit in an individual. It is from this person that the 

Holy Spirit will expand into other lands or the whole world 

(centrifugal in character). In the case of our Federations 

this happens the other way round, centripetally. Various 

associations are born “like mushrooms” from Leo XIII 

onwards (see the studies of Dr. François Blin) and feel the 

need to meet, work and pray together, to federate. Over 

time many of the doctors from the various national asso- 

ciations have got to know each other well, have become 

friends and, thus, the large Federations are not seen as an 

imposed superstructure. Thus it is also easier to live with 

economic subsidiarity. Today it would not be possible for 

the F.I. A. M. C. to fi   the member associations’ mul- 

tiple apostolic projects. There is a unifying link, one of cha- 

rity, aided by an Internet portal, international congresses, 

some joint activities, the newsletter “Decisions”. 

 
2. – The fact that our associations and federations have 

many years of history helps us to see how the Church 

has long since helped doctors with the most delicate 

moral issues. Before the word “bioethics” was success- 

ful in marketing doctors already had texts and systems 

about it that marketing would have envied. I’ll give you 

three examples from my library: 

 
A. – Elementos de moral médica. Tratado de las obliga- 

ciones del médico y del cirujano (Elements of Medical 

Morality. A Treaty of Doctors and Surgeons’ Obliga- 

tions). Dr.Félix Janer. Barcelona. Imprenta de Joaquín 

Verdaguer. 1834. 

B. – Moral Principles and Medical Practice. The Basis 

of Medical Jurisprudence. Rev. Charles Coppens, S.J. 

Benziger Bros. Chicago. 1897. 

C. – La ciencias médicas. Criterio católico (The Medi- 

cal Sciences. The Catholic Approach). Various authors. 

Tipografia Perelló. Barcelona. 1916. 



 
These books, and many others, as well as brochures, 

lec- ture notes, etc., should not be seen as inferior to 

the cur- rent texts on bioethics. Their structure and 

arguments are not only concerned with the Church’s 

Magisterium but also abound with philosophical and 

scientifi  reasoning. 

 
3. – Studying the past can help us build the future 

(the Holy Spirit and ourselves). 

 
We, as Catholics, 

should give testimony 

and rea- sons for our 

thinking, in season 

and out, with all the 

resources at our dis- 

posal. Texts as 

powerful as “Fides et 

ratio” or a great part 

of the Popes’ 

Magisterium are of 

such a level that even 

in a secular faculty 

they can be read and 

apprecia- ted. The 

Charter for Health-

Care Workers (from     

the     Pontifical 

Council for Pastoral Health) is a very beautiful 

and well-argued text which should never cause us 

embar- rassment in front of anyone. 

Although it may seem somewhat strange, even 

amongst Catholic doctors, our ethics is a trinity, 

an ethics of grace, an ethics of the Mother, an 

ethics of the world, this being understood as good 

coming from the hands of God. Also, an ethics of 

human rights and the rights of Creation and God 

himself, Catholic doctors would do well to follow 

the following principles: 

 
A. – To do what is good (in cases of doubt, the 

Command- ments, the Catechism or a wise colleague 

can be consul- ted). 

 
B. – To avoid doing what is bad (with the help of 

our will and our colleagues, prayer and the 

sacraments). Do not negotiate with evil or with the 

devil. 

C. – Never do something bad in order to achieve 

so- mething good. Then this supposedly good action 

would by nature be bad. 

/Under embargo until June 6, 9 AM. GMT) 

D. – Minimize the side effects of our actions 

(this as doctors we know very well as it is already 

part of our profession) 
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E. – Always respect the truth. 

F. – Always bear in mind that the human being is biolo- 

gical, psychological, familial, social and spiritual. One 

should always treat the unity of the human being by 

taking these facets into account. We are biological but 

not biologically determined. 

We are psychological but not psychologically determi- 

ned. We are part of a natural or extended family that also 

has its rights. Without being socialists, we are part of a 

 

society to which we have to contribute something but 

that can’t remove our essence. We are spiritual but we 

are not spiritualists. At the end of our earthly lives, what 

will always remain is the good that we’ve done and the 

evil that we have transformed which has been forgiven. 

 
(Under embargo until June 6, 2014, at 9 AM GMT) 

http://www.fiamc.org/agenda/conference-in-bratislava/ 

 

 

Les papes et les Associations 

de Médecins Catholiques. 
Bref résumé issu de la lecture des textes pontificaux, des bulletins associatifs, 

et de 20 années au Comité Exécutif de la FIAMC. 

Dr François Blin, Président de la FEAMC, ancien Secrétaire Général de la FIAMC 
 

 

C’est sous  l’impulsion  du 

Pape Léon XIII (1878-1903) - 

auteur de l’encyclique Rerum 

Novarum - que naquirent en 

1884, en France (Dr Le Bèle) 

et en Catalogne (Dr Anguerra), 

les deux premières Associations 

Médicales Catholiques. Elles 

furent rapidement suivies par 

beaucoup d’autres. 

 
Le St-Père Pie X (1903-1914) accueillit en audience le 9 

avril 1904 plus de 300 médecins de Belgique, Espagne, 

France, Hollande, Italie, Lorraine, Luxembourg, Suisse, et 

Canada, à l’occasion du premier pélerinage international 

des médecins catholiques à Rome du 5 au 15 avril 1904. 

 
Le Pape Benoît XV (1914-1922) fit tout son possible 

pour mettre fin aux hostilités de la guerre de 1914. La 

fin de son pontificat fut contemporaine de la création 

- à Genève -  de  la  Société  Des  Nations  (SDN)  et 

du Bureau International du Travail (BIT), ce qui y 

motiva le déplacement ou la création d’Organisations 

Internationales Catholiques. 

 
Le Pape Pie XI (1922-1939), alpiniste chevronné qui a 

ouvert des voies dans les Alpes, a écrit au moins quatre 

encycliques restées célèbres: Casti connubii (1930, sur le 

mariage chrétien), Quadragesimo Anno (1931, encyclique 

sociale faisant suite à Rerum Novarum), Mit brennender 

Sorge (1937, encyclique condamnant le nazisme, et 

rédigée avec la collaboration du Cardinal Eugenio Pacelli, 

son 2e Secrétaire d’Etat, et de l’Archevêque de Munich 

http://www.fiamc.org/agenda/conference-in-bratislava/
http://www.fiamc.org/agenda/conference-in-bratislava/


Michel von Faulhaber), et enfin Divini Redemptoris 

(1937, condamnant le communisme). Son premier 

secrétaire d’état, le Cardinal Pietro Gasparri (qui 

négocia des accords du Latran en 1929) soutint la 

création à Paris en 1924, par le Dr Octave Pasteau, 

du Secrétariat International des Médecins 

Catholiques, et lui envoya un message (de même que 

Mgr Pacelli) à l’occasion du cinquantenaire de la 

Société St-Luc à Paris en 1934, qui fut l’occasion d’une 

des premières rencontres européennes. Le Pape adressa 

des messages aux Congrès de Bruxelles en 1935, et de 

Vienne en 1936, mais le 3e congrès, prévu à Rome à 

Pâques 1937 à son initiative, fut annulé du fait de sa 

maladie (il mourut en février 1939). 

 
Le Pape Pie XII (1939-1958) n’eut qu’un seul 

Secrétaire d’Etat, le Cardinal Luigi Maglione, qui 

décéda en août 1944. Sa première encyclique 

Summi Pontificatus, en octobre 1939, fut vécue par les 

autorités nazies comme une 

«une attaque directe contre le troisième Reich». De 

1944 à sa mort il prononça plus de 80 discours, 

allocutions, ou messages aux professions de santé. Il 

accueillit en audience les médecins catholiques au 

Congrès International de Rome en septembre 1949, 

adressa un message par l’intermédiaire de Mgr Montini 

(substitut, futur Paul VI) aux Congrès de Lisbonne en 

1947, et de Dublin en 1954, et de Mgr Roncalli (Nonce 

apostolique, et futur Jean XXIII) présent au Congrès de 

Paris en 1951. Il diffusa un long radiomessage en Français 

au Congrès International de La Haye le 11 septembre 

1956, et une allocution radiotélévisée au Congrès de 

Bruxelles fin juillet 1958 (deux mois avant sa mort). Il 

fut un précurseur pour les questions de fin de vie, à 

travers ses discours du 24 février 1957 sur les 

problèmes moraux de l’analgésie (1), et du 24 

novembre 1957 sur les problèmes moraux 
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de la réanimation (2). Ses positions ont été reprises, non 

seulement dans les textes ecclésiaux ultérieurs, mais aussi 

dans la littérature médicale mondiale, dans les «directives» 

de Sociétés de Réanimation, et ont encore récemment 

influencé des textes législatifs sur la fin de vie. 

Le St-Père Jean XXIII (1958-1963) alaissél’imaged’un 

Pape profondément humain, au-delà de ses encycliques, 

notamment Mater et Magistra (commémorant Rerum 

Novarum), et Pacem in Terris (face à la guerre froide), 

et de sa convocation du Concile. Il adressa un message 

de sympathie aux Congrès de Munich fin juillet 1960, 

et de Londres en juillet 1962. 

 
Le Pape Paul VI (1963-1978) assura la suite et le 

rayonnement du Concile. Il était très proche des 

organisations de laïcs, et c’est lui qui créa en 1967 le 

«Conseil  Pontifi      des  Laïcs»  (qui  devint  en  1976 

«Conseil Pontifi  pour les Laïcs»). Il se fi  représenter 

par Mgr Silvio Luoni au Congrès de la FIAMC à Manille 

en novembre 1966, envoya par l’intermédiaire du 

Cardinal Villot, Secrétaire d’Etat, un message de soutien 

au Congrès de Washington en 1970, ainsi qu’au Congrès 

de Barcelone en 1974, et se fi représenter par Mgr 

Giuseppe Caprio au Congrès international de Bombay 

en 1978. L’encyclique Humanae Vitae, parue le 25 

juillet 1968, déclencha de nombreuses réactions, et fut sa 

dernière encyclique, 10 ans avant la fi  de son Pontifi 

 
Le pontificat du Pape Jean-Paul 1er (1978) ne dura 

que 33 jours, mais sa simplicité et son sourire le firent 

immédiatement aimer. 

 
Il est difficile de parler brièvement du St-Père Jean-Paul II 

(1978-2005), du fait de l’immensité du travail accompli. Il se 

souciait de ceux qui souffrent, et la «Vie» était son message: 

la création des Journées Mondiales de la Jeunesse (1984), 

du Conseil Pontifical pour la Pastorale de Santé (1985), de 

la Journée Mondiale des Malades (1992), de l’Académie 

Pontificale pour la Vie (1994), l’encyclique «Evangelium 

Vitae» (1995), ainsi que sa lutte contre la maladie, ont 

jalonné son itinéraire, sans oublier Assise (1986), et le 

retentissement libérateur de ses prises de position sociales. 

Il accorda des audiences aux Congrès des Médecins 

Catholiques à Rome en octobre 1982, juillet 2000 (où il 

donna - après Pie XII - une Prière du Médecin Catholique), 

et mars 2004 (Congress on Life-sustaining treatments and 

vegetative state). La FIAMC a consacré un CD (en Anglais 

et Italien) à ses textes en matière de Santé. Son sens du 

contact humain était exceptionnel. J’ai eu la chance de lui 

être présenté lors du Congrès de juillet 2000, alors que 

ses forces commençaient à décliner. Lors de sa mort, deux 

pays non chrétiens, l’Egypte, et l’Inde, ont décrété un deuil 

national de 3 jours, d’autres un deuil national plus bref. 

Le Pape Benoît XVI (2005-2013) est encore parmi 



 

nous. Il a accordé des audiences aux participants 

des Congrès organisés à Rome par la FIAMC et 

l’Académie Pontificale pour la Vie, sur les 

Cellules souches en septembre 2006, et sur le Don 

d’organes en novembre 2008. Ce fut pour moi un 

grand privilège de lui être présenté lors de l’audience 

qu’il accorda aux participants du Congrès de la 

FEAMC à Rome le 17 novembre 2012, et j’en garde 

un souvenir ému. Enfin, c’est lors de la célébration 

de la Journée Mondiale des Malades, le 11 février 

2013 à Altötting - sanctuaire marial bavarois 

proche de Marktl son village natal - que nous 

avons appris, non sans émotion, son courageux 

renoncement à ses fonctions. 

 
Sa Sainteté le Pape François a déjà accordé 

plusieurs entretiens à José-Maria Simon. J’ai eu le 

privilège - avec les membres du Comité exécutif - de dîner 

près de sa table le 1er novembre 2013 à Domus Santae 

Marthae, et de le rencontrer, de façon tout à fait 

informelle le lendemain matin au cours de la Réunion 

du Groupe de Travail sur le Trafic d’êtres humains qui 

se tenait à l’Académie Pontificale des Sciences. Son sens 

pastoral lui a déjà valu d’être universellement 

reconnu comme l’Homme de l’année 2013. 

 

 

1 Discours de Pie XII sur les problèmes moraux de l’analgésie, du 

24 février 1957: «Si... l’administration de narcotiques entraîne 

par elle-même deux effets distincts, d’une part le soulagement 

des 

douleurs, et d’autre part l’abrègement de la vie, elle est licite... s’il 

y a entre ces deux effets une proportion raisonnable...»... «La 

suppres- sion de la douleur et de la conscience par le moyen des 

narcotiques (lorsqu’elle est réclamée par une indication 

médicale) est-elle per- mise... (même à l’approche de la mort et si 

l’on prévoit que l’emploi des narcotiques abrégera la vie)? ... S’il 

n’existe pas d’autres moyens et si, dans les circonstances données, 

cela n’empêche pas l’accomplissement d’autres devoirs religieux 

et moraux: Oui.» 

2 Discours de Pie XII sur les problèmes moraux de la réanimation, du 

24 novembre 1957: «Le devoir... de prendre les soins nécessaires 

pour conserver la vie et la santé... n’oblige habituellement qu’à 

l’emploi des moyens ordinaires... c’est-à-dire des moyens qui 

n’imposent aucune charge extraordinaire pour soi-même ou pour 

un autre …» 

Le médecin peut interrompre une tentative qui apparaît comme une 

charge qu’on ne peut imposer au patient ou à sa famille car «il n’y a 

dans ce cas aucune disposition directe de la vie du patient, ni eutha- 

nasie ce qui ne serait jamais licite… L’interruption des tentatives de 

réanimation n’est jamais qu’indirectement cause de la cessation de 

la vie, et il faut appliquer dans ce cas là le principe du double 

effet…». Dans ce discours, de même que dans des discours 

précédents, il rappelle que «le médecin ne peut agir que si le patient 

l’y autorise...». 
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Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw 

Société Médicale belge de Saint Luc asbl 
Réunion Statutaire Générale 2014 - Algemene Statutaire Vergadering 2014 

 
‘Geloven in de Geneeskunde’ / ‘Croire en Médecine’ 

Samedi 18 Octobre 2014 - zaterdag 18 oktober 2014 

Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen, Groenenborgerlaan 149 – 2020 Antwerpen 

Vergadering gaat door in gebouwA- Lokaal A1, dicht bij de refter. 

 
8:30 Accueil café/ontvangst met koffie 

9:00 Lezing door E.Br. René Stockman, generale overste 

“De doos van Pandora” (1) 

9:45 pause café/koffiepauze 

10:15 Lezing door E.Br. René Stockman, generale overste 

“De doos van Pandora” (2) 

11:00 Eucharistie: Pierre Devos s.j. in de Damiaankerk. 

12:00 Déjeuner/lunch 

14:00 Assemblée Générale / Algemene statutaire vergadering 

15:00 Conférence par Dr. Bernard Ars, “Anthropologie de la médecine dans 

notre société post-moderne. La fragilité un maillon clé”. 

15:45 Pause/pauze 

16:00 Clôture par le président / Einde van de zitting door de voorzitter. 

 
Inschrijvingskosten / Frais d’inscription : 25€ p.p. 

Y compris déjeuner et deux pauses café. 

Sur place : € 12.65, y compris deux pauses café, lunch exclu. 

 
Lunch en twee koffiepauzes inbegrepen. 

Inschrijving ter plaatse: € 12,65 inclusief twee koffiepauzes, exclusief lunch. 

A verser au compte bancaire / te storten op bankrekening 

 
IBAN: BE22 4376 1125 6147 BIC: KREDBEBB 

Soc. Méd. Belge de Saint Luc, p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster. 

Belg. Artsenvereniging Sint-Lucas, p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster. 

 
www.cathmed.be 

 
Agenda: 

1. Allocution du président / toespraak van de voorzitter 

2. Goedkeuring van het jaarverslag 2013 / Approbation du rapport annuel de 2013 

3. Goedkeuring van de interne jaarrekening van 31.12.2013 / approbation du bilan interne au 

31.12.2013 4. Décharge des administrateurs pour l’exercice se terminant le 31.12.2013 / 

Verlenen van kwijting aan de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2013. 

INFORMATIONES 

http://www.cathmed.be/
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Le 6 ième rassemblement des médecins 

‘Amour & Vérité’ 
6e rassemblement à Paray Bron: A&V-Médecins 

 

 

Le 6e rassemblement des médecins, chirurgiens et étudiants en médecine, orga- 

nisé par Amour & Vérité s’est déroulé fin mars à Paray-le-Monial. Deux cents 

participants environ dont plus d’une centaine d’étudiants ont réfléchi au thème 

: « Qu’ est ce que l’homme pour que tu t’ intéresses à lui ? ». Parmi les inter- 

venants, Bertrand Souchard, philosophe et théologien, Thérèse Nadeau-Lacour, 

philosophe et théologienne, Thierry Collaud, docteur en médecine et théologien, 

et Mgr Yves le Saux. Les médecins et étudiants ont pu participer à de nom- 

breux ateliers sur des sujets très différents. Notamment l’accompagnement des 

personnes en fin de vie, celui des malades atteints de cancer ou comment agir selon sa conscience (atelier très appré- 

cié). Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu la joie d’accueillir Mgr Maillard, archevêque de Bourges, 

évêque accompagnateur de la pastorale de la santé au sein de la conférence des évêques de France. Il a pu célébrer la 

messe du samedi en la basilique de Paray-le-Monial, animer un atelier sur « comment coopérer à la pastorale de la santé 

dans notre diocèse» et participer à la soirée miséricorde en donnant le sacrement de la réconciliation. Mgr Maillard a 

également béni la litanie des saints médecins rédigée au sein de la commission médicale Amour et Vérité-Médecins (en 

téléchargement ci-dessous). Il en a permis la diffusion. Au cours de ce week-end, nous avons eu la grâce d’entendre 

de nombreux témoignages de médecins et étudiants sur l’action du Seigneur dans leur quotidien professionnel. Avec 

beaucoup de simplicité et d’humilité, ils ont pu témoigner de leurs difficultés propres à leur exercice : équilibre de vie, 

solitude, choix éthiques, prise en charge de la souffrance de l’autre, peur de l’erreur médicale. Nombreux sont les parti- 

cipants qui ont manifesté leur joie de pouvoir partager en toute simplicité et profondeur avec d’autres confrères. Les plus 

jeunes ont profité de chaque moment pour s’informer et échanger avec les plus anciens. Une vraie expérience de compa- 

gnonnage a pu être vécue sous le regard du Seigneur. Les participants ont eu la possibilité de vivre un cœur-à-coeur avec 

le Christ-médecin, le Christ-souffrant au cours des eucharisties, des adorations de Vérité-Médecins et de la belle veillée 

de Miséricorde. Pour conclure, nous laisserons la parole à Mgr Yves le Saux qui nous a invités à « devenir des médecins 

missionnaires ou plutôt… des missionnaires médecins ». 

 
Guilhemine et Vincent Chaume, responsables d’Amour et Vérité – Médecins 
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STANDPUNT 

 

Dialoogschool 

geen evident 

GEERT DE KERPEL 
Uit een nieuw omvangrijk onderzo 

identiteit in Vlaanderen blijkt de over 

ledingen betrokken bij de katholieke 

aan de “dialoogschool” (zie blz. 13). D 

aan de KU Leuven voorgesteld en Te 

Dat model beoogt jongeren te blijven 

terwijl tegelijk de levensbeschouwelijke veelheid binnen de 

erkend en gewaardeerd. Dat in onderscheid met de “monol 

voor pluraliteit en de “neutrale school” die levensbeschouwi 
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