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La dignité du travail.
Dr. Bernard Ars 

Agrégé de l’Enseignement Supérieur.

Toute société humaine est fondée sur un partage du 
travail entre ses différents membres. La nécessité du 
travail est pourtant, souvent, vécue comme une malé-
diction pénible. 

Ne serait-il pas, cependant, une condition de l’accom-
plissement de l’humanité ? 

- Le travail est-il une nécessité ?

L’étymologie même du mot « travail » : du latin « tri-
palius », instrument de torture à trois poutres, renvoie 
à un instrument de torture. Dieu condamnerait Adam 
au travail, qui est le châtiment infligé à cause du péché 
originel ? Le travail serait donc une nécessité vitale à 
laquelle l’homme semble condamné ? 

Le travail n’est pas une conséquence du péché originel, 
car la Bible dit que Dieu créa l’homme pour travailler. 
Le péché originel vient ensuite. Et le caractère pénible 
du travail en est la conséquence. 

Il est bien vrai que contrairement aux animaux, l’homme 
ne trouve pas dans la nature de quoi satisfaire immédia-
tement ses besoins : les vêtements ne se tissent pas tout 
seuls, la terre doit être cultivée... Et, l’invention des ma-
chines ne résout pas le problème puisqu’il faut encore 
des hommes pour les concevoir et les réparer.

Comment comprendre et quelle est la valeur de cette 
« nécessité » ?

- Travailler est-il un obstacle à la liberté ?

Si le travail est vécu comme une contrainte pénible, il 
n’en est pas moins le moyen par lequel l’homme s’af-
franchit de la nature et conquiert sa liberté et son huma-
nité. C’est ce que partage Hegel en ces termes: « en 
m’apprenant à retarder le moment de la satisfaction de 
mes désirs, le travail m’oblige à me discipliner ».

Dans l’effort, l’homme se rend peu à peu maître de lui-
même : il se libère ainsi de la nature en lui, de ses ins-
tincts, en transformant la nature hors de lui. Faire taire 

la tyrannie des instincts, n’est-ce pas là précisément être 
libre, n’est-ce pas là la marque propre de l’humanité ? 

Le travail est donc nécessaire en un second sens : sans 
lui, l’homme ne peut pas réaliser son humanité.

Or, aujourd’hui, très curieusement, le travail est plu-
tôt considéré comme « un effort réglé par une loi ». Il 
s’oppose au jeu, qui est une activité désintéressée; et se 
différencie de l’effort, qui peut être désordonné. Le tra-
vail se caractérise surtout par sa marque de contrainte : 
il se fait « par devoir » ou « par nécessité sociale ». 

Ainsi, notre société post-moderne génère une sorte de 
« sentiment dépressif » qui, au début, atteignait tout 
particulièrement les jeunes, mais qui se répand large-
ment et affecte progressivement toute notre société. 

Le milieu médical n’en est pas épargné ! Ne serait-il 
pas urgent d’en réhabiliter le « sentiment de fierté » ?

« Dans une conjoncture morose ou d’austérité, il est 
important de ne pas oublier que le travail peut être un 
sujet légitime de fierté. Car rien n’est tout à fait perdu 
s’il reste une chose dont la réalisation procure une cer-
taine fierté »1

Précisons que la fierté signifie bien cette joie liée à 
la reconnaissance de sa valeur ou de la valeur de son 
action, et non pas l’arrogance ou la satisfaction d’un 
amour-propre déplacé. En effet, et pratiquement, la fier-
té qu’un travail, bien fait, peut procurer est plus proche 
de la satisfaction de l’artisanat que d’une logique de 
production exclusivement centrée sur le rendement. 

Cette fierté d’un travail « bien fait » dépasse l’ambition 
personnelle et s’inscrit aussi dans la capacité à porter, 
ensemble, un projet comme puissance de mobilisation 
pour mieux faire. 

Et nous voilà revenus à la question du sens et de la va-
leur du travail ! 

1  SARTHOU-LAJUS N. : Un travail, c’est aussi une fierté. 
Revue Etudes, 2013, N° 4193, 148-150.

EDITORIAL
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Le philosophe Jules Lequier a cette heureuse formule : 
« Faire, et, en faisant,… se faire !».

Le travail est, et demeure, le lieu principal où l’être 
humain se met à l’épreuve de lui-même, des autres et 
du réel.

Nathalie Sarthou-Lajus insiste : « le mépris du travail-
leur que l’on met au placard, comme le mépris de celui 
que l’on surcharge de travail, conduisent inévitable-
ment à un mépris du travail lui-même. C’est à travailler 
mieux que l’on gagne le plus »2. 

Pour le Chrétien, Catholique, et Médecin, confronté 
à ce productivisme et à la tyrannie de l’immédiat, ne 
serait-il pas temps d’approfondir et d’appliquer le mes-
sage spirituel de Saint Josémaria Escriva : «Sanctifier 
le travail, se sanctifier dans le travail et sanctifier par 
le travail »3 ? Dieu devient l’intention de notre travail 

2  SARTHOU-LAJUS N. : Sauver nos vies. Edt Albin Michel, 
Paris, 2013, pp 180, ISBN : 978-2-226-24640-0.

3  ILLANES J.L. : La sanctification du travail. Le Laurier, Paris, 
1985, pp 150. ISBN : 2-86495-D57x.

et c’est par amour de Dieu et du prochain que nous tra-
vaillons. 

Le travail est un de ces « talents » que reçoit tout homme. 
A lui de le faire fructifier librement. Il est « témoignage 
de la dignité de l’homme et de son emprise sur la créa-
tion. C’est une occasion de perfectionner sa personna-
lité, c’est un lien qui nous unit aux autres êtres, une 
source de revenus pour assurer la subsistance de sa 
famille, un moyen de contribuer à l’amélioration de la 
société et au progrès de l’humanité toute entière ».4 

Un travail, soigné jusqu’au plus petit détail, réalisé en 
présence de Dieu, a de remarquables conséquences : 
la parole et le conseil acquièrent davantage de poids et 
d’autorité. L’exemple contribue à améliorer les tâches 
professionnelles de tout l’entourage. 

Alors : BON TRAVAIL !

4  St ESCRIVA J. : Quand le Christ passe. Edt De Boog, 
Bruxelles, 1988, pp 375, ISBN : 2-87104-005-2.

TEN GELEIDE

De waardigheid van arbeid
Dr. Bernard Ars

Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs

Elke menselijke samenleving is gebouwd op een verde-
ling van de arbeid onder haar verschillende leden. De 
noodzaak van arbeid wordt evenwel vaak ervaren als 
een pijnlijk noodlot.

Zou het echter geen voorwaarde zijn voor de voltooiing 
van de mensheid?

- Is arbeid noodzakelijk?

De etymologie van het Franse woord “travail” verwijst 
naar het Latijnse “tripalius”, een folterinstrument met 
drie balkjes, d.i. een tuig om te pijnigen. God zou Adam 
veroordelen om te werken, de straf opgelegd omwille 
van de erfzonde? Arbeid zou dus een vitale noodzaak 
zijn waartoe de mens veroordeeld is? 

Arbeid is dus geen gevolg van de erfzonde, daar in de 
Bijbel staat dat God de mens geschapen heeft om te 

werken. De erfzonde komt nadien. Het pijnlijke karak-
ter van arbeid is er het gevolg van.

Het is echter zo dat, in tegenstelling tot de dierenwe-
reld, de mens in de natuur niet vindt wat nodig is om 
aan zijn behoeften te voldoen: de klederen worden niet 
vanzelf geweven, de aarde moet bewerkt worden… De 
uitvinding van machines lost het probleem niet op, aan-
gezien er mensen nodig zijn om ze te ontwerpen en te 
herstellen. 

Hoe moeten we de waarde opvatten van deze “nood-
zaak”?

- Is arbeid een aanslag op de vrijheid?

Hoewel arbeid als een pijnlijke dwang wordt ervaren, is 
arbeid toch ook het middel waardoor de mens zich kan 
bevrijden van de natuur en zijn vrijheid kan veroveren, 
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evenals zijn menselijkheid. 

Hegel verwoordt dit in volgende termen: “Terwijl ar-
beid mij leert om de voldoening van mijn wensen uit te 
stellen, zet diezelfde arbeid mij aan tot discipline.”

Door de inspanning beheerst de mens zich beetje bij 
beetje: hij bevrijdt zich uit zijn natuur, uit zijn instinc-
ten door de natuur die hem omgeeft om te vormen. 
Berust zijn vrijheid niet in het beheersen van de tiran-
nie van zijn instincten? Is dat niet het kenteken van de 
mensheid?

Arbeid heeft dus een tweede betekenis nodig: zonder 
arbeid kan de mens zijn menselijkheid niet realise-
ren.

Vandaag de dag wordt arbeid merkwaardig genoeg er-
varen als “een wetmatige inspanning.” Het contrasteert 
met het spel, dat een onbaatzuchtige activiteit is, en dif-
ferentieert zich van de inspanning die ordeloos kan zijn.

Arbeid wordt echter gekenmerkt door dwang: men doet 
het “uit plicht” of “sociale noodzaak.”

Zo genereert onze postmoderne maatschappij een “de-
pressief gevoel” dat in het begin voornamelijk de jon-
geren treft, maar dat geleidelijk aan de hele maatschap-
pij aantast.

De medische sector wordt niet gespaard!

Is het niet dringend nodig om een “gevoel van fierheid” 
te rehabiliteren?

“In een sombere conjunctuur of in tijden van bezuini-
gingen mag men niet vergeten dat arbeid een gewet-
tigde reden tot fierheid kan zijn. Immers, geen enkele 
inspanning is verloren indien er iets van overblijft dat 
een gevoel van fierheid met zich meebrengt” (1).

Wel dient aangestipt te worden dat fierheid betekent 
dat deze vreugde gekoppeld is aan de erkenning van 
haar waarde of aan de waarde van haar actie, en niet 
door arrogantie of de bevrediging van een misplaatst 
eergevoel. Het is immers in de praktijk zo dat goed uit-
gevoerd werk een fierheid genereert, die nauwer aan-
leunt bij de bevrediging van het vakmanschap dan bij 
een productielogica, uitsluitend gericht op rendement.

Deze voldoening van “degelijk werk” overstijgt de 
persoonlijke ambitie en ligt aan de basis van samen de 
kracht opbrengen tot beter handelen.

Zo komen we terug tot de vraag over de zin en de waar-
de van arbeid!

De filosoof Jules Lequier bedacht deze mooie verwoor-
ding:

“Faire, et, en faisant,… se faire!”-“Doen, en al doen-
de… zich vervolmaken.”

Arbeid is en blijft de voornaamste actie waarbij de 
mens een krachtmeting met zichzelf, met de anderen en 
met het ware doorstaat.

Nathalie Sarthou-Lajus dringt aan: “Zowel de minach-
ting voor de arbeider die men werkloos zet, als de min-
achting voor diegene die men overlast met werk, leiden 
onvermijdelijk tot een minachting van de arbeid zelf. 
Met beter te werken wint men het meest” (2).

Zou het, voor de christen, de katholiek, de arts die ge-
confronteerd wordt met dit productivisme en de tiran-
nie van het onmiddellijke, geen tijd zijn om de spiritu-
ele boodschap toe te passen van de heilige Josémaria 
Escriva nl. “het heiligen van de arbeid, zich heiligen 
in de arbeid en zich heiligen door de arbeid” (3)? God 
wordt de intentie van ons werk, het is uit liefde tot God 
en de naaste dat we werken.

De arbeid is een van de talenten die aan iedere mens 
wordt gegeven. Het is zijn opdracht om arbeid spontaan 
te doen gedijen. Arbeid is “het getuigenis van de waar-
digheid van de mens en van zijn greep op de schepping. 
Het is een gelegenheid om zijn persoonlijkheid te ver-
volmaken, het is een band die ons bindt met de andere 
wezens, een bron van inkomen om het overleven van 
zijn familie te verzekeren, een middel om bij te dragen 
tot de verbetering van de maatschappij en de vooruit-
gang” (4).

Een werk dat tot in de puntjes verzorgd is, gerealiseerd 
in Gods aanwezigheid, heeft merkwaardige gevolgen: 
woord en raad krijgen meer gewicht en gezag. Het 
voorbeeld draagt bij om de professionele taken van de 
hele omgeving te verbeteren.

Welnu: AAN HET WERK!

Referenties:

SARTHOU-LAJUS N.: Un travail, c’est aussi une fierté. Revue 
Etudes, 2013, N° 4193, 148-150.

SARTHOU-LAJUS N. : Sauver nos vies. Ed. Albin Michel, Paris, 
2013, pp 180, ISBN : 978-2-226-24640-0.

ILLANES J.L. : La sanctification du travail. Le Laurier, Paris, 
1985,pp 150. ISBN : 2—86495-D57x.

St. ESCRIVA J. : Quand le Christ passe. Ed. De Boog, Bruxelles, 
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1988,pp 375, ISBN : 2-87104-005-2.

Hindert de rede de religie?
Gerard Bodifée

1. Inleiding

In het geloof vindt de religieuze mens zijn waarheid. 
Door de rede ontdekt de rationele mens wat de waarheid 
is. Allebei hebben ze vertrouwen in hun waarheid, voor 
de ene omdat zij geopenbaard is door de schepper zelf 
van het universum, voor de andere omdat zij steunt op 
de wetten van de logica. Toch is de zekerheid niet altijd 
onwankelbaar want de gelovige kent zijn momenten 
van twijfel, en de rationele denker kan de grondslagen 
van de logica in vraag stellen. Maar die fundamentele 
twijfels nemen niet weg dat voor beiden een objectieve 
en onbetwijfelbare waarheid het doel van het zoeken is.

Hoe verschillend het religieuze geloof en het rationele 
verstand ook mogen zijn in hun overtuigingen, 
methoden en thema’s, de waarheid is wat hen verbindt. 
Tegelijk is zij ook wat hen scheidt, want wat voor de 
ene waarheid is, hoeft het voor de andere niet te zijn. 
Voor de rationeel denkende mens zijn veel religieuze 
beweringen ofwel onwaar, ofwel zonder betekenis. Van 
hun kant negeren religieuze mensen vaak kennis die 
langs de rationele weg van de wetenschap verkregen is, 
of zij verklaren die irrelevant.

Religie en rationaliteit harmoniëren moeilijk met 
elkaar. Toch zijn er momenten waarop het samengaan 
probleemloos lijkt en ze elkaar zelfs nodig schijnen 
te hebben. Einstein gaf daarvan uitdrukking met zijn 
treffende en vaak geciteerde uitspraak:

“Wetenschap zonder religie gaat kreupel, religie zonder 
wetenschap is blind.” (1)

De twee vullen elkaar aan. En meer dan dat, ze 
bevorderen elkaar, volgens Einstein, die deze 
interactie ziet als een wezenlijk aspect van de mentale 
ontwikkeling van de mensheid:

“Naarmate de spirituele ontwikkeling van de mensheid 
voortschrijdt, lijkt het mij zekerder dat de weg naar een 
waarachtige religiositeit niet gaat via [...] het blinde 
geloof, maar via het streven naar rationele kennis.” (2)

Maar deze opvatting, die aan een denker als Spinoza 
herinnert, is allerminst evident. Vaker komt het voor, 
vooral sinds de negentiende eeuw, dat rationaliteit 
en religiositeit elkaar eerder lijken te hinderen dan te 
bevorderen in hun ontwikkeling. Juist op het terrein 
waar ze zich allebei op richten, de objectieve waarheid, 
vinden of herkennen ze elkaar meestal niet. Wat de ene 
verkondigt, overtuigt de andere niet. Het gaat daarbij 
om meer dan een meningsverschil. De onenigheid wordt 
aangevoeld als een miskenning van elkaars wezenlijke 
relatie tot de werkelijkheid. Een weerlegging van 
geloofswaarheden met rationele argumenten voelt de 
religieuze mens aan als een ontoepasselijke kritiek 
die ongevoelig is voor de waarachtige betekenis van 
de geloofsinhoud. De rede, op die manier aangewend, 
hindert meer dan ze helpt om de waarheid, waarover de 
religie spreekt, te zien. Maar voor de rationele denker 
getuigt precies die houding van gebrek aan respect voor 
de wetten van het verstand en van de natuur. In zijn 
ogen maakt de gelovige zich schuldig aan intellectuele 
oneerlijkheid.

In wat volgt wil ik eerst herinneren aan de diepe 
historische wortels van het probleem. Na verduidelijkt 
te hebben wat ik hier onder religie en rationaliteit zal 
verstaan, volgt dan een onderzoek van de verhouding 
tussen beide. Het ligt niet in mijn bedoeling een uitweg 
uit de tegenstelling te vinden door haar als een soort 
van misverstand op te vatten. Veeleer wil ik de spanning 
tussen beide, maar ook de noodzakelijke wederzijdse 

TEKSTEN / TEXTES
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betrokkenheid op elkaar, constateren en waarderen. 
De aandacht gaat daarbij ook naar het effect van het 
onontkoombare rationele denken op de beleving en 
uitdrukkingswijzen van het religieuze geloof.

2. Goden en oorzaken

De vaststelling dat religieuze voorstellingen niet 
steeds met de inzichten van het rationele verstand 
overeenstemmen, is niet nieuw. Presocratische filosofen 
hebben zich daarover al afkeurend uitgelaten. In de 
zesde eeuw vóór Christus ergerde Xenophanes zich 
aan de onredelijke antropomorfe godsbeelden van zijn 
tijdgenoten.

“Indien ossen en paarden handen hadden en met 
handen konden tekenen, dan zouden de paarden voor 
de paarden en de ossen voor de ossen goden naar hun 
eigen gestalten hebben afgebeeld.” (3)

Xenophanes verweet gevierde auteurs als Homeros 
en Hesiodos dat zij de goden beschrijven en hen 
schandelijke daden laten plegen alsof zij mensen zijn. 
Uit de enkele tekstfragmenten die van hem bewaard 
zijn gebleven, blijkt dat hij de religie van zijn tijd met 
rationele argumenten bekritiseert. Zelf kiest hij voor 
een minder naïef, niet-antropomorf monotheïsme:

“Eén is God, de grootste onder de goden, noch door 
gestalte, noch door gedachten aan de mensen gelijk.” (4)

Deze Xenophanes (die volgens Karl Popper van alle 
filosofen uit de Griekse oudheid het dichtst bij de ideeën 
van de moderne verlichting staat) (5) was zich bewust 
van de onbetrouwbaarheid van de menselijke kennis.

“De heldere waarheid heeft geen mens al gezien en, 
indien iemand toevallig de waarheid zou uitspreken, 
zou hij dat zelf niet beseffen, want alles is slechts een 
mening.” (6)

Uit deze woorden blijkt dat Xenophanes aanneemt 
dat een objectieve waarheid wel bestaat maar door de 
mens nooit met zekerheid gekend kan zijn. Mensen 
beschikken nooit over waarachtige kennis, enkel over 
meningen. Ondanks deze epistemologische twijfel, is 
Xenophanes geen scepticus, want hij gelooft dat het 
menselijke inzicht al zoekend steeds zal groeien.

Volgens Demokritos, die een eeuw vroeger leefde, is 
het geloof in de goden ontstaan vanuit het onvermogen 
van de mensen om de natuurverschijnselen te verklaren. 
In werkelijkheid bestaan er geen goden, meende 
Demokritos, er bestaan alleen atomen die zich door de 

ruimte bewegen. Als deze deeltjes met elkaar botsen, 
hechten ze zich aan elkaar waardoor zich ophopingen 
vormen die allerlei vormen en afmetingen aannemen. 
Op die manier heeft zich de wereld gevormd (of zelfs 
een oneindig aantal werelden) en alle dingen die daar 
deel van uitmaken. Alles is het product van alleen 
noodzaak en toeval. “Rampzalig mensdom dat dit 
alles aan de goden toeschreef”, zuchtte Lucretius in 
zijn dichterlijke beschrijving van het wereldbeeld van 
Demokritos (7).

“Noodzaak en toeval” zijn ook de woorden die de 
biochemicus Jacques Monod tweeduizend jaar later 
gebruikte om aan te geven hoe de wereld, en meer bepaald 
het leven, tot stand is gekomen (8). De organismen 
van levende wezens zijn het product van niets dan 
moleculaire interacties die blind en onontkoombaar 
verlopen overeenkomstig de natuurwetten. Ook voor 
deze bioloog en Nobelprijswinnaar is een atheïsme 
zonder illusies het logische gevolg van het consequent 
gebruik van de rede.

“De mens weet eindelijk dat hij alleen staat in de 
onverschillige oneindigheid van het heelal waaruit hij 
toevallig is opgerezen. Evenmin als zijn lot staat zijn 
plicht ergens beschreven.” (9).

De wereld op grote schaal beschouwd, levert geen 
ander beeld op. Voor de Amerikaanse kosmoloog 
Steven Weinberg (ook een Nobellaureaat) “schijnt het 
heelal zinlozer, naarmate het begrijpelijker wordt.” (10)

Deze uitspraken vloeien logisch voort uit de louter 
wetenschappelijke beschouwing van de werkelijkheid. 
Wetenschap steunt op het empirische gegeven en de 
rationele analyse. Langs die weg van onderzoek is geen 
spoor te vinden van een schepper die de wereld met een 
bepaald oogmerk gemaakt zou hebben. Nergens een 
teken dat de beweringen van gelovigen kan bevestigen. 
De waargenomen feiten kunnen het best begrepen 
worden door de wereld op te vatten als een verschijnsel 
in ruimte en tijd dat verloopt volgens causale verbanden 
die in de natuurwetten besloten liggen. De moderne 
kosmologie verklaart het ontstaan van het heelal als 
een spontane quantumfluctuatie die gevolgd wordt door 
fase-overgangen waarbij de fundamentele krachten 
en deeltjes te voorschijn komen. Daaruit ontstond de 
materie zoals we die nu kennen. In een laat stadium 
vormden zich onder invloed van natuurlijke selecties de 
complexe structuren die we levende wezens noemen. 
God is, zoals Laplace al zei, een overbodige hypothese.

Deze wetenschappelijke verklaring poneert wel een 
aantal aanvankelijke voorwaarden en principes die zelf 
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niet uitgelegd worden maar waaraan in de werkelijkheid 
klaarblijkelijk voldaan is. Op geen enkele ogenblik doet 
zij echter een beroep op een transcendente instantie die 
uit vrije wil en met bepaalde intenties de wereld ex 
nihilo geschapen zou hebben.

Alle religieuze tradities hebben scheppingsverhalen. 
Al deze verhalen verschillen van elkaar, niet slechts 
in detail, ook in de hoofdlijnen. Binnen de joods-
christelijke traditie wordt het ontstaan van de wereld 
beschreven in het eerste hoofdstuk van het boek 
Genesis, en dat van de mens op twee verschillende (en 
elkaar gedeeltelijk tegensprekende) manieren in het 
eerste en tweede hoofdstuk van hetzelfde boek. God 
schiep de wereld, en Hij schiep haar voor de mens, is 
de boodschap die uit deze teksten spreekt. Bijzonder 
interessant en ook paradoxaal vanuit het oogpunt 
van de wetenschap is het scheppingsverhaal Timaeus 
van Plato. Daarin komt de wereld tot stand door de 
scheppende handelingen van een welwillende godheid 
(de Demiurg) en ook door de noodzaak. In zoverre God 
aan de oorsprong ligt, is de wereld gemaakt naar het 
model van de volkomen “zijnden” waardoor zij ordelijk 
is en door de rede begrepen kan worden.

“Zo is de wereld het mooiste van de geworden dingen 
en haar maker de beste van alle oorzaken. Op die 
manier ontstaan, is zij vervaardigd naar het patroon 
van wat door redenering en inzicht te begrijpen is” (11).

Ook is de wereld het product van noodzakelijke 
oorzaken, onvermijdelijkheden waaraan God niets 
kan veranderen, zoals de willekeurige bewegingen 
die de deeltjes van de materie ondergaan. In zoverre 
deze noodzakelijke oorzaken meespelen, verhinderen 
zij dat de wereld een volmaakt geordend, en daardoor 
volmaakt kenbaar, “zijnde” is. “De wereld is tot stand 
gekomen uit een combinatie van noodzaak en rede”, 
schrijft Plato (12).

Hier treedt een interessante paradox op. De rationele 
kenbaarheid van de wereld die wetenschappelijke 
kennis mogelijk maakt, wordt toegeschreven aan een 
godheid, een begrip dat niet past binnen het huidige 
wetenschappelijke denken. De noodzakelijke oorzaken 
daarentegen, zijn wat we vandaag een mechanische of 
statistische wetmatigheid zouden noemen (Monod’s 
“noodzaak en toeval”). Zij passen binnen het 
wetenschappelijke denken maar maken de wereld in de 
visie van Plato minder kenbaar door de rede.

In de platonische kosmologie ligt een religieus concept 
aan de basis van het geloof in de rationele structuur van 
de wereld. De crisis die later binnen de westerse cultuur 

ontstaan is door de indruk dat rationaliteit en religiositeit 
met elkaar in conflict treden, heeft zijn wortels dan ook 
niet in de platoonse maar in de aristotelische filosofie 
die later door Thomas van Aquino als rationele basis 
van de christelijke theologie ingevoerd werd.

3. Bepalingen

Maar het religieuze geloof gaat niet in de eerste plaats 
over het probleem van het ontstaan van de wereld of 
andere kosmologische vraagstukken. Wat is religie? 
Waarover drukt zij zich uit? Indien de rede de religie 
zou hinderen, wat hindert zij dan precies?

Het is moeilijk (of onmogelijk) een definitie te geven 
die adequaat bepaalt wat het karakteristieke en 
gemeenschappelijke element is in de verscheidenheid 
van gedachten, praktijken en gevoelens die als religieus 
bestempeld worden. Er bestaat een uitgebreide literatuur 
over het onderwerp. Hier zal ik enkele kenmerken 
aanwijzen die mij essentieel lijken.

Een specifiek religieuze categorie is die van het heilige. 
Het besef van de heiligheid van bepaalde voorwerpen, 
tijden, gebeurtenissen, handelingen, ontbreekt in geen 
enkele religie. Het heilige roept ontzag op, eerbied, 
huiver en een verlangen het te aanschouwen en te vereren. 
Het is mysterieus en staat als een absolute realiteit 
tegenover de vergankelijke, onzuivere dingen van de 
profane wereld, hoewel vaak temidden daarvan. Het 
heilige is wat Rudolf Otto het “mysterium tremendum et 
fascinans” noemde (13). Mircea Eliade zegt:

“In welk geschiedkundig verband ook, altijd gelooft 
de homo religiosus aan het bestaan van een absolute 
realiteit, aan het bestaan van het heilige dat deze wereld 
transcendeert maar zich in deze wereld openbaart.” (14)

In zijn religieuze bewogenheid richt de mens zich 
vierend, smekend of in stille aanschouwing tot een 
werkelijkheid die hem overstijgt, die absoluut is, 
tijdloos en grenzeloos. Voor de Duitse theoloog 
Friedrich Schleiermacher ligt daarin de kern van de 
religie:

“Religie is het schouwen van het oneindige vanuit het 
eindige” (15).

De volmaakte, oneindige, absolute, heilige werkelijkheid 
wordt met het woord ‘God’ aangeduid. Men zou daarom 
kunnen stellen dat religie de gerichtheid is van de mens 
op God. De zeer uiteenlopende betekenissen die aan het 
woord ‘God’ toegekend worden, liggen dan mee aan 
de basis van de religieuze diversiteit die de mensheid 
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kent. Ook in een religie als het boeddhisme, die vaak 
als een godsdienst zonder God wordt bestempeld, kan 
een begrip als het nirvana, dat naar een onmetelijke 
eeuwige vrede verwijst, vallen onder de voorstellingen 
van een volkomen realiteit die niet wezenlijk verschilt 
van wat met het woord God bedoeld wordt. De 
discussie of deze interpretatie verantwoord is, hoeven 
we hier niet te voeren. Indien we ons nu bepalen tot 
de monotheïstische religies die teruggaan tot de figuur 
van Abraham kunnen we de bepaling van Augustinus 
overnemen:

“Religie is wat ons verbindt met de almachtige God” (16),

waarbij we hier ook niet hoeven in te gaan op de 
logische en metafysische problemen die onvermijdelijk 
in het woord almachtig besloten liggen. Zo zijn we 
dan ook ongeveer aanbeland bij de definitie die men 
aantreft in het kritisch filosofisch woordenboek van 
André Lalande:

“Een religie is een individueel systeem van gevoelens, 
geloofsovertuigingen en gebruikelijke handelingen die 
God als voorwerp hebben” (17).

Ik ben me ervan bewust dat deze definities zich 
onderscheiden van de bepalingen die in de moderne 
literatuur eerder voorgesteld worden, waarin de 
verwijzing naar God niet voorkomt. Zo schrijft Emile 
Durkheim:

“Een religie is een solidair systeem van overtuigingen 
en praktijken met betrekking tot heilige dingen, d.w.z. 
afzonderlijke en verboden dingen, overtuigingen en 
praktijken die in één morele gemeenschap, die we 
Kerk noemen, al diegenen verenigen die zich erbij 
aansluiten” (18).

Hier heeft de religie alleen “heilige dingen” tot 
voorwerp, en zij brengt mensen bij elkaar in een morele 
gemeenschap. Paul Tillich noemt religie:

“...alles wat ons onvoorwaardelijk aangaat, en wat ons 
ook alleen onvoorwaardelijk hoort aan te gaan” (19).

Tillich legt uit dat de inhoud van datgene wat ons 
onvoorwaardelijk aangaat weliswaar God is, maar 
dat dit geloof weinig te maken heeft met een hoogste 
wezen, God genaamd. Hij omschrijft het begrip religie 
ook nog als

“...de substantie van de cultuur, en cultuur als de vorm 
van de religie” (20).

Het lijkt mij echter nodig het denken over religie terug 
te oriënteren op de religieuze beleving zelf, met haar 
eigen innerlijke oorspronkelijkheid, eerder dan op de 
sociale of culturele functies ervan. Het lijdt geen twijfel 
dat voor de devote, biddende jood, moslim of christen 
de Allerhoogste het voorwerp van zijn aandacht is. In 
wat volgt dient religie als zodanig begrepen te worden.

Niet minder uiteenlopend zijn de opvattingen over wat 
onder rationaliteit verstaan kan worden. Het woord 
vervangt min of meer de oude termen ????, intellect, 
Vernunft, en verwijst daarmee naar het denkende verstand 
als bron van kennis. We zullen hier onder rationaliteit 
het menselijk verstandelijk vermogen verstaan om 
te denken overeenkomstig axiomatische regels van 
logica en mathematica en in overeenstemming met het 
empirische gegeven. Zo moet elke rationele uitspraak 
minstens voldoen aan de regel dat de bewering niet met 
zichzelf in tegenspraak kan zijn. Bovendien moet het 
rationele denken zich rekenschap geven van de orde die 
de zintuiglijke waarneming in de wereld aantreft. Deze 
orde manifesteert zich in vaste verbanden en causale 
relaties die binnen de verschijnselen optreden, zoals de 
waarneming leert. Rationaliteit en empirisme vinden 
elkaar in het verbod op uitspraken die in strijd zijn met 
de directe ervaring.

Een belangrijk criterium voor het rationele denken, waar 
vooral Karl Popper de nadruk op legde, is dat het zich 
altijd bekritiseerbaar opstelt. Elke uitspraak moet op 
argumenten steunen die onderworpen kunnen worden 
aan kritiek, die op haar beurt rationeel is. Op die manier 
wordt de redeloze fantasie aan banden gelegd, zonder 
dat het formuleren van hypothesen wordt uitgesloten.

Het rationele denken is de methode die de wetenschap in 
principe hanteert in haar pogingen begrip te verwerven 
van de waarneembare werkelijkheid.

De vraag is nu, of rationeel denken en religieus geloven 
samen een consistent kennissysteem kunnen vormen, 
elkaar aanvullend op de onderscheiden domeinen van 
hun bevoegdheid, en elkaar bevestigend waar deze 
domeinen samenvallen. Er zijn twee redenen om zich 
aan problemen te verwachten; de ene vloeit voort uit de 
bron van religieuze geloofswaarheden, de andere uit de 
geloofsinhoud zelf. Beide kunnen niet rekenen op veel 
steun van het kritische rationele verstand. Maar precies 
daardoor stelt het religieuze bewustzijn zich autonoom 
op tegenover een voorstelling van de werkelijkheid die 
het niet ontkent of tegenspreekt, maar waaraan het zich 
ook niet onderwerpt.

4. Openbaring en de kritische rede
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De bron van het religieuze geloof, althans in de 
godsdiensten die hun leer baseren op teksten in heilige 
boeken, is de openbaring. Binnen de joods-christelijke 
traditie is de openbaring de zelf-mededeling van God 
die plaatsgrijpt in de geschiedenis van het Hebreeuwse 
volk. In de Heilige Schrift, Oud en Nieuw Testament 
samen, lezen we hoe de God van Israel zijn bestaan en 
zijn wil kenbaar maakt aan Abraham, aan Mozes, aan 
de profeten, en daarna ook via Jezus, zijn Zoon, aan 
de apostelen en de hele mensheid. Daarnaast erkennen 
de gelovigen een tweede, meer algemene openbaring, 
die van de wereld zelf uitgaat. God toont zich in zijn 
schepping. Ook Bijbelteksten gewagen ervan. De 
hemel spreekt van Gods luister en majesteit, lezen we 
in psalmen 8 en 19. Het boek Genesis leert ons dat God 
de wereld goed gemaakt heeft, en dus kan de mens in de 
natuur de sporen van Gods goedheid aantreffen.

Maar op welke grond moeten we dit alles aannemen? 
De rationele geest heeft zijn twijfels. Vooreerst wat 
betreft de openbaring die van de schepping uitgaat. 
Indien we Gods majesteit moeten afleiden uit de pracht 
van de sterrenhemel en ander natuurschoon, wat dan 
besluiten uit de vele calamiteiten in het heelal en de 
defecten in de organische natuur waaronder mens en 
dier afschuwelijk te lijden hebben? De psalmist steunt 
zijn geloof in Gods heerlijkheid op een erg selectieve 
waarneming. Een eerlijker, onbevooroordeelde kijk 
kan gemakkelijk tot een omgekeerde conclusie leiden: 
alleen een wrede schepper kan een dergelijke wereld 
gemaakt hebben.

Maar de kritiek van de rationele denker slaat ook op het 
principe zelf van kennis door openbaring. De gelovige 
gelooft wat de Heilige Schrift zegt, omdat hij aanneemt 
dat God zelf de auteurs van deze boeken geïnspireerd 
heeft. De Schrift is het woord van God, en dus kan 
aan de waarheid ervan niet getwijfeld worden. In deze 
Heilige Schrift staat nu te lezen dat God bestaat, dat 
Hij de wereld geschapen heeft en de mens naar zijn 
bestemming voert, en dat is dan ook wat de gelovige 
gelooft. Maar daarmee mist dit geloof elke basis buiten 
het geloof zelf. Wat de gelovige gelooft, volgt uit wat hij 
aanneemt, en wat hij aanneemt volgt uit wat hij gelooft. 
Zo zit het geloof gevangen in een hermeneutische 
cirkel. Voor wie het geloof in het bestaan van God niet 
zou delen, werden deze boeken dan ook niet door God 
geïnspireerd, en is er geen reden om te geloven wat daar 
geschreven staat.

Het is duidelijk dat een andere, onafhankelijke basis 
nodig is waarop het geloof moet kunnen steunen om 
uit deze cirkel te breken, redeneert de rationele denker. 
Hier zou de natuurlijke openbaring ter hulp moeten 

komen. Maar die overtuigt ook niet, zoals gezegd. Toch 
bestaat er een “natuurlijke theologie” die het bestaan 
van God beweert te bewijzen aan de hand van de 
wonderbaarlijke orde en doelmatigheid die in de natuur 
heersen. Recentelijk lijkt het concept van een “intelligent 
design” sommigen aan te spreken. De waarden van 
een aantal natuurconstanten verhouden zich onderling 
precies zo dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat de 
complexe chemische systemen van de levende wezens 
kunnen bestaan. Dit is a priori hoogst onwaarschijnlijk. 
Volgens de aanhangers van “intelligent design” kan 
deze “fine-tuning” dan ook niet toevallig zijn. Daarom 
wordt het bestaan van een bovennatuurlijk intelligentie 
(al dan niet “God” genoemd) aangenomen, die het 
heelal ontworpen heeft met het oog op het ontstaan van 
menselijk leven.

Maar ook deze redenering overtuigt de kritische 
rationalist niet. De “fine-tuning” van het heelal kan 
eenvoudig het gevolg zijn van wat men het antropisch 
principe is gaan noemen. Dit stelt dat een heelal waarin 
geen leven mogelijk is, niet worden kan waargenomen. 
Onder de talrijke “universa” die theoretisch mogelijk 
zouden zijn, kunnen alleen deze waargenomen 
worden die het ontstaan geven aan levensvormen die 
tot waarneming in staat zijn. Het kan dus ook niet 
anders, dan dat in de wereld die wij waarnemen, de 
natuurconstanten zo zijn dat zij onze aanwezigheid 
mogelijk maken.

Ten slotte wordt door sommigen de rede zelf, ook zonder 
steun van een natuurlijke theologie in staat geacht aan te 
tonen dat het bestaan van God logisch noodzakelijk is. 
Beroemd is het ontologische godsbewijs dat Anselmus 
van Canterbury al in de 11e eeuw heeft geformuleerd 
(21). Anselmus definieert God als datgene waarboven 
niets groter gedacht kan worden. Uit deze bepaling 
volgt het bewijs: aangezien het bestaan van iets dat in 
werkelijkheid bestaat groter is dan van iets dat alleen 
in de verbeelding bestaat, volgt dat God, als het grootst 
denkbare zijnde, noodzakelijk moet bestaan.

Maar uiteindelijk overtuigt dit bewijs de kritische geest 
al evenmin als de argumentaties van de natuurlijke 
theologie. Immanuel Kant heeft alle godsbewijzen 
weerlegd op een manier die als afdoend beschouwd 
kan worden (22). De fysico-theologische bewijzen, 
die gebruik maken van de orde in de natuur (zoals de 
aanhangers van “intelligent design” doen), vertrekken 
vanuit gegevens van de zintuiglijke waarneming, maar 
daaruit kan men nooit de idee van een boven elke 
empirische ervaring verheven idee van een oerwezen 
afleiden, redeneert Kant (23). Een ander bewijs, het 
zogenaamde kosmologische godsbewijs, zegt dat elke 
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toevallige gebeurtenis een oorzaak moet hebben, en dat 
wanneer deze oorzaak zelf ook toevallig is, zij ook weer 
een oorzaak moet hebben. Deze keten gaat zo door tot 
in het oneindige tenzij er een noodzakelijke oorzaak is, 
die God is. Maar hier wijst Kant erop dat het absoluut 
noodzakelijke, als het niet empirisch noodzakelijk is, 
buiten de wereld gelegen moet zijn, en het valt niet 
te bewijzen dat er buiten de zintuiglijk waarneembare 
wereld causaliteit bestaat (24). Met betrekking tot het 
ontologisch bewijs (zoals dat van Anselmus) wijst Kant 
op het onderscheid dat gemaakt moet worden tussen 
ware oordelen en het bestaan van dingen. Het is waar 
dat een driehoek drie hoeken heeft, maar die waarheid 
impliceert niet dat een driehoek bestaat. Als men in 
een waar oordeel het predicaat ontkent maar het ding 
behoudt, ontstaat een tegenspraak. Ontkent men ook het 
ding, dan is er geen tegenspraak, want er is niets meer. 
Dat geldt ook voor een ding dat absoluut noodzakelijk 
is. Ontkent men het ding met zijn predicaat, dan is er 
geen tegenspraak meer. Op die manier kan men de God 
van Anselmus ontkennen. Men zou echter nog kunnen 
opmerken dat wellicht een ding kan bestaan waarvan 
het niet-bestaan met dat ding zelf in tegenspraak zou 
zijn. Dan zou dat ding noodzakelijk moeten bestaan. 
Maar wat betekent het te zeggen dat iets bestaat? Ofwel 
is dit een analytische uitspraak, d.w.z. dat het bestaan 
in het ding zelf besloten ligt, waardoor deze uitspraak 
niets toevoegt en wordt het bestaan van het ding alleen 
maar geponeerd en als werkelijk aangenomen. Ofwel 
is de uitspraak synthetisch, en beweert zij dus iets over 
het ding dat er niet al in besloten ligt, maar dan is het 
bestaan ervan een predicaat, en kan het ding samen met 
zijn predicaat zonder tegenspraak ontkend worden. Het 
‘zijn’ is echter geen echt predicaat, merkt Kant tenslotte 
op, het is niet iets wat aan het begrip van een ding kan 
worden toegevoegd. Als men zegt dat God bestaat, 
verbindt men geen nieuw predicaat met het begrip God, 
maar poneert men alleen maar het begrip met al zijn 
predicaten (25).

De godsbewijzen sneuvelen één na één onder de 
radicale kritiek van de rede. Het bestaan van God kan 
niet rationeel worden bewezen. Ook niet ontkend. De 
religieuze mens kan het bestaan van God nog altijd 
aannemen vanuit zijn geloof, en over God spreken 
steunend op de openbaring. Maar waarom zou hij dat 
doen, als hij geen bevestiging krijgt van het redelijke 
verstand? Welke redenen zijn er nog om te geloven? 
Misschien krijgt de gelovige de steun die de rede 
hem weigert, alleen nog van de hoop, dezelfde hoop 
die aanwezig is in alles wat leeft en streeft, en er de 
belangrijkste krachtbron van is. De gelovige kan de 
hoop bewaren dat in de heilige boeken de waarheid te 
lezen staat, en daarin de kracht vinden voor zijn geloof 
en voor het leven zelf.

“Er kan immers alleen maar geloof zijn wanneer er in 
hoop wordt uitgezien naar wat in werkelijkheid nog niet 
gezien wordt”, schrijft Augustinus (26).

Volstaat de hoop als reden voor het geloof? Of kan de 
rede toch nog steun verlenen? Kant zelf beschouwde 
het religieuze geloof in God als noodzakelijk, en achtte 
het zelfs door de rede voorgeschreven. Die noodzaak 
vloeit voort uit het feit dat de mens moet leven volgens 
de morele wet die algemeen geldig is (het categorisch 
imperatief). Het morele handelen is gericht op de 
realisering van het goede, maar het heeft alleen zin 
indien het hoogste goed, waarop het zich richt, ook 
bestaat. We kunnen het bestaan daarvan theoretisch niet 
bewijzen, maar de praktische rede postuleert het. Het 
hoogste, voltooide goed is een werkelijkheid waarin 
mensen moreel handelen en gelukkig zijn. Het bestaan 
daarvan aannemen kan, volgens Kant, alleen wanneer 
men het bestaan aanneemt van God als grondoorzaak 
van het bestaan van een natuur waarin het morele 
streven opkomt (en ook het bestaan van de vrijheid als 
mogelijkheidsvoorwaarde daarvan). Het geloof in God 
is daarom noodzakelijk voor een moreel leven.

“De hoogste oorzaak van de natuur, voor zover deze 
moet worden voorondersteld omwille van het hoogste 
goed, is dus een wezen dat door verstand en wil de 
oorzaak (dus de schepper) van de natuur is, namelijk 
God. [...] Nu is het onze plicht om het hoogste goed te 
bevorderen, en dus zijn we niet alleen gerechtigd maar 
is het ook een met die plicht als behoefte verbonden 
noodzaak om van de mogelijkheid van dit hoogste 
goed uit te gaan. Omdat dit slechts mogelijk is onder 
voorwaarde dat God bestaat, wordt de aanname van 
het bestaan van God onlosmakelijk met de plicht 
verbonden. Dat wil zeggen, het is moreel noodzakelijk 
om uit te gaan van het bestaan van God” (27).

Zo begrepen is het religieus geloof het antwoord 
op de vraag “wat mag ik hopen?”, één van de drie 
fundamentele vragen waarop Kant in zijn werken een 
antwoord tracht te geven (de andere zijn: wat kan ik 
kennen? en wat moet ik doen?). Met zijn antwoord 
verheft hij het geloof in God tot een morele plicht.

Deze beschouwingen van Kant mogen dan een redelijk 
fundament onder het religieuze geloof leggen, niet 
gevoelig voor de kritiek waaronder de natuurlijke 
theologie lijdt, als praktische motivatie voor het 
religieuze leven van de gelovige lijkt de betekenis 
ervan eerder gering. Niet bij elke gelovige wordt het 
geloof ingegeven door metafysische overwegingen, of 
door welke redeneringen dan ook. Het kan er gewoon 
spontaan zijn, als een overweldigend verlangen naar 
God of “iets goddelijks”, opwellend uit het mysterie van 



ACTA MED. CATH. VOL. 83, N° 1 (2014) 121

dit bestaan, met een kracht die alle redelijke gedachten 
overspoelt:

“Ik wil u kennen, onbekende,  Gij diep in mijn ziel 
grijpende, Mijn leven als een storm doorvarende, Gij 
ondoorgrondelijke, aan mij verwante Ik wil u kennen, 
zelf u dienen” (28).

Dit zijn verzen van de jonge Nietzsche, amper twintig 
jaar oud en van God bezeten, nog vóór de storm in zijn 
ziel tot een allesvernietigende orkaan was aangegroeid 
en hij alleen nog kon leven met de gedachte dat God 
dood is, niet niet-bestaand, maar dood, vermoord door 
de christenen.

Het geloof, zoals het opkomt en oplaait, gedraagt zich 
meestal niet volgens de regels van de rede. Die liggen 
het religieuze temperament niet goed. De religieuze 
mens belijdt zijn geloof in God, spreekt tot God, en 
over God, niet in de eerste plaats vanuit zijn verstand, 
maar vanuit het rusteloze, passionele, hopende geloof 
dat in zijn innerlijk leeft.

Maar daarmee zijn de vragen, die toch opkomen en hun 
eigen hardnekkigheid hebben, niet beantwoord. Niet 
alleen mist dat geloof een bron of steunpunt waarmee 
de rede kan instemmen, de inhoud zelf ervan staat ook 
bloot aan de aanvallen van de kritische rede.

5. Onredelijkheid van het geloof

De menselijke gedaante die mensen aan God geven, 
kan niet beantwoorden aan de goddelijke werkelijkheid 
zelf, leerde Xenophanes al. Maar wat is dan wel de 
werkelijke aard van God? Filosofen en theologen 
hebben aan God tal van predicaten toegekend: Hij is 
de eeuwige, de absolute, de transcendente, de gans 
andere. Hij is almachtig (29) en alwetend (30). Maar 
als we de goede raad van Xenophanes opvolgen en 
afzien van elk antropomorfisme door God op te vatten 
als een volkomen transcendente werkelijkheid, dan 
valt deze God buiten het bereik van alle empirische 
en zelfs theoretische kennis. Hoe kunnen we daar 
dan nog uitspraken over doen? Met de attributen die 
de christelijke theologie aan God toeschrijft, valt 
hij onvermijdelijk buiten het bereik van zowel de 
cognitieve als de affectieve mogelijkheden van de 
mens. We kunnen God niet kennen en als zodanig ook 
niet liefhebben. Dat blijkt al uit de fatale tegenspraken 
waarin elke poging om toch over deze God te spreken, 
uitmondt. God is liefde, schrijft Johannes (31), maar 
hoe moeten we de liefde begrijpen van een almachtige 
die toelaat dat het kwaad bestaat? Hoe valt de vrije wil 
van de mens te verenigen met de voorkennis die een 
alwetende God heeft van alles wat zal gebeuren? Of 

met de goedheid van God die weet dat de mens uit vrije 
wil zal zondigen? God is degene die mij doorgrondt, 
die mijn gedachten kent, maar die mijn begrip te boven 
gaat, bekent de psalmist (32).

De tegenspraken in het spreken over God duiken 
onmiddellijk en overal op. Het scherpst met betrekking 
tot het probleem van het kwaad. Waarom laat een God 
die tegelijk almachtig en volkomen liefdevol is, zijn 
schepselen lijden? Plato was zich al bewust van het 
probleem. “God treft geen schuld”, schrijft hij (33). 
Plato legt deze uitspraak in de mond van een profeet 
die in de onderwereld de gestorvenen toespreekt voor 
zij naar de wereld terugkeren om er de misdaden uit 
hun vorig bestaan uit te boeten. Niet God is schuldig 
aan het kwaad, de schuld ligt bij wie de keuzen maakt, 
en dat zijn de mensen zelf. Op een andere plaats legt 
Plato uit dat God de menselijke ziel met rede heeft 
uitgerust omdat hij als schepper niet schuldig wil zijn 
aan de latere slechtheid van zijn schepselen. Toen God 
de wereld schiep, wilde hij dat alles goed zou zijn (34).

Maar de God van Plato is geen almachtige schepper. 
Zoals hierboven besproken, speelt bij Plato ook de 
noodzaak een rol bij het ontstaan van de wereld, en daar 
ligt de reden dat het scheppingswerk onvolmaakt blijft. 
In de christelijke theologie is God echter volmaakt en 
almachtig, al legt Thomas van Aquino uit dat almacht 
niet betekent dat God het onmogelijke kan doen. 
Realisaties die contradictorisch zijn, zijn intrinsiek 
onmogelijk en vallen niet onder de goddelijke almacht 
(35). Zo kan God het verleden niet ongedaan maken, 
want dat zou betekenen dat iets dat gebeurd is, ook niet 
gebeurd is, hetgeen een contradictie is.

Maar er is leed in de wereld dat voorkomen zou kunnen 
worden zonder de wetten van de logica te schenden. 
Waarom kan een almachtige God een ziek kind niet 
redden? Waarom laat Hij onrecht en bedrog toe? Leibniz, 
die ervan overtuigd was dat de rede voor elk probleem 
een oplossing kan vinden, heeft een poging gedaan 
een “theodicee” uit te werken, een rechtvaardiging 
van God ten opzichte van het kwaad in de wereld (36). 
Hij redeneerde als volgt. Er zijn in principe oneindig 
veel werelden mogelijk waarin de wetten van de logica 
niet overtreden worden. Met zijn almacht kan God elk 
daarvan scheppen, maar wegens zijn goedheid koos hij 
de best mogelijke voor zijn scheppingswerk. De beste 
is deze met het grootst mogelijke goed tegenover het 
minst mogelijke kwaad. Theoretisch was een wereld 
zonder kwaad mogelijk, maar die zou minder goeds 
bevatten dan een wereld met een zekere hoeveelheid 
kwaad, omdat uit sommige kwade dingen goede dingen 
voortkomen. Zo is vrijheid een belangrijk goed, maar in 
een wereld met vrijheid wordt ook gezondigd zodat zij 
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ook het kwaad kent. Vrijheid zonder zondigheid is een 
contradictie en kan dus niet bestaan. Volgens Leibniz 
schiep God de best mogelijke wereld, en besloot hij 
daarom de mens een vrije wel te geven, ook al besefte 
hij welk misbruik de mens daarvan zou maken.

Weinig mensen laten zich door deze redenering 
overtuigen; integendeel, zij wekt irritatie op. Na de 
aardbeving van 1755 die Lissabon in puin legde, had 
Voltaire slechts sarcastische woorden over voor de “beste 
van alle mogelijke werelden” van Leibniz (37). De vraag 
blijft hoe het geloof in een goede God kan standhouden 
als de concrete feiten zo weinig ondersteuning bieden en 
de rede machteloos lijkt ter hulp te komen. Elke rationele 
kritiek op religieuze beweringen schampt af op de aard 
van het religieuze geloof zelf: het steunt niet op kennis, 
niet op redenering, maar op een innerlijke bereidheid, 
ingegeven door de betekenis van geloofswaarheden 
zelf, al wordt die betekenis alleen begrepen of beleefd 
door diegene die de bereidheid opbrengt zich eraan 
te onderwerpen. De buitenstaander, die de religie 
als een objectief verschijnsel onderzoekt, lijkt ervan 
afgesloten. Pogingen religieuze geloofspunten rationeel 
te ondersteunen, hebben al even weinig succes als deze 
om hen met rationele argumenten te weerleggen. De 
religieuze uitspraken lijken eerder elke betekenis te 
missen, dan bewijsbaar vals te zijn.

Dat is precies ook de interpretatie die positivisten 
en empiristen zoals de leden van de zogenaamde 
Wiener Kreis aan het verschijnsel religie (en aan 
de hele metafysica) gaven. De Wiener Kreis was 
een invloedrijk groepje filosofen die elkaar in de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in Wenen 
regelmatig ontmoetten. De filosofie die zij aanhingen 
staat bekend als het logisch empirisme. De overtuiging 
was dat er geen enkel probleem bestaat dat niet in 
principe langs wetenschappelijke weg opgelost kan 
worden. Filosofische vragen worden opgelost door ze 
ofwel als schijnproblemen te ontmaskeren, ofwel door 
ze om te vormen tot een empirisch probleem dat met 
wetenschappelijke methoden opgelost kan worden (38). 
Metafysische en religieuze vragen, zoals de vraag of 
God bestaat, en of Hij de wereld geschapen heeft, of de 
vraag of de ziel onsterfelijk is, kunnen niet beantwoord 
worden, niet omdat ze ons verstand te boven gaan, maar 
omdat ze eenvoudig elke betekenis missen. Het zijn 
schijnproblemen die ontstaan door zinnen te maken met 
woorden waarvan de betekenis niet aangegeven kan 
worden. Van een religieuze uitspraak zoals de bewering 
dat God bestaat, kan men niet zeggen dat ze vals is, ook 
niet dat ze waar is, alleen dat ze geen zin heeft. Ze is 
cognitief leeg.

Elke vorm van metafysica of religie wezen de leden van 
de Wiener Kreis radicaal af als irrationeel en zinloos 
taalgebruik. Moritz Schlick, een centrale figuur van de 
kring, formuleerde het duidelijk:

“De empirist zegt niet tegen de metafysicus: ‘Wat u 
beweert is vals’, maar ‘Wat u beweert betekent niets’. 
Hij spreekt hem niet tegen, maar zegt: ‘Ik versta u 
niet’” (39).

Daarmee is de situatie geschetst: de empirist, de 
positivist, de rationalist of hoe hij zichzelf ook betitelt, 
begrijpt de metafysicus niet, hij begrijpt de religieuze 
mens niet, hij begrijpt niemand die woorden gebruikt 
die niet verwijzen naar waarneembare en verifieerbare 
dingen. Hij beschuldigt hen niet van onwaarheid, maar 
van zinloze beweringen.

6. Apofatische religiositeit

Wittgenstein, die geen lid was van de Wiener Kreis 
maar er contact mee hield en wiens Tractatus Logico-
Philosophicus door de leden bestudeerd en bewonderd 
werd, sprak zich nochtans anders uit. Er bestaat niet 
één denksysteem of één taal waarin de wereld, als 
het geheel van alle gebeurtenissen, adequaat gevat 
kan worden, meende hij. De Tractatus, die in 1918 
verscheen, is een poging om alles wat gezegd kan 
worden duidelijk te zeggen en over alles waarover niet 
gesproken kan worden, te zwijgen, zoals Wittgenstein 
in het voorwoord aangeeft. Eerder, op 11 juni 1916, had 
hij in zijn dagboek geschreven:

“Wat weet ik over God en het doel van het leven? 
Ik weet dat deze wereld bestaat. Dat ik daarin sta, 
zoals mijn oog in zijn gezichtsveld. Dat iets eraan 
problematisch is, wat we de zin ervan noemen. Dat 
deze zin niet in haar ligt, maar erbuiten. [...] De zin 
van het leven, dat is de zin van de wereld, kunnen we 
God noemen. En daaraan de gelijkenis van God als een 
Vader verbinden. Het gebed is de gedachte aan de zin 
van het leven.” (40)

Ook voor Wittgenstein waren geloofsuitspraken geen 
hypothesen die empirisch verifieerbaar zijn, maar ze 
hielden hem bezig en hij begreep dat ze een betekenis 
hebben voor de gelovigen. Zelf heeft hij er weinig over 
gesproken of geschreven, consequent met de al in het 
voorwoord genoemde gedachte die in de beroemde 
slotzin van de Tractatus herhaald wordt: “Waarover 
men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.”

Zwijgen over het onuitsprekelijke is een wijsheid die 
men juist ook binnen de religieuze traditie aantreft 
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en er zelfs karakteristiek voor is. In alle godsdiensten 
hebben vrome mensen aangevoeld dat elke bewering 
en elk woord over God de goddelijke werkelijkheid 
eerder schendt dan belicht of verklaart. Het is niet eens 
gepast God een naam te geven. In de joodse traditie 
mag de naam JHWH niet uitgesproken worden, en 
de islam verbiedt elke afbeelding van Allah. Woorden 
en beelden zijn niet van toepassing voor de God-
zoekende mens. Woorden verwijzen naar begrippen 
en toestanden uit de menselijke ervaring, en zijn niet 
bruikbaar met betrekking tot wat daar bovenuit stijgt. 
Ze hinderen en misleiden alleen maar. Er bestaat een 
oude religieuze wijsheid, de zogenaamde apofatische 
traditie, die het gebruik van woorden met betrekking 
tot de goddelijke werkelijkheid afwijst en stelt dat het 
beter is in het geheel niets over God te willen zeggen. In 
deze verstomming van het spreken erkent de mens zijn 
onwetendheid en zijn onvermogen om het goddelijke 
te kennen. Daar was zich ook Thomas van Aquino van 
bewust, die met zijn uitvoerige geschriften nochtans 
moeilijk als een vertegenwoordiger van deze traditie 
beschouwd kan worden.

“De namen die we aan God geven, schieten alle te kort 
om zijn wijze van bestaan uit te drukken, in zoverre we 
Hem met het verstand tijdens dit leven niet kennen zoals 
Hij is”, schrijft de heilige Thomas (41).

Nicolas Cusanus, de Duitse bisschop en mysticus uit 
de vijftiende eeuw, was radicaal in het bekennen van 
de menselijke onmacht om over God te spreken. In het 
absolute dat we ‘God’ noemen, ligt alles in eenheid 
besloten, volgens Cusanus, het kleinste zowel als 
het grootste. Als zodanig is God een “coincidentia 
oppositorum” (42). Woorden waarmee we naar God 
willen verwijzen kunnen daardoor de betekenis niet 
behouden die ze hadden, ze zouden evengoed het 
omgekeerde kunnen betekenen en ze zeggen dus 
eigenlijk niets meer. In zijn boek De Visione Dei 
richt Cusanus zich rechtstreeks tot God zelf om zijn 
onwetendheid te bekennen:

“Hoe kan het verstand U, Oneindigheid, vatten? Het 
verstand weet dat het onwetend is en dat Gij niet 
gevat kunt worden omdat Gij Oneindigheid zijt. [...] 
Aan de Oneindigheid kan geen enkele adequate naam 
toekomen. [...] Gij zijt een grote God, aan wiens grootte 
geen einde komt. Daarom zie ik U als de onmeetbare 
maat van alles, zoals de oneindige onbegrensde grens 
van alles.” (43)

God oneindig te noemen schept geen klaarheid, zoals 
blijkt uit deze woorden. Wat kan nog de betekenis zijn 
van uitdrukkingen als een “onmeetbare maat” of een 

“onbegrensde grens”? Zijn zij meer dan inconsistente 
formuleringen die uit de pen vloeien van een hulpeloos 
om woorden smekende God-zoeker? Geen enkel 
woord of beeld voldoet, ook de titels en namen niet 
die traditioneel aan God worden toegekend, hetgeen 
Cusanus tot merkwaardige uitspraken inspireert:

“Gij zijt geen Schepper, maar tot in het oneindige meer 
dan een Schepper, hoewel zonder U niets wordt of kan 
worden” (44).

In de apofatische traditie wordt elke poging om 
rationeel over God te spreken opgegeven en zelfs 
afgewezen. Daarin ligt de volstrekte erkenning van 
Gods transcendentie en onkenbaarheid. Meister 
Eckhart was een uitgesproken vertegenwoordiger van 
deze stroming. In zijn predikingen en tractaten komt hij 
er dikwijls op terug:

“God is boven alle kennis verheven. Als er iets is dat 
we van hem denken te kennen, dan is hij dat niet” (45).

De woorden en begrippen waarover we beschikken, zijn 
van toepassing op onszelf en kunnen niet overgedragen 
worden op God, die de totaal Andere is, onvergelijkbaar 
met alles waarvan wij kennis hebben. We beweren van 
God dat hij een schepper is, dat hij goed is, liefde is, het 
leven is, maar Eckhart herinnert eraan dat die woorden 
hun oorsprong en hun betekenis alleen maar in onszelf 
vinden. Dit brengt deze mysticus soms tot uitspraken 
die shockerend zijn, vaak meer nog voor de gelovige 
dan voor de rationele denker:

“Als ik zeg: ‘God is goed’, dan is dat niet waar. Eerder 
is het zo dat ik goed ben, God is niet goed! Ik zeg het 
nog sterker: ‘Ik ben beter dan God’. Want wat goed is 
kan beter worden. God is niet goed en daarom kan Hij 
ook niet beter worden. Als Hij niet beter kan worden, 
kan Hij ook niet het allerbeste worden. Die drie staan 
ver van God af: goed, beter en best. Hij staat boven 
alles. Zeg ik dan: ‘God is wijs’, dan is dat niet waar; ik 
ben wijzer dan Hij. Zeg ik dan: ‘God is een zijnde’, dan 
is dat ook niet waar. Hij gaat het zijn te boven en is een 
het zijn overstijgende niet-heid” (46).

Honderden bladzijden schrijft Eckhart vol met 
sermoenen en tractaten waarin hij spreekt over datgene 
waarvan hij zegt dat men niet kan spreken. Maar het 
hoeft geen tegenspraak te zijn dat woorden dichterbij 
brengen wat desondanks onbereikbaar blijft. De 
mysticus ervaart dat God een levende nabije realiteit kan 
zijn, al is het geen praktische of theoretische kennis die 
de kloof dicht. Daarvan zijn de getuigenissen talrijk. In 
de late middeleeuwen (omstreeks 1380) verscheen een 
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boek van een onbekende schrijver onder de titel “The 
Cloud of Unknowing.” De anonieme auteur wees erop 
dat God niet alleen onkenbaar is, maar zelfs ondenkbaar. 
We kunnen hem niet alleen niet in woorden vatten, zelfs 
niet in gedachten. En toch kunnen we in zekere zin bij 
God komen, weliswaar niet door kennis, niet door het 
verstand, maar door de liefde.

“Alles waarover ik kan denken, laat ik achter me en 
ik kies ervoor om te beminnen wat ik niet kan denken. 
Want God kan bemind worden, maar niet gedacht. 
Door de liefde kan men hem vasthouden, niet door 
gedachten” (47).

Wetenschap en geleerdheid zijn irrelevant voor wie zo 
spreekt. God kan niet het voorwerp van redeneringen 
zijn. Er is een andere weg, niet die van de kennis, maar 
van de liefde, die de mens met God in aanraking brengt. 
Maar ook dan nog waarschuwt de onbekende schrijver 
van de “wolk van onwetendheid’:

“Wees er zeker van dat je in dit leven nooit een 
onbewolkt zicht op God zult hebben” (48).

Hier komen de woorden van Augustinus in de 
herinnering. ‘Wie heb ik lief als ik God liefheb?’, vroeg 
de kerkvader zich af (49). Bij Augustinus laaide de liefde 
hoog op en in al zijn hartstochtelijke overwegingen staat 
de vraag centraal ‘wie is God?’ Wie is het voorwerp 
van deze liefde? Hij onderzoekt zijn eigen innerlijk en 
beseft dat het niet de schoonheid van de natuur is, niet 
het licht, niet de muziek, niet de geur van bloemen, al 
heeft hij dat allemaal lief. Maar God is niets van dat 
alles. God is niet de aarde, niet het licht, niet de zon, 
niet het hele heelal. Ten slotte komt Augustinus tot het 
enige mogelijke antwoord: het voorwerp van de liefde 
tot God is God. Het resultaat van zijn zoektocht is een 
tautologie.

De naam die de Onnoembare in het christendom gegeven 
werd, nog vóór elke apofatische terughoudendheid, is 
die van de liefde (50). De liefde van Augustinus voor 
God is zijn liefde voor de liefde. Vijftien eeuwen na 
Augustinus wijst de Franse filosoof Henri Bergson erop 
dat we deze woorden ernstig moeten nemen. Het gaat 
om méér dan een inhoudloze tautologie.

“God is liefde, en het voorwerp van de liefde. Heel de 
mystiek gaat daarover. Over die dubbele liefde zal de 
mysticus nooit ophouden te spreken. De beschrijving 
ervan is eindeloos omdat het voorwerp van de 
beschrijving onuitsprekelijk is. Maar wat zij duidelijk 
zegt is dat de goddelijke liefde niet iets is dat God 
toebehoort, maar dat zij God zelf is” (51).

7. Katafatische religie

Er schuilt in de apofatische mystiek, paradoxaal genoeg, 
een onbedoeld cognitief element. Het belijden van 
onwetendheid is ook een vorm van weten. Wie beweert 
dat God onkenbaar is, kent alvast van God dit kenmerk 
van zijn onkenbaarheid. De stelling van onkenbaarheid 
is logisch inconsistent, want van iets onkenbaars kan 
niets gekend zijn, ook niet de onkenbaarheid ervan. Om 
dezelfde reden laat zich ook Gods onbeschrijfelijkheid 
niet beschrijven, en kan zijn onnoembaarheid niet 
genoemd worden. Misschien is het waar, wat de 
apofaticus beweert, dat de vele namen die in tal van 
religieuze tradities aan God gegeven werden, op een 
onterecht woordgebruik berusten, maar deze ene naam, 
de Onnoembare, kan in elk geval niet van toepassing 
zijn, want hij is in strijd met zichzelf.

Een volstrekt negatieve theologie, die over God alleen 
in negaties spreekt, is daarom niet mogelijk. Zij zou 
ook de negatie van de negaties moeten inhouden, en 
zo ophouden een negatieve theologie te zijn. In elk 
spreken, zelfs elk zwijgen over God, ligt onvermijdelijk 
een zekere kennis van God besloten, hoe weinig ook.

Zo dringt het rationele oordeel het onbetreedbaar geachte 
domein van de apofase toch weer binnen en laat er zijn 
verdict horen. Het spreken moet consistent zijn, ook 
wanneer het gaat over de onmacht van het spreken zelf. 
Het is onmogelijk zich van de rationaliteit te ontdoen. 
Zelfs al zou God, als de “coincidentia oppositorum”, 
contradictorische waarheden kunnen omvatten, de 
mens kan dat niet en moet zich van tegenstrijdigheden 
onthouden. Een bekentenis van totale onwetendheid is 
een tegenspraak, want zij verraadt de kennis van het 
eigen niet-weten.

Daarentegen stoot een theologie die positieve uitspraken 
over God doet niet op een dergelijke principiële 
onmogelijkheid, hoogstens op de beperkingen van 
haar mogelijkheden. Indien er bronnen van kennis over 
God bestaan, kan de mens daaruit putten, eventueel 
zonder op de rede te steunen, maar ook zonder daar 
noodzakelijk mee in strijd te zijn. Door openbaring 
en door eigen inzicht kan de gelovige zich in het bezit 
van kennis van God achten, en kan hij daarover willen 
spreken, ook al is hij er zich van bewust dat die kennis 
niet de totaliteit van het goddelijke mysterie omvat. 
Spreken over God was wat Paulus in Athene kwam 
doen. De God van de christenen is niet de “onbekende 
God” van de Griekse filosofen, preekte Paulus op de 
areopaag. Voortaan is hij de mens bekend (52). De 
God die de christenen vereren is de schepper van het 
heelal en van de mens. Hij heeft de mens naar zijn beeld 
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geschapen en daarmee de bedoeling te kennen gegeven 
dat de mens Hem zouden zoeken en vinden. Paulus laat 
er ook geen onduidelijkheid over bestaan dat de mens 
God kan kennen, want daartoe is de mens gemaakt. 
Daarmee plaatst de apostel, en alle verkondigers van 
deze leer na hem, zich in wat de katafatische traditie 
wordt genoemd, het expliciete, bevestigende spreken 
over God.

De termen katafase en apofase zijn afkomstig van 
Pseudo-Dionysius de Areopagiet, de Syrische monnik 
uit de zesde eeuw (die schuilgaat achter de naam van 
Dionysius, de man die aanwezig was op de Areopaag toen 
Paulus er zijn redevoering hield (53). Hij schreef onder 
andere een kort tractaat “Over Mystieke Theologie” 
waarin hij aangeeft dat over God op twee manieren 
gesproken kan worden. Op een positieve manier, die 
hij katafatisch noemde (?at?fas??, bevestiging, naar het 
spreken gericht) en op een negatieve, apofatische manier 
(?p?fas??, ontkenning, van het spreken afgewend). In 
de katafase spreekt de mens over God vanuit wat hij 
door geloof en onderzoek weet van God. In de apofase 
erkent hij Gods absolute transcendentie en kan nog 
slechts in ontkenningen spreken, waarbij God alles 
“ontnomen” wordt, zelfs zijn hoogste namen en titels. 
De “Mystiek Theologie” culmineert in een apofatische 
hymne, een litanie over Diegene die niet het licht is, 
niet het leven, niet de eeuwigheid, niet de tijd, niet de 
waarheid, niet de wijsheid, niet een eenheid en niet een 
goedheid, niet een zijnde en niet een niet-zijnde, maar 
die boven dit alles staat, boven elke bepaling en boven 
elke ontkenning (54).

De katafatische theologie daarentegen, die positieve 
uitspraken over God doet, wordt beoefend door 
een studie van de Heilige Schrift, volgens Pseudo-
Dionysius. Hier verschijnt de onkenbare in een 
gesluierde gedaante. Het is de taak van de theologie 
voorbij de beelden naar het mysterie zelf te kijken. 
In tegenstelling tot de apofatische theologie, waarvan 
de negaties betrekking hebben op de natuur van God, 
onderzoekt de katafatische theologie de manifestaties 
van God en zijn effecten in de schepping. Zij mondt 
uit in een “symbolische theologie” die zich bezighoudt 
met de interpretatie van de antropomorfe beelden en 
attributen die in de Heilige Schrift aan God worden 
toegekend. Deze beelden kunnen soms absurd lijken: 
God bevindt zich op bepaalde plaatsen, God heeft 
lichaamsdelen, God maakt zich kwaad, God slaapt en 
wordt wakker (55). De symbolische theologie moet 
het symbool uitleggen, en zo de geest optillen van de 
symbolen naar de hemelse werkelijkheid zelf (56).

8. De rede en het geloof

In de katafatische theologie wordt de rationaliteit 
terug uitdrukkelijk toegelaten op het domein van de 
religie, waar zij door de apofatische ontweken wordt. 
De volheid van God kan de mens dan wel niet in 
woorden of gedachten uitdrukken, maar hij kan alvast 
kennis hebben van de kloof tussen God en mens, 
en van de paradoxale innerlijke nabijheid van het 
goddelijke die hij voelt. Ook kan de mens reflecteren 
over wat hem uit de verschillende bronnen van het 
geloof ingegeven wordt. Al deze uitingen moeten 
gepaard gaan met verstandelijke overwegingen. Het 
is geen toeval dat in dezelfde periode waarin binnen 
het Europese christendom de mystiek een hoge vlucht 
nam (met Hadewijch, Eckhart, van Ruusbroec en vele 
anderen), ook de scholastiek tot bloei kwam en er 
haar monumenten van rationele theologie oprichtte. 
Wanneer de mens het waagt te spreken over de 
Allerhoogste, vanuit welke voorstelling dan ook, kan 
hij niet buiten de rede staan. Het “credo quia absurdum” 
(57) is nooit een overtuigende basis voor het religieuze 
geloof geweest. Hoeveel aannemelijker is het niet de 
orde en logica die God in zijn schepping heeft gelegd, 
te respecteren. Ook al is het waar dat het geloof niet op 
de rede steunt, de fideïstische houding die de rede als 
irrelevant of zelfs hinderlijk beschouwt, is een extreem 
standpunt dat veel religieuze mensen niet bereid zijn te 
delen. In de westerse theologische traditie is het “fides 
quaerens intellectum” (58), het geloof dat wil begrijpen, 
dieper geworteld.

Een mysticus als Eckhart prijst de rede in zijn preken 
vaak met de meest lovende woorden en wijst erop 
dat de mens door de rede bevoegd en bekwaam is om 
over waarheid en onwaarheid, over goed en kwaad te 
oordelen (59). Er is geen enkele reden, vindt Eckhart, 
om de rede te wantrouwen. Integendeel:

“Kennis en zuivere rede verenigen de ziel in God. De 
zuivere rede dringt door in het loutere zijn, kennis loopt 
voorop, zij gaat voor en breekt door” (60).

In deze erkenning ligt, volgens de Duitse mysticus, geen 
tegenspraak met de bewering van Gods onkenbaarheid. 
Minder verwonderlijk is in elk geval de belangrijke, 
ondersteunende en verklarende rol die Thomas van 
Aquino aan de rede toekent in zijn theologisch systeem:

“De heilige leer steunt ook op de menselijke rede, 
niet om te bewijzen wat tot het geloof behoort (want 
dat zou de verdienste ervan wegnemen), maar 
om verduidelijking te brengen met betrekking tot 
verscheidene onderwerpen van de leer” (61).
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Al blijft de rede, volgens Thomas, ondergeschikt aan 
het geloof, want:

“We hebben een volkomener kennis van God door de 
genade dan door de natuurlijke rede.” (62)

Het rationele verstand is niet nodig om de eerste 
principes van het christelijk geloof te bewijzen, 
betoogt Thomas van Aquino, want die zijn ons door 
de goddelijke openbaring meegedeeld, maar de rede is 
nuttig en nodig om waarheden aan het licht te brengen 
die uit de geloofsinhoud voortvloeien. In elk geval 
kan er tussen een geloofsartikel en het verstandelijk 
inzicht nooit een tegenspraak optreden, want zowel de 
openbaring als de rede vinden hun oorsprong in God 
(63).

De rol die de rede speelt blijkt bijvoorbeeld uit de 
indrukwekkende argumentaties die Thomas voert 
rond het probleem van het ontstaan van de wereld. 
Heeft het heelal altijd bestaan? Volgens Thomas 
kan dat niet zijn, want de Heilige Schrift leert dat 
God de wereld geschapen heeft, en dus heeft zij 
een begin gekend. Volgens Aristoteles (die hij zeer 
bewondert) heeft de wereld echter altijd bestaan. Er 
zijn inderdaad verscheidene redelijke argumenten om 
dat aan te nemen. Thomas kent er tien en somt ze op. 
Hij bespreekt ze en weerlegt elk van de tien, ook met 
behulp van redelijke argumenten (64). Thomas stelt 
zich dus niet tevreden met het louter poneren van een 
geloofswaarheid tegenover de visie van Aristoteles die 
op de rede steunde, maar hij gebruikt zelf de rede om 
diens argumenten te weerleggen. Vervolgens somt hij 
alle argumenten op die aangevoerd kunnen worden ter 
ondersteuning van de stelling dat het heelal inderdaad 
een begin gekend heeft, zoals de Schrift verklaart. Hij 
kent er acht. Men zou verwachten dat de theoloog 
tevreden zou zijn met het verheugende feit dat zijn 
geloof door deze rationele argumenten bevestigd wordt. 
Maar dan onderwerpt Thomas de acht argumenten 
aan een onderzoek en verwerpt ze allemaal (65). Zijn 
conclusie is dat met betrekking tot het probleem van 
het ontstaan van de wereld de rede geen uitsluitsel kan 
geven. De bewering dat de wereld door God geschapen 
is, is niet in strijd met de rede, steunt ook niet op de 
rede, maar is een waarheid van het geloof, besluit hij.

Volgens Thomas van Aquino kan er geen conflict 
bestaan tussen het geloof en de rede, maar hoeft het 
geloof ook niet op de rede te steunen. Dat standpunt is 
binnen de verschillende confessies van het christendom 
nog steeds het overheersende. Het geloof en het verstand 
hebben hun autonomie en vullen elkaar aan. Beide zijn 
onmisbaar. Als de ene de andere lijkt te hinderen kan 

dat alleen een gevolg zijn van een onvolgroeidheid of 
onvolkomenheid waaraan elk van beide kan lijden. 
Een wankel geloof voelt zich door rationele kritiek 
aangevallen, en een onzeker verstand kan zich onnodig 
terugtrekken voor de uitspraken van het geloof.

9. Besluit

Religie kan niet zonder rationaliteit. Meer dan vaak 
wordt toegegeven, zijn de twee op elkaar aangewezen. 
Het geloof heeft de rede nodig om een volwassen geloof 
te kunnen zijn. Paus Johannes Paulus II waarschuwde 
voor een fideïsme dat het belang niet erkent van 
rationele kennis en filosofische discussie voor het 
begrijpen van het geloof, en zelfs voor de mogelijkheid 
om in God te geloven (66). Een van religieus geloof 
doordrongen en tegelijk met een radicale rede begaafde 
geest als die van Johannes Kepler, de renaissance-
astronoom, voelde aan dat de mens juist door deze twee 
capaciteiten van geloof en rationeel begrip de gelijkenis 
met zijn Schepper vertoont waar het boek Genesis over 
spreekt. En op grond daarvan mag de mens dan ook 
vertrouwen hebben in zijn wetenschappelijke kennis, in 
het bijzonder die van de wiskunde met haar volmaakte 
rationele opbouw:

“Niet elk vermoeden is verkeerd. Want de mens is het 
beeld van zijn Schepper, en het is dus mogelijk dat hij 
over de dingen die verband houden met de inrichting 
van de wereld, op dezelfde wijze denkt als de Schepper. 
Want de wereld neemt deel aan het getal, en de geest 
van de mens (een bovenwereldse werkelijkheid in de 
wereld) begrijpt niets zo goed als getallen. Voor de 
kennis daarvan is hij klaarblijkelijk gemaakt” (67).

“De meetkunde is één en eeuwig, een weerspiegeling 
van de geest van God. Dat de mens hier kennis van 
heeft, is een van de redenen om hem beeld van God te 
noemen” (68).

Kepler las de goddelijke openbaring in de aanschouwing 
van het heelal. Zoals een gelovige de Heilige Schrift 
leest, las hij in het boek van de natuur:

“Ik mag werkelijk zeggen dat. telkens ik in gedachten 
die prachtige orde aanschouw hoe elk ding uit een ander 
volgt en zelf ook opgevolgd wordt, het is alsof ik een 
goddelijke tekst gelezen heb, die niet met letters maar 
met wezenlijke dingen in de wereld zelf geschreven is en 
die zegt: mens, laat uw verstand zich tot hier uitstrekken 
zodat gij deze dingen begrijpen zult” (69).

Hier vinden we het geloof van de psalmist terug, die 
Gods luister aan de sterrenhemel zag, maar aangevuld 
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met de dringende uitnodiging om te onderzoeken en 
niets voor het verstand onbegrepen te laten.

Tijdens zijn leven had Kepler veel te lijden van de 
religieuze conflicten die Europa vóór en tijdens de 
Dertigjarige Oorlog verscheurden. Desondanks begreep 
deze begenadigde man dat religie een wezenlijk goed is 
dat de mens in aanraking brengt met de diepste waarheid 
achter zijn bestaan. Keplers leven demonstreert hoe de 
rede en het geloof samengaan wanneer zij zich beide 
ten volle en elk volgens hun eigen aard ontwikkelen. 
Voor Kepler, zoals drie eeuwen later voor Einstein, 
was rationeel inzicht in de structuur van de kosmos een 
bron van religiositeit, en vormde zijn religieus geloof 
de drijfveer van zijn wetenschappelijk onderzoek. Met 
al hun contrasten, vormden religiositeit en rationaliteit 
samen zijn begrip van de kosmos, van de mens, en 
van de oorsprong en uiteindelijke bestemming van de 
schepping.

In de moderne tijd is het samengaan moeilijker 
geworden. De geesten sluiten zich op in één van beide 
gebieden en wat zij vaag vernemen van hetgeen buiten 
het eigen domein ligt, beschouwen zij eerder als een 
hinder dan als een aanvulling. Zo is de natuurlijke 
spanning, die tussen religie en rationaliteit altijd bestaan 
heeft, een bron van conflict en irritatie geworden, eerder 
dan van inspiratie en motivatie. Maar een religie die de 
rede als een hinder beschouwt, en een rede die er niet 
in slaagt de religie te begrijpen, kunnen niet tot volle 
bloei komen.

Wat het twijfelzuchtige, geseculariseerde, zich 
postmodern en postchristelijk noemende Europa nodig 
heeft, is een nieuwe, radicale openheid van geest, en 
een overtuigde, affirmatieve aansluiting op zijn eigen 
geschiedenis. Deze geschiedenis heeft het dubbele 
fundament gelegd waarop de westerse beschaving met 
heel haar gewicht steunt: de Griekse rationaliteit en de 
christelijke religiositeit. Uit het spanningsveld tussen 
beide is onze rijke en wonderlijke cultuur gegroeid 
en alleen daarin kan zij vruchtbaar en levenskrachtig 
blijven.
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Zwak christen-zijn niet af uit religieuze tolerantie *
Raoul Bauer

Raoul Bauer is hoogleraar cultuurgeschiedenis

Quote: ‘Gidsfiguren respecteren de godsdienst van hun 
buren vanuit een authentieke beleving van het eigen 
geloof.’

Geen enkele religie heeft de absolute Waarheid in 
pacht. Daarom is interreligieuze dialoog wenselijk. 
Maar deze gesprekken blijven maar authentiek als 
gelovigen hun eigenheid bewaren. Historische gids-
figuren tonen hoe we net daarin de basis vinden om 
anderen met begrip, liefde en respect tegemoet te 
treden.

Jean-Louis Tauran heeft, als voorzitter van de Pauselij-
ke Raad voor Interreligieuze Dialoog, onlangs de hin-
does warm opgeroepen om samen te ijveren voor vrede 
en welvaart. Deze demarche van de Franse kardinaal 
blijkt geen unicum. De interreligieuze gebedsdagen 
voor de wereldvrede, die de pausen Johannes Paulus 
II en Benedictus XVI in Assisi hebben gehouden, pas-
sen in die logica. Daarbij geven ze blijk van de over-
tuiging dat diverse religies waarheidsvormen zijn die, 
met de woorden van wijlen hoogleraar wijsbegeerte Jos 
Decorte, “de absolute waarheid van God zelf benade-
ren, zonder die helemaal te vatten.” Of zoals theoloog 
Nicolaas van Cusa het beeldend heeft verwoord in de 
nadagen van de val van Constantinopel (1453): «Vrede 
ligt in de Waarheid, oorlog in de dwaling». De gedachte 
dat tegenstanders in de Waarheid leven, is voor zowel 
christenen als moslims on-verdraaglijk en geeft aanlei-
ding tot geweld. Vandaar de nood aan het inzicht dat 
beide tradities in de Waarheid leven. Of anders gefor-
muleerd: ook het christendom heeft de absolute Waar-
heid niet in pacht, waardoor een gesprek met andere 
religies wenselijk blijft.

Voorzichtigheid geboden

Hoe wenselijk deze tolerante opstelling ook is, toch 
is niet iedereen er de dag van vandaag gelukkig mee. 

Zo zijn tijdens de interreligieuze ontmoetingen in As-
sisi heel wat katholieken ongerust geweest over niet-
christelijke vieringen in katholieke kerken en kloosters. 
Hun bedenkingen waren en zijn niet volledig onterecht. 
Tolerantie dienen we met de nodige voorzichtigheid in 
te vullen. 

Christen-zijn afzwakken

Een dialoog tussen de godsdiensten is rijker en meer au-
thentiek als iedereen zijn eigenheid bewaart. Ondanks 
dit schijnbaar vanzelfsprekende inzicht, menen velen 
dat ze in naam van tolerantie hun religieuze gezindheid 
tussen haakjes horen te plaatsen. Uitkomen voor de 
eigen overtuiging lijkt voor hen een uiting van onver-
draagzaamheid of een gebrek aan christelijke naasten-
liefde. Deze opvatting leidt tot de paradoxale situatie 
dat sommigen vanuit een christelijke overtuiging hun 
christen-zijn afzwakken. Zo verwordt tolerantie tot een 
leeg begrip waarbij men, in naam van een soort vrij-
blijvende, relativerende progressiviteit, zich terugtrekt 
op een eiland van levensbeschouwelijke onverschillig-
heid.

Verdraagzame geest

Om deze opvatting over religieuze tolerantie verder te 
verkennen, is het aangewezen om concrete individuen 
en groepen in herinnering te brengen die, binnen een 
specifieke historische context, blijk hebben gegeven 
van een open en verdraagzame geest. Een eerste figuur 
in dat rijtje is de Fransman Petrus Venerabilis (+1156). 
Toegegeven, deze laatste grote abt van Cluny heeft over 
joden en moslims harde taal gesproken, waardoor hij 
vandaag beslist een slechte pers zou krijgen. Maar, in 
een tijd die door de kruistochten werd beheerst, toch 
energie stoppen in een Latijnse vertaling van de Koran 
is en blijft een moedige daad. De opening, die hij op 
die manier maakte naar de islam, werd evenwel gedra-



ACTA MED. CATH. VOL. 83, N° 1 (2014) 129

gen door zijn ijver om moslims te bekeren. Een besef 
van eigen religieuze superioriteit was bij hem duidelijk 
aanwezig.  

Progressieve tolerantie

Eenzelfde houding vinden we bij de zachtmoedige 
Franciscus van Assisi (+1226). In 1219 maakt hij de 
verschrikkingen van de Vijfde Kruistocht mee. Die 
strijd tussen moslims en christenen verloopt bloedig en 
Franciscus wil een brug slaan tussen beide kampen. Hij 
wordt ontvangen door de sultan en leert de islam be-
ter kennen. Iedereen is het erover eens dat Franciscus 
handelt als een tolerant man. Toch opletten. De manier 
waarop velen zijn verblijf bij de moslims evalueren, 
is kenschetsend voor een bepaalde invulling van het 
begrip tolerantie. Gelooft men sommige historici, dan 
was de man van Assisi bijna op weg om zelf moslim te 
worden. Of wat te denken van het woordelijk oproepen 
tot het gebed of de geknielde bidhouding. Dit verhaal 
over een Franciscus die danig onder de indruk van de 
islam is, blijkt een mooie illustratie van ‘progressieve 
tolerantie’, maar valt historisch niet hard te maken. 
Franciscus ging naar de moslims – die hij trouwens de 
ongelovigen noemde – omdat hij in de evangelies las 
hoezeer hen uitmoorden in tegenspraak was met Gods 
liefdesgebod. Bovendien wenste hij hen tot zijn christe-
lijke geloof te bekeren. Hoe graag sommigen de latere 
heilige ook in de rol van grote verzoener tussen gods-
diensten duwen, toch staat ook bij hem de superioriteit 
van het christendom overeind.

Leiden naar christendom

Hetzelfde geldt voor de tolerantie bij de al genoemde 
Nicolaas van Cusa. Ondanks zijn oordeel dat geen en-
kele van de grote godsdiensten de ‘Goddelijke Waar-
heid’ volledig kan vatten, blijft hij toch overtuigd dat 
het christendom superieur is. Zijn tolerantie bestaat uit 
het ‘tollere’ (Latijn), uit het op een hoger niveau tillen 
van zijn gesprekspartners. Hij benadert de moslim of 
de jood met openheid en waardering voor hun geloof, 
maar uiteindelijk primeert steeds het inzicht dat we die 
‘anderen’ moeten leiden naar het christendom dat finaal 
het dichtst staat bij Gods Waarheid.

Radicale eerbied

Met enige goede wil passen in dit overzicht ook de mon-
niken van Tibhirine, die in de nacht van 26 op 27 maart 
1996 ontvoerd en weken daarna vermoord werden. Ex-
pliciet hadden ze gekozen om midden in een moslim-
gemeenschap hun ideaal van het cisterciënzerklooster 
te beleven. Actief leefden ze mee met hun buren. Over-

duidelijk stelden ze hun hart open voor iedereen in een 
wijde omgeving. En deze liefde voor hun naasten ging 
zo ver als menselijk mogelijk was, tot in de dood dus. 
In de dagen van dreigend gevaar bleven ze ter plaatse, 
omdat ze precies dan de dorpsgemeenschap niet in de 
steek wensten te laten. Nooit was daarbij sprake van 
rechtstreekse missionering. Hun eerbied voor de islam 
bleek in die zin radicaler dan in de andere historische 
voorbeelden. Toch staat ook bij hen het christelijke ge-
loof absoluut op de eerste plaats. Hun keuze voor de 
bedreigde dorpelingen werd immers geïnspireerd door 
hun monastieke, christelijke idealen. De film Des hom-
mes et des dieux (zie Tertio 551) toont dit meesterlijk. 
Centraal staan bij deze monniken de grote momenten 
uit ons katholieke canon: Kerstmis, het passieverhaal 
en vooral de  ̶  beklijvende  ̶  evocatie van het Laatste 
Avondmaal. Kortom, zij respecteren de godsdienst van 
hun buren vanuit de authentieke beleving van het eigen 
geloof.

Respectvol benaderen

Deze enkele voorbeelden illustreren frappant een nood-
zakelijk kenmerk van religieuze tolerantie. Elk geloof 
– en dat geldt zeker voor de godsdiensten van het Boek 
– tendeert naar een absolute waarheidsclaim die exclu-
siviteit oproept. Dit veroorzaakte in de loop van de ge-
schiedenis en tot vandaag, botsingen tussen de diverse 
religies. Van de weeromstuit is een tolerantie-idee ont-
wikkeld waarin het eigen geloof werd geminimaliseerd. 
In naam van de verdraagzaamheid ziet men dit bij heel 
wat christenen opduiken. Ten onrechte. Zoals blijkt uit 
bovenstaande voorbeelden kunnen we, met volle be-
houd van de christelijke overtuiging, precies in dat ge-
loof de basis vinden om de andere met begrip, liefde en 
respect tegemoet te treden.

Met dank overgenomen uit Tertio, christelijk opinie-
weekblad nr. 720, 27.11.2013.   
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La question du stérilet…

Je suis gynécologue et confrontée à des demandes de 
pose de stérilet (DIU), et il n’est pas facile de savoir 
réagir ; voilà quel a été mon cheminement tout au long 
de vingt ans d’expérience.
Tout  d’abord,  une  certitude  de  base : le  DIU  
agit en gênant l’implantation de l’œuf fécondé (par 
inflammation due au cuivre, ou encore par atrophie due 
à la progestérone pour les nouveaux stérilets) et donc, 
est bien un abortif.
Pour cette raison, je n’ai jamais posé un seul stérilet, 
ni même appris à en poser ; comme cela la question ne 
se pose même pas si un jour j’étais tentée ou forcée !!! 
(Prudence)
Même si je bénéficiais de la clause de conscience auprès 
des chefs de service (à l’époque !) ou des médecins 
remplacés, grâce à laquelle j’étais au moins respectée 
à défaut d’être comprise, il me fallait néanmoins 
expliquer mon refus aux patientes.
Dans les premiers temps, j’arrivais à me débrouiller 
pour  invoquer  des  raisons  médicales ;  par  ex,  une 
date inadéquate dans le cycle, ou encore une infection 
cervico-vaginale latente « suffisante » pour reporter la 
pose. De même, en cas de demande de prescription, 
j’invoquais des contre-indications médicales telles les 
ATCD de césariennes, le risque de stérilité chez les 
femmes jeunes etc… (Contre-indications que récusent 
certains!!)
Par la suite, dans les mêmes circonstances, et c’est ce 
que je continue à faire, je commence par prendre le 
temps d’expliquer les mécanismes d’action des diverses 
contraceptions, pilule et stérilet en les comparant et en 
indiquant que la première agit comme contraceptif (je 
ne rentre pas dans le détail de l’action anti-nidatoire de 
certaines pilules  bloquant  insuffisamment  l’ovulation)  
tandis que le second est en réalité un contragestif ; 
j’explique également  les  avantages  et  inconvénients  
médicaux ou de confort de chacun. La plupart du 
temps, cette explication est suffisante pour que la 
patiente renonce d’elle-même au stérilet en me disant: 
« je ne savais pas; on ne m’avait pas dit ; si c’est cela je 
n’en veux pas »…… Finalement, ce sont les patientes 
qui ont le dernier mot sans que je n’ai rien d’autres à 
ajouter ; merci mon Dieu !
Enfin, dans de rares cas, les patientes tiennent malgré 
tout au stérilet parce qu’elles en ont déjà eu un ou 
qu’elles  veulent  absolument  essayer  ou  encore  que 
le mécanisme d’action leur est indifférent ; dans ces 
conditions, je suis alors obligée de me dévoiler: « non 
je suis désolée, je ne pose pas de stérilet ». Elles sont 
toutes étonnées mais ne posent pas plus de questions,
 

même si elles n’en pensent pas moins sur les limites 
de mes compétences !! » Pouvez-vous me le prescrire 
quand même ? « risquent-elles tout de même. » Non 
c’est la même chose » ! Assez rarement l’une ou l’autre 
me lance : « Vous êtes contre ? » Et de leur répondre:
« je pense surtout que ce n’est pas la contraception qui 
vous convient ». Et la discussion est définitivement 
close.
Il m’aura fallu du temps pour être claire dans mes 
réponses. En effet, au début,  mes explications 
pouvaient rester ambiguës, n’osant pas affirmer mon 
refus et tournant autour du pot à vouloir chercher tous 
les contournements possibles pour m’en sortir. En fait 
maintenant, c’est beaucoup plus simple car si je vois leur 
détermination se maintenir, j’expose rapidement mon 
refus, ce qui coupe court à toutes les tergiversations. 
Mon refus les ennuie car elles comptaient en finir sans 
plus tarder avec leur « contraception », mais je n’ai 
aucun doute sur le fait qu’elles finiront bien par trouver 
un autre gynéco pour leur poser ce stérilet tant convoité
; c’est leur problème, et ce n’est plus le mien !
Je  peux  ajouter  que  je  n’ai  aucune  réticence  à  « 
perdre » ce genre de patientes ; ce qui en plus n’est 
même pas certain car cela peut leur arriver de revenir 
ultérieurement.
Par contre, reste à affronter par bouche à oreille ou 
courrier interposés le regard des confrères qui peuvent 
me considérer comme insensée dans certains cas ; mais 
je ne les croise pas, donc tout va bien.
Chaque fois que je suis confrontée à cette situation, 
j’implore l’Esprit-Saint pour qu’Il m’éclaire et me 
donne la force de trouver les mots justes pour répondre 
sans blesser et avec fidélité, c’est à dire en vérité.

Amour et Vérité Médecins
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Inleiding op Theologie van het lichaam
Drs. S.F.J. van Aken, Drs. E.M.H. van Aken 

In onze huidige cultuur lijkt, door de seksuele revolutie, 
geen taboe meer te bestaan omtrent seksualiteit. Door 
onderwijs, media en wetenschap is er schijnbaar 
openheid ontstaan over een onderwerp dat ons 
allen aangaat. Maar als op een wat dieper niveau 
gekeken wordt, komt men niet verder dan hetgeen 
we “objectiverende lichamelijkheid” zouden kunnen 
noemen. Het lichaam met zijn seksuele functies, wordt 
gezien als iets dat onze eigendom is en waarover we 
beschikken. Deze benaderingswijze ligt geheel in de 
lijn van Descartes, die het lichaam beschouwde als iets 
dat we als mens bezitten.

Tegelijkertijd zien we een steeds groter wordend 
probleem ontstaan op het gebied van relaties: mensen 
lijken zich steeds moeilijker langdurig te kunnen 
binden aan een ander. Er is veel pijn en verdriet door 
echtscheidingen, zowel aan de kant van de echtparen 
als van de eventuele kinderen.
In de Nederlandse en Belgische kerkprovincies, en meer 
algemeen in de westerse landen, is het na de encycliek 
Humanae Vitae zeer stil geweest als het ging om zaken 
als seksualiteit en relaties. Enerzijds lag daar een 
ingewikkeld cultureel fenomeen aan ten grondslag (de 
nasleep van de seksuele revolutie). Anderzijds waren 
de theologische werken over huwelijken en menselijke 
relaties vooral gericht op de juridische implicaties bij 
uitzonderingsgevallen. Op het gebied van de seksuele 
moraal ontstond in de pastorale praktijk een houding 
waarbij als laatste redmiddel naar het eigen geweten 
werd doorverwezen.
Er was en is wezenlijk behoefte aan een sluitend 
werk dat antwoord geeft op oprechte vragen omtrent 
seksualiteit en relaties. Een werk dat antwoord kan 
geven op diepe existentiële vragen, maar zich niet 
onttrekt aan de praktijk van alledag. En zo’n werk is er. 
Het heet Theologie van het lichaam en is van de hand 
van Johannes Paulus II.
Theologie van het lichaam kan echter niet beschouwd 
worden als één bepaalde theologische stroming. 
Daarvoor is het te fundamenteel. Het is eerder een 
‘revolutionair’ werk dat antwoord kan geven op 
fundamentele existentiële vragen, maar daarnaast 
ook veel actuele vragen kan beantwoorden waar onze 
huidige cultuur op wacht. 
Binnen de Kerk is het een werk dat slechts gedeeltelijk 
zijn weerslag heeft gekend in verschillende 
documenten, maar dat nog niet echt doorgedrongen is 
in de kerkelijke theologie. George Weigel, theoloog en 
biograaf van Johannes Paulus II, noemt de theologie 

“één van de meest gedurfde herschakeringen van 
de katholieke theologie sinds tijden.” Hij noemt het 
“een soort theologische tijdbom die zal afgaan met 
enorme consequenties. Als het doordringt tot de 
kerkelijke theologie, de overwegingen en het religieuze 
onderricht, veroorzaakt het een enorme ontwikkeling 
van het denken op het gebied van zowat elk groot thema 
van het geloof.”

De basis van Theologie van het lichaam

Theologie van het lichaam is het eerste grote 
catechetische project van het pontificaat van Johannes 
Paulus II, hetgeen later zijn belangrijkste theologische 
werk zou worden. Het is een verzameling van 129 
audiënties gegeven tussen september 1979 en november 
1984. De uitgewerkte teksten verschenen direct in 
L’Osservatore Romano en werden in 1985 voor het 
eerst gebundeld door Città Nuova Editrice. De Engelse 
vertaling werd in 1997 gebundeld en uitgegeven door 
Pauline Books and Media.
De structuur van Theologie van het lichaam is achteraf 
toegevoegd. Daardoor verschillen de titels en subtitels 
tussen beide vertalingen. Onlangs is echter gebleken dat 
Theologie van het lichaam waarschijnlijk reeds vóór 
1978 is ontwikkeld, toen Karol Wojtyla nog kardinaal 
was. De structuur was daarin door hemzelf duidelijk 
aangegeven. De nieuwe editie van de Engelse vertaling, 
met de nieuwe structuur, komt naar verwachting in 
september van dit jaar uit. 

Antropologische fundamenten en drie oorspronke-
lijke ervaringen

In eerste instantie lijkt de titel Theologie van het lichaam 
een contradictio in terminis. De theologie aan de ene 
kant en het lichaam aan de andere kant lijken elkaars 
tegenpolen. Hoewel strijdig met het christendom, 
wordt door velen het lichaam nog steeds beschouwd 
als iets minderwaardigs, of als iets dat het goddelijke 
in de weg staat. Johannes Paulus II beweert precies 
het tegenovergestelde door te stellen dat “het lichaam, 
en het lichaam alleen, het mogelijk maakt om te zien 
wat onzichtbaar is: het spirituele en het goddelijke. 
Het lichaam is gemaakt om het onzichtbare mysterie, 
geborgen in God voor alle tijden, te brengen naar de 
zichtbare werkelijkheid van de wereld; een teken ervan 
te zijn.”
De werktitel Theologie van het lichaam geeft het sterke 
verband aan tussen de studie naar God en de studie 
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naar de mens met zijn lichaam. Om het met zijn eigen 
woorden te formuleren, “het feit dat theologie ook het 
lichaam behelst, zou niemand verbazen die zich bewust 
is van het mysterie en de realiteit van de incarnatie. 
Theologie is de wetenschap die zich met goddelijkheid 
bezighoudt. Door het feit dat het Woord van God vlees 
werd, kwam het lichaam door de voordeur de theologie 
binnen.”
Wat maakt Theologie van het lichaam nu zo bijzonder? 
Johannes Paulus II begint met de beschrijving van drie 
fundamentele ervaringen van de oorspronkelijke mens. 
Hij doet dat in navolging van Christus die verwijst 
naar de oorsprong, als antwoord op een vraag van de 
farizeeën. De oorspronkelijke ervaringen grijpen terug 
naar het begin van Genesis, naar het tijdperk vlak na 
de schepping, en kunnen kort worden weergegeven als 
‘het oorspronkelijke alleen-zijn’, ‘de oorspronkelijke 
eenheid’ en ‘de oorspronkelijke naaktheid’. Dat zijn 
niet zomaar een paar ervaringen. Deze ervaringen 
zeggen iets over wie de mens ten diepste is, over wat 
onze roeping is en over wat de bedoeling is van de 
schepping. Omdat het oorspronkelijke ervaringen van 
de mens zijn, zijn zij ten diepste goed aan te voelen. En 
dat is wellicht de kracht van Theologie van het lichaam 
dat objectiviteit integreert met subjectiviteit: Johannes 
Paulus II heeft een adequate antropologie ontwikkeld 
waarin realistische filosofie, op basis van metafysica, 
wordt samengebracht met de ervaringen van de mens. 
Daardoor blijft Theologie van het lichaam niet abstract, 
maar wordt het als het ware een oproep: “Kom, ervaar 
het zelf!”
Het is niet eenvoudig om een weerslag te geven van 
een groot werk. Daarom willen we ons beperken tot 
een beknopte beschrijving van de drie oorspronkelijke 
ervaringen uit de eerste cyclus van Theologie van 
het lichaam. Deze drie ervaringen vormen de basis 
van hetgeen ‘de mens van de oorsprong’ genoemd 
kan worden. In tegenstelling tot ‘de mens van de 
geschiedenis’, begeven we ons in een situatie van 
genade en heiligheid. En deze situatie staat niet ver van 
ons af, omdat zij de basis vormt van wie we als mens 
eigenlijk zijn. Er zit als het ware nog een vonk in ons 
van deze oorspronkelijke ervaringen.

De oorspronkelijke ervaring van alleen-zijn

Genesis 2,18 verwijst naar de oorspronkelijke ervaring 
van het alleen-zijn. God brengt de dieren naar de mens 
toe “om te zien hoe hij ze zou noemen”. Doordat de 
mens ontdekt dat er geen ander is zoals hij, ontstaat er 
bij hem een zelfbewustzijn. De mens ontdekt wie hij 
zelf is doordat hij zich onderscheidt van de rest van de 
visuele wereld. Hij ontdekt zijn eigen subjectiviteit en 
wordt zich bewust van zijn persoon-zijn. Hij ontdekt 

zijn eigen waardigheid en zijn vermogen tot zelf-
reflectie. Doordat de mens anders is dan de rest van de 
schepping, staat hij eveneens alleen ten opzichte van 
zijn Schepper. Door wie hij is, heeft hij een unieke, 
exclusieve en onherhaalbare relatie met God zelf. Hij 
is ‘partner van de Absolute’ . Door mens te zijn hebben 
ook wij een relatie met God. Onze diepste ervaring van 
persoon-zijn is de ervaring van een intieme relatie met 
God.
 Het alleen-zijn impliceert nog meer. De eerste mens 
heeft eveneens een ervaring van alleen-zijn door 
zijn eigen lichaam. Het lichaam verlangt en verwijst 
namelijk naar een te vormen eenheid. Door dat teken 
dat het lichaam in zich draagt, wordt het perspectief 
geopend tot de vorming van gemeenschap. Daarmee 
vormt het lichaam de kern van de antropologische 
realiteit: het openbaart ons wie we als mens zijn. Als 
we werkelijk beeld zijn van God, die zelf een relatie 
is, betekent dit dat we geroepen zijn tot een relatie. 
En dat is ook precies wat het eerste scheppingsverhaal 
bevestigt: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen.” Het lichaam draagt die roeping tot het 
vormen van een relatie in zich, en dat wordt de eerste 
mens duidelijk doorheen zijn alleen-zijn.

De oorspronkelijke ervaring van eenheid

“Eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn 
gebeente.” De eerste mens roept het uit nadat hij iemand 
van gelijke waardigheid ontmoet. Het is opmerkelijk 
dat de eerste mens pas man (‘ish’) wordt genoemd in 
het licht van de vrouw (‘ishshah’). Daarmee, zo stelt 
Johannes Paulus II, wordt aangegeven dat de identiteit 
van de persoon voortkomt uit de dualiteit tussen man en 
vrouw. Het is het lichaam van de vrouw dat de identiteit 
van de man bevestigt en vice versa.
De definitieve schepping van de mens bestaat uit de 
schepping van een eenheid van man en vrouw. Deze 
eenheid wordt gerealiseerd door het lichaam en heeft 
een sacramentele dimensie. Vanaf het begin verwijst 
deze namelijk naar de “incarnatie” van de gemeenschap 
van personen: de communio personarum. Hier wordt een 
belangrijke theologische stap genomen. Traditioneel 
gezien werd de mens als individu beschouwd, als beeld 
van God. Maar deze visie wordt hier uitgebreid met de 
man-vrouweenheid. Paus Johannes Paulus II bevestigt 
dat door te zeggen dat “de mens beeld van God wordt, 
niet zozeer op het moment van alleen-zijn, maar 
voornamelijk op het moment van gemeenschap.” Hij 
vervolgt door te zeggen dat “dit Drie-eenheidsconcept 
van het ‘beeld van God’-zijn wellicht het diepste 
theologische aspect is van wat gezegd kan worden over 
de mens.”
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Als er gesproken wordt over de eenheid van man en 
vrouw die gerealiseerd wordt door het lichaam, wordt 
niet alleen gesproken over de betekenis van het man-
zijn en het vrouw-zijn, maar ook, daaruit voortkomend, 
over de seksuele eenwording tussen beiden. Daarom 
zegt de paus ook dat Theologie van het lichaam in zekere 
zin ook Theologie van de seks wordt. Hoewel geheel in 
de lijn van de traditie van de Kerk, mag dit toch wel 
revolutionair genoemd worden. Het één vlees worden 
wordt het oorspronkelijke effectieve teken waardoor 
heiligheid de wereld binnen kwam. De seksuele moraal 
wordt plotseling in een geheel ander licht gezet. De 
seksuele eenwording wordt niet beschouwd als iets dat 
veraf staat van het geestelijke, maar is de plaats waar 
het beeld van de goddelijke Drie-eenheid het meest tot 
zijn recht kan komen.
Later beschrijft Johannes Paulus II dat deze eenwording 
een zichtbaar teken is van het huwelijk vanaf het begin. 
En dit teken is gebonden aan het zichtbaar teken van 
Christus als bruidegom en de Kerk als bruid, aan 
de heilsgeschiedenis van God. Daarmee wordt het 
eeuwige plan van liefde naar de historische dimensie 
geplaatst en vormt het huwelijk, vanaf het begin, het 
fundament van de hele sacramentele orde. Het huwelijk 
is dus niet slechts één van de zeven sacramenten, maar 
is, in het licht van het heilsplan, het prototype van alle 
sacramenten.

De oorspronkelijke ervaring van naaktheid

Volgens Augustinus is de diepste wens van het menselijk 
hart deze om de ander te zien en om gezien te worden 
door de liefdevolle blik van de ander. Deze uitspraak 
geeft goed weer wat wordt bedoeld met “zij waren 
naakt, maar schaamden zich niet.” “Man en vrouw”, 
zo zegt Johannes Paulus II, “zien elkaar op een dieper 
niveau dan alleen de zintuigelijke waarneming.” In feite 
zien ze elkaar zoals God ieder van hen afzonderlijk ziet. 
Door het lichaam wordt direct de geest herkend. Het is 
het delen in de blik die de Schepper heeft. “Zij zien en 
kennen elkaar; met de vrede van de doordringende blik 
die nu juist de volheid van de intimiteit van personen 
bewerkstelligt.” 
 Deze volheid van de intimiteit van personen wordt 
geopenbaard door de wederzijdse complementariteit, 
juist omdat hij man en zij vrouw is. En door hun 
mannelijkheid en vrouwelijkheid worden zij een gift 
voor elkaar. De betekenis van hun lichaam wordt zo voor 
hen duidelijk. Zij zijn een gemeenschap van personen, 
en hun eigen lichaam is daar getuige van. Vandaar dat 
Johannes Paulus II spreekt van de huwelijkse betekenis 
van het lichaam.
 De naaktheid zonder schaamte is een verwijzing naar 
wie we als persoon ten diepste zijn. We zijn ontstaan 

door een geschenk uit liefde, en zijn ook als zodanig 
bedoeld: om als liefdes-gave in gemeenschap met 
de ander te leven. Deze liefdes-gave is teken van het 
mysterie van de Drie-eenheid en dit is reeds vastgelegd 
of ingeprent in ons lichaam. Het is ook daarom dat, 
als we leven volgens de werkelijke betekenis van ons 
lichaam, we de betekenis van ons bestaan vervullen.

Het belang van Theologie van het lichaam voor Kerk 
en Samenleving

Johannes Paulus II zelf gaf het belang van zijn werk aan 
door te zeggen dat “Theologie van het lichaam de basis 
vormt van wat het betekent mens te zijn.”
Theologie van het lichaam is ook een kader waarbinnen 
de moraalleer van de Kerk begrepen kan worden. Ze 
richt zich namelijk op de oorsprong van het menselijk 
handelen en grijpt ernaar terug. Het behandelt het 
menselijk handelen vanuit een geheel nieuw perspectief, 
namelijk het perspectief van de oorspronkelijke 
bedoeling met de mens en de gesteldheid van zijn hart. 
“Het begrijpen van de fundamentele betekenis van 
het mysterie van de schepping, zoals de huwelijkse 
betekenis van het lichaam (en de fundamentele condities 
van deze betekenis) is belangrijk. Het is onmisbaar voor 
het begrip van wie de mens is en hoe hij zou moeten 
zijn, en daarom ook hoe hij zijn eigen handelingen zou 
moeten vormen.”
Johannes Paulus II roept de Kerk op om niet nog 
spiritueler te worden, maar om meer geïncarneerd 
te geraken. We hebben immers een geloof van het 
lichaam: het Woord is vlees geworden, Christus is met 
zijn lichaam gestorven aan een kruis, en Christus is 
lichamelijk verrezen. In de Eucharistie ontvangen we 
het lichaam van Christus. Met andere woorden, het 
gaat in Theologie van het lichaam niet om een bepaald 
element van ons geloof, maar juist om de essentie.
Behalve het belang van zijn onderricht voor de Kerk, is 
Theologie van het lichaam van wezenlijk belang voor 
de maatschappij waarin wij leven. “De roep van man en 
vrouw om gemeenschap van personen te worden, is het 
diepste substraat van de menselijke ethiek en cultuur.” 
Het gaat om iets dat wezenlijk menselijk is, met een 
oorsprong die in God zelf ligt en daarnaar ook verwijst. 
Het begrip van de betekenis van wie wij ten diepste 
zijn, van de betekenis van het man- en vrouw-zijn en 
van de betekenis van de seksualiteit, biedt de kans om 
een maatschappij op te bouwen van liefde en leven. 
“Het is een illusie om te denken dat een echte cultuur 
van het menselijk leven opgebouwd kan worden zonder 
jongeren te helpen om de seksualiteit, de liefde en het 
hele leven te begrijpen en te beminnen in hun ware 
betekenis en in hun nauwe onderlinge betrekking.”
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Theologie van het lichaam: 
een onderricht in mens-zijn *

Als we kijken naar de woorden van Genesis waarin het 
huwelijk wordt gezien als twee “in één vlees” (Gen 
2,24), lezen we dat de eerste man en vrouw beiden 
naakt waren, maar geen schaamte voelden (Gen 2,25). 
Stel nu dat deze woorden de sleutel zijn om Gods plan 
met het menselijk leven te begrijpen. Stel verder voor 
dat de enig mogelijke manier om het onzichtbare mys-
terie van God te ‘zien’ is door middel van het mense-
lijke lichaam, in mannelijkheid of vrouwelijkheid. Ster-
ker nog, stel dat de diepere ‘logica’ van het christelijke 
mysterie eenvoudigweg niet te begrijpen is, tenzij we 
de betekenis van het sekseverschil en die van de huwe-
lijksgemeenschap begrijpen.

Op dit ogenblik zou je kunnen denken dat ik mezelf een 
beetje te veel bezig houd met het menselijk lichaam. 
Je zou zelfs kunnen denken dat ik een beetje te veel 
ben beïnvloed door onze culturele obsessie naar seksu-
ele dingen. Begrijpelijk, maar wat nu als paus Johannes 
Paulus II deze dingen voorstelt?
 
Inderdaad, tezamen met een aantal andere dingen, zijn 
de bovenstaande voorstellen die Johannes Paulus doet 
in zijn eerste grote catecheseproject van zijn pontificaat, 
bekend als Theologie van het lichaam. In deze verza-
meling van 129 audiënties, gegeven tussen september 

1979 en november 1984, ontwikkelt Johannes Paulus 
datgene wat later een van zijn belangrijkste bijdragen 
zou zijn aan de Kerk en de wereld.
Theologie van het lichaam is een schriftelijke reflectie 
op de menselijke ervaring van de belichaming met zijn 
erotisch verlangen en onze neiging naar eenwording. 
Het is onderverdeeld in twee delen. Op de eerste plaats 
behandelt de paus een “adequate antropologie”, geba-
seerd op de woorden van Christus. Als we een totale vi-
sie op de mens willen, moeten we eerst kijken naar onze 
lichamelijke ervaring “vanaf het begin” (Mat. 19,8), in 
onze geschiedenis (Mat. 5, 27-28) en in ons einddoel 
(Mat. 22,30). In het tweede gedeelte van de catechese 
past Johannes Paulus zijn christelijke mensbeeld toe op 
de roeping van het huwelijk en het celibaat, evenals op 
het morele onderwerp in de encycliek Humanae Vitae 
van paus Paulus VI.
 
Natuurlijk, in een kort artikel als andere kunnen we 
slechts een schets maken van een inhoud van de revo-
lutionaire catechese van de paus. We beginnen met het 
algemene idee. 

De thesis van de paus

De thesis van de paus is, als we het dieper tot ons door 

De kracht van Theologie van het lichaam schuilt o.a. 
in het ervaringsaspect. Het is niet slechts een goede 
theologische en filosofische benadering, maar raakt de 
mens in zijn hart en eigen ervaringen. Zeker als het gaat 
om de seksualiteitsbeleving en relaties, is er een grote 
drang naar antwoorden. Niet zozeer antwoorden in de 
zin van wat wel en niet kan of mag, maar op een dieper 
niveau. Door terug te gaan naar de ervaringen van de 
eerste man en vrouw, worden we teruggebracht naar 
de diepste ervaringen van de waarheid die in ons eigen 
hart gelegd is. Door begrip van onze eigen persoon als 
een eenheid van lichaam en geest, door begrip van de 
betekenis van ons lichaam en onze seksualiteit, kunnen 
we onze eigen roeping als man en als vrouw begrijpen 
(gehuwd, ongehuwd of celibatair).
Theologie van het lichaam is een groot en diepgaand 
werk. Het rekent voorgoed af met het wantrouwen ten 
opzichte van het lichaam. Omdat lichamelijkheid, het 
eigen lichaam en seksualiteit zo dicht bij iedere mens 
staan, biedt het eveneens een uitgelezen kans voor een 
nieuwe evangelisatie, zowel binnen als buiten de Kerk. 

Theologie van het lichaam is diepgaand en staat dichtbij 
de praktijk. Het kan het hart van de mens raken. Daarom 
is het een goede basis voor catechetische projecten, 
zoals huwelijksvoorbereidingen. Gezien het belang en 
de kracht van Theologie van het lichaam, kan het ook 
niet ontbreken in de vorming van toekomstige pastores 
en anderszins verantwoordelijken binnen de Kerk.
 
Drs. S.F.J. van Aken is theoloog en biomedicus. Drs. 
E.M.H. van Aken is psycholoog en heeft eveneens 
theologie gestudeerd. Zij zijn beiden verantwoordelijk 
voor het huwelijks- en gezinspastoraat in het bisdom 
Haarlem en verbonden als docenten “Seksuele moraal en 
Theologie van het Lichaam” aan het opleidingsinstituut 
“de Tiltenberg” in Vogelenzang.

De referenties zijn in dit artikel weggevallen. Het 
originele artikel staat in Communio, jaargang 31 nr 4. 
Zie ook www.communio.nl
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laten dringen, een vernieuwing van het denken over het 
menselijk lichaam en de seksualiteit. “Het lichaam, en 
het lichaam alleen,” zegt Johannes Paulus, “maakt het 
mogelijk om te zien wat onzichtbaar is: het spirituele 
en het goddelijke. Het is gemaakt om het onzichtbare 
mysterie, geborgen in God voor alle tijden, te brengen 
naar de zichtbare werkelijkheid van de wereld, een te-
ken ervan te zijn” (20 feb 1980).
 
Een mondvol scholastiek woordgebruik, ik weet het. Wat 
betekent het? Fysisch gezien kunnen we als lichamelijke 
schepselen God niet zien. Hij is puur Geest. Maar God 
wilde zijn mysterie aan ons zichtbaar maken en dus 
prentte Hij een teken ervan in ons lichaam door ons man 
en vrouw te maken naar zijn eigen beeld (Gen 1,27).
 
De functie van dit beeld is het weerspiegelen van de 
Drie-eenheid, “een ondoorgrondelijke goddelijke ge-
meenschap van drie Personen” (14 nov 1979). Dus, in 
de afwikkeling van de katholieke denkwijze, conclu-
deert Johannes Paulus dat “de mens beeld en gelijkenis 
werd van God, niet alleen door zijn mensheid, maar ook 
door de gemeenschap van personen die man en vrouw 
vanaf het begin af aan vormden.” En de paus voegt eraan 
toe dat “vanaf het begin de zegen van de vruchtbaarheid 
erop rustte, verbonden door menselijke procreatie.” 
 
Het lichaam heeft een “huwelijksbetekenis” omdat het 
de mannelijke en vrouwelijke roeping openbaart om 
gift te worden voor elkaar, een gift die zich helemaal uit 
in hun “éénwording als één vlees”. Het lichaam heeft 
ook een “voortbrengende betekenis” wanneer een derde 
persoon op de wereld gezet wordt door de onderlinge 
gemeenschap. Op deze manier bestaat het huwelijk uit 
een “primordiaal sacrament”, gezien als teken dat het 
mysterie van het leven van de Drie-eenheid overbrengt 
door man en vrouw, en door hen naar de kinderen, de 
familie en de hele wereld.
 
Zoals de Catechismus benadrukt, betekent dit niet dat 
God “seksueel” is. God is zuiver geest waarin geen 
plaats is voor verschil tussen seksen. Maar de “vol-
maaktheden” van man en vrouw weerspiegelen iets van 
de oneindige volmaaktheid van God (KKK 370). Daar-
om spreekt de paus over de seksualiteit als teken van 
Gods mysterie. Als we naar de Schrift kijken, gebruikt 
deze de eenheid tussen man en vrouw als een analogie 
om iets te begrijpen van het goddelijke mysterie. “Gods 
mysterie blijft transcendent met betrekking tot deze 
analogie zoals met betrekking tot elke andere analogie 
waarmee we in menselijke taal uitdrukking ervan pro-
beren te geven. Tegelijkertijd biedt deze analogie echter 
de mogelijkheid van een zeker diepgaand begrip van de 
betekenis van het mysterie” (29 sept 1982).

Mens van oorsprong

In het begin ervoeren Adam en Eva hun gemeenschap 
als echt deelgenoot-zijn van Gods eigen mysterie van 
liefde. Het gevoel van seksueel verlangen, zoals God dat 
gemaakt had, was om lief te hebben zoals God liefheeft 
in de totale gave van zichzelf. Omdat deze roeping de 
samenvatting is van het evangelie, zegt Johannes Paulus 
dat “als we leven volgens de huwelijkse betekenis van 
ons lichaam, we de werkelijke betekenis van ons zijn en 
ons bestaan vervullen” (16 jan 1980). Daarom verenigt 
de man zich met zijn vrouw en worden zij “één vlees” 
(zie Gen 2,24).
 
In zijn exegese van de schepping, spreekt de paus over 
de oorspronkelijke eenheid van de seksen, die voort-
komt uit de menselijke ervaring van de eenzaamheid. 
De mens realiseerde zich bij het geven van de namen 
aan de dieren dat hij alleen zich bewust was van zich-
zelf en dat alleen hij zijn eigen besluit kon nemen over 
zijn handelingen; alleen hij was een persoon, geroepen 
tot de liefde. Op basis van deze eenzaamheid — een 
ervaring van zowel de man als de vrouw — ontstaat de 
ervaring van lichamelijk verlangen en verlangen naar 
éénwording.
 
Terwijl er onder de dieren geen “helper was die bij hem 
paste”, verklaart de mens direct na zijn diepe slaap: 
“Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn 
vlees” (Gen 2, 23). Met andere woorden: “Eindelijk 
een persoon die ik kan liefhebben.” Hoe wist hij nou 
dat ook zij een persoon was die geroepen was voor de 
liefde? Haar naaktheid openbaarde het mysterie!
 
Vòòr de verbreking tussen lichaam en ziel door de zon-
de, maakte het lichaam het mogelijk elkaar te zien en 
te kennen... Door te leven in volledige samenhang met 
de huwelijkse betekenis van het lichaam, was de erva-
ring van de oorspronkelijke naaktheid niet besmet met 
schaamte (Gen 2,25).

De mens in de geschiedenis

De introductie van schaamte betekent een radicale ver-
andering in de ervaringen met het lichaam. Het bete-
kent het verlies van genade en heiligheid. “De mens van 
oorsprong” maakt plaats voor “de mens in de geschie-
denis”, die nu moet strijden tegen de lustgevoelens in 
zijn hart.
 
Lust is een erotisch verlangen, los van Gods liefde. Het 
is daarom dat, als we met lust naar anderen kijken, we 
al overspel hebben gepleegd in ons hart (zie Mat 5,28). 
Christus’ woorden zijn ernstig. Johannes Paulus stelt 
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echter de vraag: “Moeten we bang zijn voor de ernst 
van zijn woorden, of zouden we misschien vertrouwen 
moeten hebben in de verlossende inhoud ervan, in de 
kracht?” (8 okt 1980).
 
De kracht zit ‘m in het feit dat de mens die het uit-
spreekt “het Lam van God is dat de zonde van de we-
reld wegneemt (Joh. 1,29). Christus stierf en verrees 
niet uit de doden om ons slechts te leren omgaan met 
de zonden. Zijn dood en verrijzenis zijn daadkrachtig. 
Zij verlossen onze vrijheid van de heerschappij van de 
neiging tot kwaad”, zo duidt Johannes Paulus het.
 
Op deze manier kunnen we altijd de strijd herkennen 
in ons hart tussen lust en liefde. “Zo is ook”, benadrukt 
Johannes Paulus, “de verlossing van het lichaam al be-
zig in de man en de vrouw van de geschiedenis. Dit 
betekent dat, als we ons lichaam openstellen voor de 
‘adem’ van de Heilige Geest, we de diepe en werkelijke 
overwinning over lustgevoelens kunnen ervaren. We 
kunnen langzamerhand her-ontdekken wat de erotische 
beleving van de oorspronkelijke (huwelijkse) betekenis 
van het lichaam inhoudt. Deze bevrijding van lust en 
de vrijheid dat dit met zich meebrengt, is in feite de 
voorwaarde voor allen die samenleven in waarheid” (8 
okt 1980).

De eschatologische mens

Wat te zeggen over de ervaring van het lichaam en ons 
verlangen naar eenwording over de dood heen? Zei 
Christus niet dat we niet langer huwen na onze verijze-
nis? Ja, maar dat betekent niet dat het gedaan is met ons 
verlangen naar eenheid. Het betekent dat het vervuld 
wordt. Sacramenten zijn vooral aardse tekenen van he-
melse werkelijkheden. We hebben dan geen tekenen 
meer nodig om ons op de hemel te richten, we zijn dan 
in de hemel.
 
Hemel is de oneindige huwelijksvoltrekking tussen 
Christus en de Kerk. “Voor de mens is deze voltooiing 
de uiteindelijke verwezenlijking van de eenheid van het 
menselijke geslacht, hetgeen God vanaf de schepping 
voor ogen had. (…) Zij die met Christus verenigd zul-
len worden, zullen de gemeenschap van verlosten zijn, 
de heilige stad van God, de ‘bruid van het Lam’ (KKK 
1045). Dit is de eenheid waarvoor we uiteindelijk ge-
schapen zijn. En dit is nu juist dat waar het “één vlees-
zijn” zich vanaf het begin op richt (zie Ef. 5, 31-32).
 
In de verrijzenis van het lichaam ontdekken we - es-
chatologisch gezien - dezelfde huwelijkse betekenis 
van het lichaam in het mysterie van de ontmoeting met 
de levende God van Aangezicht tot aangezicht (9 dec 

1981). “Dit zal een compleet nieuwe ervaring zijn,” 
zegt de paus, “maar het zal niet veraf staan van wat deel 
uitmaakte in ‘het begin’, ook niet van de procreatieve 
(mede-scheppende) betekenis van lichaam en sekse” 
(13 jan 1982).

De christelijke roepingen

Slechts door te begrijpen wie de mens van oorsprong, 
geschiedkundig en eschatologisch is, kunnen we inzien 
hoe de mens moet leven. Met andere woorden, door een 
schets van een “adequate antropologie” is de deur nu 
geopend voor het juiste begrip van de christelijke roe-
pingen van celibaat en huwelijk.
 
Degenen die ongehuwd zijn “vanwege het koninkrijk” 
(Mat. 19,12) hebben gekozen om te leven in een hemels 
huwelijk op aarde. Op een bepaalde manier “slaan zij 
het sacrament over”, anticiperend op later. Door zo te 
handelen, gaan zij, terwijl zij in de dimensie van de ge-
schiedenis zijn, over de dimensie van de geschiedenis 
heen en zijn zij getuigen in de wereld van het Konink-
rijk van God onder ons (Mat 12,28). Authentiek chris-
telijk celibaat is dus geen afkeuring van seksualiteit of 
ontering van huwelijk. Het is een uiting op aarde van de 
uiteindelijke bestemming en betekenis!
 
Als een roeping tot heiligheid is het huwelijk bedoeld 
om man en vrouw voor te bereiden op de hemel. Maar 
om het een adequate hemel-voorbereiding te laten zijn, 
moet het model het juiste goddelijke prototype weer-
spiegelen. Het sacrament van het huwelijk bestaat in 
het openbaren van het eeuwige mysterie van God in een 
“teken” dat niet alleen dient ter verkondiging van dat 
mysterie, maar het ook bekrachtigt tussen de gehuwden 
(8 sept 1982).
 
Het hele gehuwde leven is gebaseerd op dit teken. Maar 
nergens is dit teken meer gemanifesteerd dan wanneer 
man en vrouw “één vlees” worden. Zoals het lichaam 
een uiting is van de ziel van een persoon, zo is het “één 
lichaam” worden van de gehuwden een uiting van de 
“ziel” van hun huwelijk. “De woorden ‘ik aanvaard je 
als  mijn vrouw/mijn man’, kunnen alleen vervuld wor-
den door de huwelijksgemeenschap” (5 jan 1983).

Nieuwe context van seksuele moraal

De ‘oorsprong’-inzichten van Johannes Paulus leveren 
een totaal nieuwe context op waarin de kerkelijke leer 
begrepen kan worden, bijzonder ten aanzien van anticon-
ceptie. In feite is dit een schakelpunt in de hele seksuele 
moraal. Zodra seksuele éénwording wordt gescheiden 
van het inherente verband met mede-schepping, kan elke 
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reden een seksuele climax vergoelijken (de seksuele re-
volutie van de 20e eeuw heeft dit in de praktijk bewezen).
Gebaseerd op de logica van Theologie van het lichaam 
“kan men binnen een seksuele relatie spreken over mo-
raal voor zover het overeenkomt met het karakter van 
een werkelijk teken” (27 aug 1980). De hele seksuele 
moraal valt dan terug op deze eenvoudige vraag: is dit 
gedrag een vertaling van Gods liefde of niet?
 Voor hen die door de Heilige Geest zijn verlicht om 
het grote mysterie van de huwelijkse éénwording te 
begrijpen, is anticonceptie ondenkbaar. Huwelijkse 
éénwording is bedoeld om te getuigen van het mysterie 
van de Drie-eenheid: dat God leven-gevende liefde is. 
In dit opzicht zegt de paus dat de taal van het lichaam 
profetisch is. Een bewust onvruchtbaar gemaakte hu-
welijksdaad is getuige van het tegenovergestelde. Het 
verandert de lichaamstaal in de ontkenning van Gods 
scheppende liefde.
 
De huwelijkse eenwording is ook bedoeld als sacra-
menteel teken van de eenwording van Christus met zijn 
Kerk. Als een sacrament een uitdrukking is van gees-
telijke werkelijkheden, moet het fysieke op een juiste 
wijze het geestelijke symboliseren. Voeg anticonceptie 
toe aan dit beeld en (al dan niet bewust) wordt het stel 
een contra-teken van Christus’ eenheid met de Kerk. 
Daarom kan een bewust onvruchtbaar gemaakte huwe-
lijksdaad een huwelijk nooit vervolmaken - het is te-
gengesteld aan de eigenlijke betekenis van het “grote 
mysterie” van het sacrament.

De strijd voor de betekenis van het leven

Als, zoals Johannes Paulus het zegt, alleen het lichaam 
Gods mysterie van liefde kan vertalen en als er een 
vijand van God bestaat die ons van Gods liefde af wil 
houden, waar zou hij dan naartoe gaan om dat te doen? 
De kerkvader Tertullianus zegt dat het kwade probeert 
om Gods plan van redding te dwarsbomen door de sa-
cramenten na te apen. En waar zou je dan beter kunnen 
beginnen dan met het “primordiaal sacrament”?
 
Het doel van het kwade is om de lichaamstaal te ver-
warren. En kijk eens hoeveel succes hij heeft gehad! 
Hoevelen van ons denken er niet dat bijvoorbeeld het 
lichaam en de gave van de seksualiteit de laatste plaats 
is waar je de aanwezigheid van God kunt vinden!
 
Er staat veel op het spel door het verkeerd begrijpen van 
de lichaamstaal. En Johannes Paulus zegt daarbij dat dit 
vanzelfsprekend belangrijk is als het gaat om het huwe-
lijk. Hoe dan ook, “het is net zo belangrijk en waar voor 
het begrip van de mens in het algemeen” (15 dec 1982). 
Theologie van het lichaam is in feite, volgens Johan-

nes Paulus, de basis voor het beste onderricht over wat 
het betekent mens te zijn (8 april 1981). De woedende 
strijd in de Kerk en de wereld over de seksuele moraal 
is niets anders dan een strijd over de betekenis van het 
mens-zijn.
 
Dus de theologie van het lichaam zou niet slechts be-
schouwd moeten worden als een kleine discipline in het 
brede scala van katholiek onderricht. Nogmaals, vol-
gens de paus is hetgeen we leren van de woorden van 
Christus over het lichaam in zijn schepping en verlos-
sing, “het perspectief van het hele evangelie, van het 
hele onderricht en in feite van de hele missie van Chris-
tus” (3 dec 1980).

Conclusie

Theologie van het lichaam is een luide roep van de Kerk 
om niet nog spiritueler te worden, maar om meer geïn-
carneerd te geraken. Het is een oproep om het evan-
gelie meer door te laten dringen in ons vlees. Op het 
moment dat deze incarnatie van het Evangelie in ons 
plaatsvindt, zien we het onderricht van de Kerk over 
de seksuele moraal niet als opdringerige regels, maar 
als het fundament van een vrijgemaakte ethos, als een 
oproep om de verlossing in ons lichaam te ervaren, als 
een oproep om te herontdekken wat erotiek betekent 
vanuit de oorspronkelijke betekenis van de seksualiteit. 
En dit is de eerste stap naar een vernieuwd denken in 
de wereld.
 
Zoals paus Johannes Paulus II het formuleert, is de roep 
van man en vrouw om gemeenschap van personen te 
worden “het diepste substraat van de menselijke ethiek 
en cultuur” (22 okt 1980). Dus waardigheid en even-
wicht van het menselijk leven “hangen op elk moment 
van de geschiedenis en op iedere geografische plaats af 
van wie zij voor hem wil zijn, en wie hij voor haar wil 
zijn” (8 okt 1980). In het kort, een cultuur die niet de 
waarheid respecteert van de seksualiteit, is per definitie 
een cultuur die geen respect heeft voor de waarheid van 
het leven; het is een cultuur van de dood.
 
Daarom maakte Johannes Paulus de theologie van het 
lichaam tot zijn eerste project in zijn pontificaat. In de 
kern van de nieuwe evangelisatie, in het hart van de op-
bouw van een samenleving van liefde en een cultuur 
van leven, staat het huwelijk en het gezin. En in het 
centrum van het huwelijk en het gezin staat de waarheid 
over het lichaam en de seksualiteit.

Overgenomen uit www.rkdocumenten.nl, vertaling van 
pauselijke teksten.
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Dr Renato Buzzonetti, médecin de Jean-Paul II
Dans une interview à L’Osservatore Romano

ROME, Mercredi 19 mai 2010 (ZENIT.org) – « Quand 
Karol Wojtyla fut élu pape le 16 octobre 1978, il sem-
blait que cet homme vigoureux et infatigable n’aurait 
jamais eu besoin de médecins. Tout changea le 13 mai 
1981 : les projectiles ne le tuèrent pas mais affaiblirent 
considérablement sa santé de fer », affirme L’Osserva-
tore Romano, dans son édition des 17-18 mai.
Le médecin personnel du pape polonais de son élection 
jusqu’à sa mort (1978-2005), le docteur Renato Buzzo-
netti, a accordé une interview au quotidien du Saint-
Siège dans laquelle il évoque sa mission de « veiller sur 
l’état de santé » de Jean-Paul II.
Evoquant la manière dont il est devenu médecin per-
sonnel du pape polonais, il raconte : « Dans l’après-
midi du 29 décembre 1978, alors que je travaillais à 
l’hôpital Saint-Camille, je reçus un coup de téléphone 
surprise de Mgr John Magee, du secrétariat particulier 
du Saint-Père, qui me demandait de venir ». A mon arri-
vée, « je fus introduit dans un petit salon et peu après, à 
ma grande surprise, Jean-Paul II arriva accompagné de 
deux médecins polonais. Il me fit asseoir autour d’une 
table et me dit qu’il voulait me nommer médecin per-
sonnel. (…) Le lendemain, j’écrivis à son secrétaire 

particulier Mgr Stanislaw Dziwisz, que j’acceptais ».
Le docteur Buzzonetti évoque des relations « em-
preintes de grande simplicité » avec Jean-Paul II. « 
De mon côté, il y a toujours eu une sincérité filiale et 
respectueuse et de la part du pape une confiance affec-
tueuse qui se manifestait avec une grande sobriété de 
gestes et de mots ».
Jean-Paul II était un « patient docile, attentif, désireux 
de connaître la cause de ses maux légers ou graves, 
mais sans la curiosité exaspérée, bien que compréhen-
sible, de certains malades », raconte-t-il encore. Il « n’a 
jamais montré de moments de découragement face à la 
souffrance à laquelle il a fait face avec courage ».
Selon le médecin italien, Jean-Paul II « vivait une union 
intime avec le Seigneur, faite de prières et de contem-
plation continue ». « Il avait une foi d’acier et une âme 
dans laquelle se mêlaient le romantisme polonais et le 
mysticisme slave. Il avait une intelligence pénétrante, 
une capacité de décision rapide et synthétique, une mé-
moire sûre et surtout, une capacité évangélique d’aimer, 
de partager et de pardonner ».
Dans cette interview, le docteur Buzzonetti évoque 
aussi les derniers moments de Jean-Paul II, la « dou-
leur physique » mais surtout « morale et spirituelle 
d’un homme en croix qui acceptait tout avec courage 
et patience : il n’a jamais demandé de calmants, pas 
même durant la phase finale ». « C’était avant tout la 
douleur d’un homme bloqué, cloué dans un lit ou dans 
un fauteuil, qui avait perdu son autonomie physique ».
Vers la fin de sa vie, Jean-Paul II ne pouvait plus rien 
faire seul : « il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas 
parler si ce n’est d’une voix faible et éteinte, sa respira-
tion était devenue fatiguée et entrecoupée, il se nourris-
sait de plus en plus difficilement ».
« Comme ils étaient loin ces mémorables rassemble-
ments internationaux de la jeunesse, les grands discours 
aux assemblées mondiales, les randonnées en mon-
tagne, les vacances sur les pistes de ski, les fatigantes 
visites pastorales aux paroisses de Cracovie et de Rome 
», se rappelle le docteur Buzzonetti.
Et pourtant, « quand vint l’heure de la croix », le pape 
polonais « sut l’embrasser sans hésitation ».
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Le médecin personnel de Jean-Paul II pendant plus 
de 25 ans évoque aussi les escapades secrètes du pape 
hors du Vatican et auxquelles il a participé : « Durant 
les premières années, il s’agissait de sorties à la mon-
tagne ou à la mer, près de Rome, qui comportaient de 
longues marches à pied ou beaucoup d’heures de ski. 
Avec l’âge, les trajets à pied se firent plus brefs et les 
excursions, après le transfert en voiture, se concluaient 
par une longue pause à l’ombre d’une tente face à des 
points de vue apaisants, au pied des cimes souvent en-
neigées et avec un déjeuner dans le sac ».
Il raconte enfin ces fins de journée, avant de reprendre 

la route vers Rome. « Le pape aimait écouter des chants 
de montagne entonnés par sa petite suite, auxquels se 
joignaient les gendarmes du Vatican et les policiers ita-
liens de l’escorte, et il me revenait de diriger ce chœur 
de manière improvisée, sous l’œil amusé de Jean-Paul 
II », conclut-il.

Amour et Vérité Médecins

Filosoof Alain de Botton plaatst vierde macht voor haar verantwoordelijkheid

“Nieuws verdringt religie 
als toetssteen van autoriteit”

Met dank overgenomen uit Tertio, christelijk opinieweekblad nr. 731, 12.02.2014  

     “Journalisten jagen fanatiek op het afwijkende, 
maar focussen nooit op de dominante positie die ze als 
vierde macht innemen”, stipt Alain de Botton aan. De 
Zwitsers-Britse filosoof port nieuwsorganisaties daar-
om aan verantwoord om te springen met hun verant-
woordelijkheid. “Publieke verontwaardiging opwekken 
is eenvoudig; de massa inspireren vergt meer metier.”

Joris Delporte | “Sinistere censuur blijkt tegenwoordig 
onnodig voor een machtsgreep. Potentiële dictators die-
nen alleen maar massaal, willekeurig klinkende bulle-
tins uit te zenden. Als ze daarbij elke context weglaten 
en constant een wisselende agenda volgen, is de publie-
ke verwarring snel compleet”, stelt Alain de Botton. De 
mediagenieke denker met standplaats in Londen houdt 
voor Tertio een uitvoerige bespiegeling over de media. 
Aanleiding is de promotour voor zijn nieuweling Het 
nieuws, een gebruiksaanwijzing. Een bij wijlen uto-
pisch, maar vooral kritisch werk. “Die kritiek richt zich 
niet tot het nieuws an sich. Wel op de soms eenzijdige 
versie die de burgers nu voorgeschoteld krijgen.” 

“Heiligencultus blijkt inspiratiebron voor verering 
beroemdheden.”

Hoe machtig zijn onze media?
“Ze vormen een ongeëvenaarde kracht binnen de mo-
derne samenleving. Hun berichten bepalen onze kijk op 
de wereld en blijken doorslaggevend voor wat we goed, 
slecht, juist of verkeerd achten. Wanneer jongeren de 
schoolbanken verlaten, nemen kranten, televisiebulle-
tins en websites hun vorming over. Toch houdt nauwe-
lijks iemand hun invloed tegen het licht. Zelfanalyse en 
-kritiek zijn bovendien zeldzaam in medialand. Journa-

listen jagen dan wel fanatiek op het afwijkende, maar 
met ten minste evenveel overgave wenden ze de blik 
af van hun dominante positie in de samenleving. Ons 
onderwijs wijst al evenmin op de werking van journa-
listiek. Leraren doen de plot van Othello haarfijn uit te 
doeken, maar analyseren nooit de frontpagina van een 
krant. Zowel Bild als de Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vormt een prisma voor het wereldbeeld van talloze 
nieuwsconsumenten, maar geen mens die zich afvraagt 
hoe dat onze blik vervormt. Als filosoof verbaas ik me 
daar mateloos over.” 

Hebben mediabedrijven deze gidsfunctie deels over-
genomen van Kerken?
“Een samenleving is, naar het aanvoelen van Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, modern wanneer het nieuws 
de religie verdringt als leidraad. Welnu, de voorspel-
ling van deze Duitse filosoof is bewaarheid. De stroom 
aan actualiteit vormt tegenwoordig onze toetssteen van 
autoriteit. Daarbij is het frappant met welke precisie be-
richtgeving de gebedstijden volgt. Een ontbijtjournaal 
vervangt het ochtendgebed. Vespers zijn ingeruild voor 
een avondbulletin. Ook benaderen velen de media met 
een soort verwachtingsvolle eerbied, die traditioneel 
aan het geloof is voorbehouden.”

In welke rubrieken ziet u de projectie van een die-
pere dimensie? 
“De journalistieke fascinatie voor extreem weer ver-
raadt iets fundamenteels. Hybris is in vroegere tijden 
steevast in toom gehouden door het goddelijke. Ook 
in de Bijbel maant een donderstem ons al eens aan 
tot bescheidenheid. Binnen een seculiere cultuur zet-
ten vooral berichten over tsunami’s of aardbevingen de 
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mens op zijn plaats. Maar ook de krankzinnige ijver 
waarmee media berichten over kankerbestrijdende ei-
genschappen van sommige voedingsmiddelen, vind ik 
veelzeggend. Onze collectieve obsessie voor gezond-
heidsnieuws verraadt een levensgrote angst voor sterfe-
lijkheid. Nu godsdiensten niet langer iedereen voorbe-
reiden op de dood, speelt het nieuws mee deze rol voor 
sommigen.”

Waarom halen velen schijnbaar de neus op voor 
“ernstige” berichtgeving?
“Het is duidelijk hoe een aanzienlijk deel van het pu-
bliek duidelijk minder begaan is met zwaarwegende 
nieuwsfeiten. Een vaststelling die het meest geldt voor 
de rubriek buitenland. Honderdduizenden zieke Afri-
kaanse kinderen krijgen minder persaandacht dan een 
baby die toevallig deel uitmaakt van de koninklijke 
familie. Criticasters wijten deze selectieve belangstel-
ling aan oppervlakkigheid. Een mening die ik niet deel. 
Kijkers en luisteraars liggen niet wakker van sommige 
verre landen, omdat ze die niet van dichtbij kennen. Het 
adagium ‘onbekend maakt onbemind’ geldt absoluut 
voor de actualiteit.”

Hoezo?
“Nieuwsmakers parachuteren ons in alle uithoeken van 
de wereld wanneer het noodlot er toeslaat. Met slacht-
offers van een aardbeving of drugsoorlog horen we op 
slag mee te voelen. Onze interesse voor buitenlanders 
wordt evenwel pas gewekt wanneer we ons een duide-
lijk beeld weten te vormen van hun alledaagse leven in 
al zijn schijnbaar onbetekenende details. Zolang cor-
respondenten niet vaker berichten over Peruviaanse 
liefdesrelaties of straatfeesten in Addis Abeba, blijft de 
relatieve apathie van westerlingen voor rampspoed in 
die landen.”

Welke andere aanpak maakt uw alternatieve kijk 
concreet?
“We zijn heilig overtuigd dat het journalistieke metier 
alleen samenvalt met accurate informatie bijeensprok-
kelen. Mediabedrijven vinden die methode alvast het 
meest geschikt om de massa te bevrijden uit haar onwe-
tendheid. Verslaggevers dienen zich daarom strikt aan 
de feiten te houden. Al te bloemrijk taalgebruik is uit 
den boze, net als enige opiniërende kleuring van de in-
houd. Een gemiste kans. Om een bij wijlen onverschil-
lig en ongeduldig publiek te verleiden, horen journalis-
ten vaker te putten uit het stijlschrift van romanciers. In 
de mate dat kunst ideeën overbrengt, valt iets van bel-
lettrie te leren. Feiten primeren, maar taalspel, leven-
dige details, structuur en tempo maken mee het verschil 
tussen aandacht en desinteresse.”

Gaan dergelijke creativiteit en betrokkenheid niet 
ten koste van objectiviteit?
“Niemand kijkt puur objectief naar de belangrijke uit-
dagingen waarvoor onze samenleving staat. Het is illu-
soir zoiets wel van de pers te verwachten. Gebeurtenis-
sen zijn pas echt betekenisvol wanneer een commen-
tator ze verzoent met onze visies over goed en kwaad. 
We zijn maar geboeid door actualiteit als professionele 
boodschappers tegelijk een duidelijke mening uitdra-
gen over de verdere bestemming van onze soort. Ook 
de boodschappen van de meest bewonderde historische 
figuren zijn allesbehalve objectief. Plato, George Wa-
shington, Gandhi en Nelson Mandela herinneren we 
ons niet voor hun uitgebalanceerde, neutrale oordelen. 
Zo ook zijn ideale artikelen niet ontdaan van opinië-
ring, maar brengen ze die veeleer in een gepaste dosis.”

Wanneer media zich toch betrokken tonen, geeft dit 
al eens aanleiding tot scepsis of antipolitiek senti-
ment. Hoe verklaart u dat?
“Bijna routinematig spiegelen nieuwsbulletins ons 
drastische veranderingen voor. Persjongens hijsen 
sommige politici plots op een schild als seculiere ver-
lossers. Internationale conferenties worden steevast 
aangekondigd als mijlpalen in de geschiedenis. Snel 
daarna blijken die hooggespannen verwachtingen niet 
ingelost. Voor de helden van gisteren resten dan alleen 
nog pek en veren. De verlichte leider is plots afgeser-
veerd als een dwaas; die conferentie blijkt niet meer dan 
een ordinaire praatbarak. Burgers nemen deze emoties 
over, om hun woede of verontwaardiging vervolgens 
te ventileren op internetfora. Media spelen hierbij een 
dubieuze rol. Vanuit een schijnbare weigering onze 
menselijke natuur onder ogen te zien, hebben ze eerst 
overdreven optimisme gecreëerd dat op steeds dezelfde 
klippen loopt. Zo blijkt het evident dat een bewindsman 
minder realiseert dan aanvankelijk beloofd. Toch blijft 
deze universele waarheid in menig artikel verzwegen.”

Hoe hoort het wel? 
“Nieuwsmakers dienen vaker te benadrukken hoe com-
plex de maatschappelijke problemen zijn en hoeveel 
goede wil aanwezig is binnen de politiek, ondanks 
moeizame vorderingen. Schandaalverhalen verhullen 
ook een gebrek aan nuchtere analyse. De werkelijke 
pijnpunten in onze maatschappij aanwijzen, valt niet 
mee. Focussen op blunders is een eenvoudig alternatief 
voor gedegen onderzoeksjournalistiek.”

“Beschouw alle crises ook eens  
in het licht van de eeuwigheid.”

Hoe ervaart u die boosheid op onlinefora?
“Woede lijkt een pessimistische reactie, maar is ten 
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diepste een uiting van hoop. Wie zich opwindt over po-
litici die beloftes breken, verraadt eigenlijk een utopisch 
verlangen naar een politiek bedrijf waarin eerlijkheid 
de norm is. Het ideale nieuws waarvan ik droom, neemt 
de verontwaardiging niet weg, maar helpt die beter te 
richten, als katalysator voor constructieve projecten.”

Zeker sinds de recente economische schokken, krijgt 
financiële berichtgeving steeds meer airplay of ruim-
te in de krantenkolommen. Een gezonde evolutie?
“Onze tijdgenoten zijn collectief 
erfgenamen van het idee dat de 
fundamentele werkelijkheid van 
een land samenvalt met zijn fi-
nanciële situatie. Zowel linkse als 
rechtse stemmen in de pers doen 
mij in die zin denken aan theolo-
gen die zich nietig voelen tegen-
over alle raadsels van het hemelse. 
Financiële journalisten formuleren 
zelden kritische noten bij de wet-
matigheden van ons kapitalisti-
sche systeem. Dat ervaren ze als 
het enig mogelijke model en hun 
agenda laten ze grotendeels bepa-
len door de bekommernissen van 
aandeelhouders. Zelf vind ik dat 
bijdragen over pakweg waardig 
werk niet horen te ontbreken in het 
financiële katern, naast alle berich-
ten over jaarrapporten en winst-
waarschuwingen.” 

U legt een verband tussen katholieke heiligen en mo-
derne beroemdheden. Hoezo?
“Het blijft bon ton om de standaard celebrity als opper-
vlakkig en weinig intelligent af te schilderen. Dat vind 
ik wel erg streng. De mens snakt gewoon naar helden; 
heeft een aangeboren drang om te bewonderen. Die 
impuls verdwijnt ook niet wanneer we ze onderdruk-
ken, maar ent zich dan op personaliteiten die het min-
der waard zijn, denk maar aan socialite Paris Hilton. 
Samenlevingen mogen wel een cultus van beroemdhe-
den omarmen, maar privilegiëren beter modellen die de 
hoogste en meest nobele waarden belichamen. Daarbij 
strekken katholieke heiligen zeker tot voorbeeld. De 
Kerk heeft bijzonder duidelijk aangegeven om welke 
bewonderenswaardige eigenschappen deze figuren aan-
beveling verdienen. Met dat model in gedachten, horen 
persorganen het type beroemdheid voor het voetlicht te 
brengen dat onze wijsheid, moed, vergevingsgezind-
heid of creativiteit stimuleert. In een ideale mediawe-
reld kijken we met zijn allen het meest naar vakantie-
foto’s van bekendheden die het echt verdienen.” 

Dankzij technische vooruitgang is de nieuwsstroom 
gigantisch en constant. Is dat, los van evidente voor-
delen, ook nadelig voor onze psyche? 
“Zeker. Het geruis en gedruis van de nieuwsstroom 
dringt door tot in het diepste van ons wezen. Eigenlijk 
zijn media enorm bezitterig; ze monopoliseren onze 
aandacht en malen er niet om als we nooit meer tijd voor 
onszelf overhouden. Om aan die druk te weerstaan, be-
veel ik iedereen warm aan geregeld een nieuwssabbat te 
houden. Neem gewoon eens de tijd om te dagdromen. 

Maak ruimte voor interne dia-
loog. Hou je al dan niet existen-
tiële angsten tegen het licht. Een 
lange vlieg- of treinreis zonder 
leesvoer lijkt daartoe ideaal. Laat 
die smartphone uitgeschakeld en 
concentreer je drie uur lang op 
hoogstpersoonlijke gedachten. 
Alleen zo doorprikken we de il-
lusie dat onze individuele levens 
en de problemen van dit tijdsge-
wricht van kosmisch belang zijn. 
Voor elkeen is het heilzaam even 
alle schuldcrises, oorlogen en rel-
len in het relativerende licht van 
de eeuwigheid te beschouwen. Bij 
herhaling horen we alle bestuurs-
zaken, triomfen en mislukkingen 
van onze medemensen te laten 
voor wat ze zijn, om ons met de 
tijd die ons rest beter te richten op 
persoonlijke en familiale doelen.”

“Focussen op blunders is makkelijker dan gedegen 
onderzoeksjournalistiek.”

Is ook religie een weldadige factor die het nieuws in 
een relativerend perspectief plaatst?
“De omlooptijd van actualiteit blijkt erg kort, net als ons 
geheugen. Eigenlijk vinden we dat alle belangwekken-
de gebeurtenissen van gisteren bekend en becommen-
tarieerd zijn. Het vorige etmaal is absoluut geen nieuws 
meer. Deze opstelling is meestal correct. Toch leren re-
ligies onder meer hoe de meest actuele gebeurtenissen 
niet automatisch de belangrijkste zijn. Wat christenen 
het ‘goede nieuws’ noemen, verwijst naar gebeurtenis-
sen van vele eeuwen terug, maar vinden ze richtingge-
vend voor het ‘goede leven’. Ook herinneren moderne 
gelovigen in een grotendeels seculiere omgeving ons 
aan het belang van tegendraads denken. Nieuwsmedia 
laten iedereen tegelijk in dezelfde richting kijken. Het 
nieuwsaanbod is evenwel veel ruimer dan de huidige 
selectie laat vermoeden. En keuzes van deze generatie 
journalisten hebben geen eeuwige validiteit. Daarom 
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heeft onze samenleving nood aan onafhankelijke gees-
ten, die zich losmaken van de mainstream en delen van 
de horizon afspeuren waar anderen nauwelijks naar kij-
ken.” 

In uw commentaren klinken meerdere verbeter-
voorstellen. Welke media brengen die het best in de 
praktijk?
“Voor talrijke nieuwsorganisaties voel ik bewondering, 
al valt hun aanpak nooit compleet samen met mijn vi-
sie. Daarom hoop ik ooit zelf mee een bijkomende spe-
ler binnen het ruimere medialandschap op te richten.” 

Op schouders van grote denkers 
Filosoof, schrijver en presentator Alain de Botton 
(1969) ziet het levenslicht in een verlicht en vooral 
geprivilegieerd Zwitsers milieu. Snel verhuizen zijn 
ouders naar Engeland, waar hun enige zoon naar Cam-
bridge en King’s College trekt. Zijn prille academische 
carrière aan Harvard breekt hij af voor een schrijvend 
bestaan. Daarbij knoopt hij onze grote levensvragen 
vast aan de lessen van dito denkers. Een inmiddels 

beproefd en succesrijk recept, want Hoe Proust je le-
ven kan veranderen, Statusangst en Ode aan de arbeid 
groeien uit tot internationale bestsellers. In Religie voor 
Atheïsten kruist hij als ongelovige onder meer de de-
gens met meer rabiate tegenstanders van geloofstradi-
ties, vanuit zijn overtuiging dat de teloorgang van het 
goddelijke beslist een negatieve maatschappelijke im-
pact heeft. (JD)

Alain de Botton, Het nieuws, 
een gebruiksaanwijzing, At-
las Contact, Amsterdam, 192 
blz., € 17,95. Bestellen kan via 
www.tertio.be

Wat de media niet publiceren  
Mensenrechten onder Daaesh-Ajazeera arabic  

roepen op tot geweld
Prof. dr. Amin Makar

Inhoud:

I. De ‘Islamitische Staat in Irak in Syrië’ 
(Daash) geeft de Syrische christenen in Reqqa 
2 keuzen.

II. De befaamde Aljazeera presentator 
Ahmad Mansour roept de Egyptische 
burgers op tot geweld met als doelwit: 
moord op politieagenten, vernielen van de 
Egyptische economie en voorkomen van 
de terugkeer van toeristen. Deze oproep 
werd op 24.02.2014 gepubliceerd op de 
moslimbroederwebstek “ichwaan Online” 
 
 
 

 

I. De ‘Islamitische Staat in Irak in Syrië’ (Daash) 
geeft de Syrische christenen in Reqqa 2 keuzen:

1) ofwel zich bekeren tot de islam

2) of het verlaten van de stad. Anders zullen hun vrou-
wen verkracht worden door de islamitische strijders 
van Daaesh (de strijdkrachten).

Dit vormt een vervolg van de cyclus van geweld en ver-
volging voor christenen in het Midden-Oosten sedert de 
zogenaamde Arabische lente.

Het standpunt van djihadisten/salafisten en moslim-
broeders ten opzichte van joden en christenen vindt zijn 
basis in de Koran “soret El Tawba” :

INFORMATIONES
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• “Fight those who do not believe in Allah or in 
the Last Day and who do not consider unlaw-
ful what Allah and His Messenger have made 
unlawful and who do not adopt the religion of 
truth from those who were given the Scripture - 
fight] until they give the jizyah willingly while 
they are humbled.”

Bovenstaande vertaling is afkomstig van de isla-
mitische website “Sahih International” zie Quran.
com/9” 

Sahih Moslim heeft zelfs het Arabische woord, dat het 
bevel van Allah weergeeft aan zijn gelovige, enkel ver-
taald  als “fight.” Dit in tegenstelling met de betekenis in 
het Arabisch en die luidt: “Vechten met doden als doel.”

Daash heeft ook een bepaalde levenswijze opgelegd 
aan de inwoners van de grondgebieden die zij “bevrijd” 
hebben tijdens de “islamitische lente” en die gesteund 
en gesponsord wordt door een aantal Golflanden, Tur-
kije, EU en de Verenigde Staten van Amerika (VSA).

De opgelegde islamitische levensstijl is meerdere 
malen gepubliceerd door Daash met o.a.

1. Het verplicht dragen van de sluier voor alle dorps-
vrouwen, christenen zowel als moslims.

2. Vrouwen mogen enkel op straat komen indien be-
geleid door een “Muharram.” Dit betekent een echt-
genoot of bloedverwant waarmee zij geen seksuele 
relatie kunnen hebben (vader, broer, zoon).

3. Verbod op het dragen van jeans; verbod op gebruik 
van “make up”.

4. Daash verbiedt ook het roken van de waterpijp. Over-
treders worden gestraft met het afsnijden van een 
aantal vingers (de wijsvinger en de middenvinger). 
De straf bij herval varieert van 80 zweepslagen tot 
de doodstraf.

5. Het sluiten van mannelijke kapsalons. Kortgeknipte 
haren dragen is verboden voor mannen. Doodstraf 
voor de overtreder. Mannen mogen ook hun haar niet 
kammen, evenmin als een petje dragen. Straf is 80 
zweepslagen.

6. Verbod om dameskleding in de winkel-etalages te to-
nen; enkel vrouwelijke verkopers. 

7. 70 zweepslagen voor negatieve commentaar over 
Daaesh.

8. Verbod op gynaecologisch onderzoek door een man-
nelijke arts.

9. Verbod voor mannen om lage jeans te dragen.

10. Vrouwen mogen niet op een stoel zitten.

II. De befaamde Aljazeera presentator Ahmad 
Mansour roept de Egyptische burgers op tot 
geweld met als doelwit: moord op politieagen-
ten, vernielen van de Egyptische economie en 
voorkomen van de terugkeer van toeristen. 
Deze oproep werd gepubliceerd op de mos-
limbroederwebstek “ichwaan Online.”

De befaamde presentator Ahmad Mansour is een mos-
limbroeder, net zoals zovelen bij de Aljazeera-zender.

Het is belangrijk om op te merken dat Aljazeera zich 
in Qatar bevindt. Het is de grote sponsor van de zoge-
naamde Arabische “islamitische” lente in het Midden-
Oosten. 

Qatar steunt en sponsort de moslimbroeders in Egypte, 
evenals de salafisten en djihadisten in Syrië. Aljazeera 
speelt hierbij een majeure rol.

Qatar zelf heeft geen enkele vorm van democratische 
instellingen: geen parlement, geen vrouwenrechten, 
geen persvrijheid. De Qataarse dichter Ahmad Al Aja-
mi kreeg levenslange gevangenisstraf voor een gedicht 
over de lente in Qatar.

De voormalige emir van Qatar, Hamad Bin Gassem, is 
zelf aan de macht gekomen via een staatsgreep tegen 
zijn eigen vader.

Ten slotte is het noemenswaardig dat de grootste mili-
taire basis van de VSA zich in Qatar bevindt.

NIEUWE ARMEENSE GENOCIDE 
VINDT PLAATS IN SYRIË. DE INTER-

NATIONALE MEDIA ZWIJGEN

De bekende journalist “Robert Fisk” schreef in een 
recent artikel in The Independant dat een nieuwe Ar-
meense genocide plaatsvindt in Syrië, exact honderd 
jaar na de eerste genocide waarbij 1,5 miljoen Armeni-
ers werden vermoord.

Fisk voegde eraan toe dat dezelfde mensen (Syrische 
Armeniërs) opnieuw vermoord worden, met ontheili-
ging van hun heilige plaatsen in Syrië. 
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Deze schendingen en moordpartijen gebeuren onder de 
stilzwijgende aandacht van de internationale media.

Door het stilzwijgen van de media lopen de Syrische 
Armeniërs het risico van genocide en vernietiging van 
hun geschiedenis. Robert Fisk wees erop dat de huidige 
Armeniërs kinderen zijn van diegenen die het bloedbad, 
gepleegd door Turkije een eeuw geleden, overleefden 
door hun vlucht naar Syrië.

Deze Armeniërs worden nu genoodzaakt om andermaal 
te vluchten naar nieuwe toevluchtsoorden zoals Liba-
non, Europa en Amerika. 

Fisk wees erop dat zelfs de kerk, waar de beenderen 
bewaard worden van de slachtoffers van de eerste ge-
nocide van de twintigste eeuw in “Deir ez – Zor”, ver-
nietigd wordt in de nieuwe oorlog in Syrië. In Aleppo 
werd de Armeense kerk vernield door militanten van de 
“Free Army“, gesteund met geld en wapens van een 
aantal landen en de Golfstaten.

In “Reqa” hebben de salafistische schutters ook de Ar-
meense katholieke kerk platgebrand.

Fisk legde de nadruk op het feit dat honderden gewa-
pende Turken, (die nakomelingen zijn van dezelfde 
Turkse generatie die in 1915 probeerden de Armeniërs 
uit te roeien), toetreden tot de Al Qaeda-elementen in 
hun aanvallen op de Armeense kerken. De ‘Islamitische 
Staat van Irak’ “Daash” verwijdert de kruisen van de 
torens van de kerken en vervangt ze door een eigen vlag.

Europa en “talibanisering” van het Midden-Oosten

Tot hier een samenvatting van het artikel van Robert 
Fisk. Toch enkele opmerkingen hoe de domme wester-
se politiek in het Midden-Oosten in het voordeel werkt 
van Al Qaeda en Qatar in de “talibanisering” van het 
Midden-Oosten. De domme politieke beslissing is een 
gevolg van ofwel onwetendheid over de politieke islam 
- moslimbroeders zijn net zoals christendemocraten in 
Europa!! – ofwel door opportunisme en verleiding met 
gas/olie door de economische Arabische heersers in 
Qatar en Saoedi-Arabië.

Het wordt hoog tijd dat de Europese kiezer en belas-
tingbetaler volgende feiten kent:

1. Europa heeft hand in hand gewerkt met Al Qaeda 
om het pluralistische Syrië af te breken en heeft de 
oprichting van een islamitisch kalifaat in het noorden 
en oosten van Syrië helpen oprichten, in samenwer-
king met moslimbroeder Erdogan. Dit islamitische 

kalifaat breidt zich nu uit tot het westen van Irak. Het 
bevat 2 ultraradicale islamitische fracties namelijk: 
Jabhet El Nosra (Syrische salafisten-djihadisten) en 
Daesh (salafisten en djihadisten afkomstig van over 
gans de wereld). Hoewel deze fracties momenteel te-
gen mekaar vechten, krijgen beiden royale steun uit 
Qatar en het Koninkrijk Saoedi-Arabië (KSA). Mili-
taire training aan de Turkse grens. Bewapening van-
uit Europa en VSA, rechtstreeks of onrechtstreeks 
via KSA.

 Lachwekkend is dat de moslimbroeders in Syrië een 
westerse dekmantel krijgen en “Vrije Syrische Le-
ger” worden genoemd.

2. Libanon zal de tol betalen voor de talibanisering van 
Syrië.

3. Volgens de gekende Al Mayadeen tv-zender heeft de 
Libische afgevaardigde in de Verenigde Naties zowel 
de VSA als Qatar beschuldigd van het opleggen van 
een islamitisch regime in Libië.

4. Het plan van de VSA betreffende het oprichten van 
een islamitisch regime in Egypte werd ondermijnd 
door de revolutie van 30.06.2014, maar Egypte blijft 
blootgesteld aan westerse interventie in binnenland-
se aangelegenheden of in het openbaar door uitspra-
ken van de Obama-administratie in harmonie met 
uitspraken van Mrs Ashton, of onrechtstreeks door 
de Egyptische economie te proberen te wurgen met 
een verbod op toerisme,….Bovendien staan Qatar en 
Turkije als hoofdsponsors in voor moslimbroederter-
reur in Egypte.

 “Talibanisering” van het Midden-Oosten zal de vei-
ligheid van de Europese hoofdsteden snel treffen. De 
politici die groepen met religieus nazisme (of mos-
limbroeders of salafisten) gesteund hebben, zullen 
eindigen in de vuilnisbak van de geschiedenis.

Terrorism industry in the history of Muslim 
Brotherhood:http://www.emannabih.com/terrorism-
industry-in-the-history-of-muslim-brotherhood/

GELD VAN DE EUROPESE 
BELASTINGBETALER 

SPONSORT DJIHAD IN SYRIË 
– WAT DE MEDIA NIET TONEN

1. De Europese belastingbetaler heeft het recht om te 
zien waarin politici onder andere het belastinggeld 
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investeren. Hieronder een aantal vruchten van de 
steun aan de zogezegde Arabische lente in Syrië. 
Uiteraard zijn de grootste vruchten totnogtoe: het 
oprichten van een radicale islamitische staat in het 
noorden van Syrië volgens de normen van Al Qaeda 
(Daaesh), maar ook het vernielen van een land dat 
politiek en maatschappelijk hoogstaande was door 
zijn pluralisme en vrouwenrechten.

 De Belgische burger dient ook te zien welke mis-
daden gebeuren met eigen wapenexport naar de dji-
hadisten (door een minitransit langs Saoedi-Arabië 
om). Cynisch worden deze djihadisten hier “vrede-
vechters – lentestrijders” genoemd in de media en 
door sommige politieke strekkingen.

Voorbeeld I: 
Onthoofding volgens Sharia. Twee djihadisten maken 
grappen over een afgesneden hoofd van een Syrische 
soldaat. De video-opname begint met de djihadisten die 
“de barmhartige Allah” prijzen en eindigt met de dji-
hadisten die roepen: “Allah is groot (Alah we akbar).” 
De moord op deze burger vond plaats binnenin het ver-
nielde gebouw van het “Canadian hospital.” Dit “Ca-
nadian hospital” was het vierde grootste kankerbehan-
delingscentrum in het Midden-Oosten, dat gratis hulp 
bood aan Syrische burgers voor de “lente” begon.

Dit ziekenhuis is vernield door de medeplichtigheid 
van een kortzichtige Europese politiek die, op bevel van 
olie-/gasproducenten in Qatar en KSA, de djihad-lente 
in Syrië steunt. 
Men kan zich afvragen of de wapens van twee djihadis-
ten op de foto soms niet afkomstig zijn van een Belgi-
sche fabrikant.

Voorbeeld II: voetbalwedstrijd
Djihadisten spelen voetbal met hoofden van tientallen 
onthoofde Syrische burgers. Hebben Belgische djiha-
disten mee gedaan aan deze voetbalwedstrijd? 

Voorbeeld III: onthoofding, verkrachting en ver-
minking van christenen
Een Duitse zuster toont met documentaires de genocide 
aan van christenen in Syrië, gepaard met verkrachting, 
verminking en zelfs verkoop van bloed van christenen 
aan fanatici om zich ermee te reinigen. Kijk hoe chris-
tenen vermoord worden, terwijl de daders roepen: “Al-
lah is groot.”

Voorbeeld IV: eenzijdige berichtgeving
Posted on December 29, 2013 
by Eman Nabih 1 Comment

-Volkhard Windfuhr chairman of the Foreign Press 
Association FPA in Egypt criticised foreign cover-
age of the events and reporters biased to terrorism 
Videos Of Foreign Press Reporters Biased To Ter-
rorism In Egypt. Volkhard Windfuhr chairman of the 
Foreign Press Association FPA in Egypt criticized 
foreign coverage of the events and reporters biased 
to terrorism.

-Volkhard Windfuhr, chairman of the Foreign Press 
Association (FPA) in Egypt, criticized foreign cover-
age of the events in Egypt and foreign press reporters 
biased to terrorism. Windfugr warned of the increas-
ing risks against the lives of journalists.

-Volkhard Windfuhr statements to Daily News Egypt 
and Youm7, declared that Without taking sides in the 
internal conflict, he considered it their duty to make 
their members aware of a seriously increasing danger 
for their journalistic performance and even lives.

-Windfuhr said the attacks on foreign journalists, some 
of which were fatal, happened on purpose by “self-
proclaimed ‘peaceful protesters’.”

-Head of FPA added that happily on 19/8/2013, he es-
caped a mean sniper attack on the 15 May Bridge at 
Zamalek Cairo. The criminal was not a military indi-
vidual or policeman either, he witnessed for that fact, 
normal Egyptian citizen passers-by, Windfuhr said 
that he wasn’t there for press coverage, but was only 
meeting a friend.

-Windfuhr stated that protesters are attacking their own 
state, they are attacking people at random, churches, 
stores owned by Christians and public buildings.

-Windfuhr said:“It is not my job as FPA chairman to 
bother you with political analyses, but I feel forced 
by my conscience and professional morals to express 
my strong disappointment that foreign coverage is in-
adequate and unbalanced of war which the ‘protest-
ers’ fight against the state of our host country. I’m 
disappointed because of foreign media biased to ter-
rorism.”

-This was the head of FPA statement. My comment to 
that which is based on facts and not personal opinion 
is that foreign reporters in Egypt are like Mollie Z. 
Hemingway said, How to Be a Really Lousy Journal-
ist for Fun and Profit:

-Lousy reporters when covering terrorists bombing, 
what’s most important for them is getting the story 
first, not getting the story right, particularly under the 
pressure of a 24-hour news cycle.

-They remember that their job is to Advance Narra-
tives, and not to Report Facts.

-They Quote Directly from Press Releases.
-Lousy reporters Pick Sides, promote sympathy for 
one side and hostility for the other.
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-They Don’t Describe People, they Label Them.

-They Hype the Issues they Personally Care about and 
Downplay Those they Don’t.

-Reporters Listen to the Insects of the Hour, get story 
ideas by following the lead of other journalists or re-
playing or responding to whatever is on famous me-
dia. Another good technique is to build stories just 
around people who solicit media coverage.

 -They use Language Tricks to Obfuscate.

-These are the nice easy terms reporters learn and fall 
back on. Whether they use them because of confirma-
tion bias, laziness, or outright ideological agendas, 
they are in good company and have a bright future 
ahead of them!

-Now, the following are images, videos of events took 
place in Egypt during the month of December 2013. 
The only reason I’m writing in English language 
since the 30th of June 2013, is to expose what foreign 

reporters deliberately hide from their readers. Read 
New York Times, Washington Post, Wall Street Jour-
nal, Associated Press, Foreign Policy…etc and see if 
you will be able to see any difference in all their re-
ports and articles published about News from Egypt. 
They are supporting terrorists!

-If you find a single piece of one foreign article or 
editorial Board reporting any of the Muslim Broth-
erhood violence or terror acts in Egypt, then I owe 
them an apology, till then they are nothing but lousy 
liars foreign reporters who don’t have any morals nor 
press ethics!

-These are events supported by videos and images, 
were deliberately not reported by foreign reporters. 
On the contrary, reporters fake news about Egypt and 
are biased to terrorism

Address of the Association of Physicians of 
Catholic Ukraine into the European 

and world community 
(FEAMC and FIAMC)

Address to President of the Association of Physicians 
Catholics Europe and the world.

To ensure fair coverage of events in Ukraine have 
taken place over the last three months in terms of 
a massive Russian propaganda all over the world 
consider it necessary to present accurate information 
to a greater understanding of the events that occur.

 In Ukraine the last three months there was a 
democratic revolution which attended the Ukrainian 
people , the representatives of all nations were members 
of the square in Kiev. Among the people who were killed, 
and their number, currently, has more than 100 people 
were as Ukrainian and Russian, Jewish, Georgian, 
Armenian, Belarusian. Putin’s news machine, who is 
from the time of the KGB conveys false information, 
as opposed to the distorted people around the world, 
and the largest in Europe through its agents, the called 
collectors and corrupt politicians , as if there are Nazis 
in Ukraine, nationalists, and in fact it Putin’s regime is a 
fascist. For many years, the Russian government turned 

the attention around the world, but just shown his true 
face gangster .

 Having subjected the real bandit attack on 
Ukraine, Crimea occupied, despising all principles of 
international rules, then creates a diversionary action in 
Ukraine, their aggression intimidates the world.

 Dear members of the Association of Physicians 
Catholics around the world, all people of good will urge 
you not to believe any false floor to the representative 
of. Putin’s Russia has only its imperial ambitions, is 
split Ukraine threaten and dictate their terms of Europe 
and the world. Ukrainian peaceful, freedom-loving 
people will never accept the occupation of Russia.

Thank you and your governments of the position 
and support Ukraine .

God is on the side of truth!
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Federation Internationales des Associations Medicales Catholiques and
Catholic Physicians’ Guild of the Philippines

Invite you to the

XXIV FIAMC World Congress
with the theme:

“THE CATHOLIC DOCTOR IN AN ERA OF SECULARIZATION AND TECHNOLOGY”

October 1 - 4, 2014
Manila Hotel

One Rizal Park Manila 0913
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Réparer les vivants*
Maylis de Kerangal

Un tonnerre d’applaudissements médiatiques a 
salué le dernier livre de Maylis de Kerangal, récit 
d’une transplantation cardiaque. Il y a des raisons 
d’être nettement plus circonspects.

Il s’appelle Simon. Placé sous respiration artificielle, il 
est entre la vie et la mort à l’hôpital à la suite d’un très 
grave accident de voiture. Son cerveau, irrémédiable- 
ment endommagé, ne répond plus. Après avoir annoncé 
à ses parents la « mort cérébrale » de leur enfant, le 
médecin leur demande l’autorisation de prélever ses or- 
ganes-cœur, foie, etc- pour des patients en attente. Les 
parents finissent par accepter…

Réparer les vivants.  Le livre, bien écrit, très précis et 
réaliste, fait penser parfois, pour son écriture, à Emma- 
nuel Carrère, en moins efficace, à Yasmina Reza, en 
moins artificiel. Il est présenté comme un roman. Le 
problème est qu’il aborde un problème très grave, le 
transfert des organes vitaux, sans donner au lecteur tous 
les éléments pour bien l’appréhender. Pour pouvoir pré- 
lever des organes vitaux, il faut que le « donneur », le 
mot est mal choisi, soit mort. Mais quand peut-on dire 
qu’un être humain est mort ? Les progrès importants de 
la réanimation rendent la question très délicate.

La réponse, pour l’auteur du livre, fut donnée en 1959 
par deux professeurs de médecine, Pierre Mollaret et 
Maurice Goulon, qui sont tout sauf des personnages de 
roman. Maylis de Kerangal présente leur position ain- 
si : « L’arrêt du cœur n’est plus le signe de la mort, c’est 
désormais l’abolition des fonctions cérébrales qui l’at- 
teste. En d’autres termes : « Si je ne pense plus, alors je 
ne suis plus ». Déposition du cœur et sacre du cerveau- 
un coup d’Etat symbolique, une révolution ». Les deux 
médecins, poursuit l’auteur, « ont établi que l’essor de 
la réanimation médicale avait changé la donne, que les 
progrès de la discipline conduisaient à énoncer une 
nouvelle définition de la mort, et ils ont assumé que ce 
geste scientifique, d’une portée philosophique inouïe, 
aurait pour conséquence d’autoriser et de permettre les 
prélèvements d’organes et les greffes ».

Cette révolution, les médecins l’annoncent, ils la 
constatent presque ; c’est le résultat-inéluctable- des

« progrès de la discipline ». On est passé de la science à 
la philosophie de façon naturelle, inéluctable, là encore:
« ce geste scientifique, d’une portée philosophique 
inouïe ». Ce sont donc les médecins, aujourd’hui, qui 
disent que c’est la mort. Ils n’ouvrent pas un débat, ne 
posent pas la question. L’auteur non plus. C’est comme 
ça ! Le progrès « autorise », »permet » les transferts 
d’organes. Moralement ou physiquement ? On ne sait 
pas. En tout cas, on « peut » prélever désormais. Fini 
les cas de conscience…

La « mort encéphalique », ou cérébrale, est-elle vrai- 
ment la mort ? Ce qui est sûr, c’est que si on laisse faire 
la nature, la personne dont le bulbe rachidien ne fonc- 
tionne plus finit par mourir, puisque c’est cet organe qui 
régule la respiration. Le patient va donc être maintenu 
artificiellement en vie-une vie fonctionnelle, le cœur 
bat, la circulation sanguine continue- pour que l’organe 
prélevé ne soit pas nécrosé par la mort réelle.

Est-ce une démarche éthique ? Les spécialistes sont 
partagés. Pour Pierre-Olivier Arduin, responsable du 
comité bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon et au- 
teur d’un article très fouillé sur la question (1), il est lé- 
gitime de « procéder au prélèvement d’organes qui ne 
continuent à fonctionner que parce qu’ils sont irrigués 
momentanément grâce aux appareils de suppléance ». 
Tel n’est pas l’avis du Dr Marc Andronikof, médecin à 
l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) et auteur de Mé- 
decins aux urgences (Ed. du Rocher) : « La définition 
actuelle de la mort est une supercherie scientifique. 
On voudrait ramener la mort à l’instant T où l’électro- 
encéphalogramme est plat, alors que cela ne signifie 
pas nécessairement  que la personne est bien décédée. 
On ne peut réduire celle-ci à son activité cérébrale ! »

Le médecin poursuit : « C’est un progrès acquis au 
prix de sacrifices humains mal connus. En effet, en vue 
de transfert d’organes, la vie de la personne entrée en 
agonie est prolongée par des artifices sophistiqués, oné- 
reux, et source d’éventuelles souffrances. On lui vole  
sa mort en quelque sorte… »

Réparer les vivants est un roman, répondra-t-on. Peut- 
être. Mais sa façon de prendre le lecteur par les senti-
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ments pour lui imposer une vision des choses ne peut 
rester sans réponse.

On dirait qu’il dort

« La chambre baigne dans le demi-jour, le sol reflète le 
ciel caillé entre les stores, et, de fait, il faut accomoder 
sa vision pour distinguer les machines, les meubles et 
le corps qui l’habitent. Simon Limbres est là, couché 
sur le dos dans un lit, un double drap blanc remonté à 
la hauteur de la poitrine.  Il est placé sous assistance 
respiratoire.  Le drap se soulève doucement à chaque 
inspiration, mouvement faible mais perceptible, on 
dirait qu’il dort. La rumeur ne s’infiltre là qu’étouffée, 
et les vibrations constantes des appareils électriques ne 
font que rehausser le silence qu’elles vrillent en basses 
continues. Ce pourrait être la chambre  d’un malade, 
oui, on pourrait le croire s’il n’y avait la pénombre ta- 
misée, cette impression de retrait, comme si ce lien était 
situé en dehors de l’hôpital, alvéoles dépressurisées où 
plus rien ne se joue ».
 

Extrait du livre
Charles-Henri d’Andigné

(1) Liberté politique, n° 53 (mars 2011)

• Paru dans Famille Chrétienne n° 1884 du 22-28 
février 2014. http://www.famillechretienne.fr

• Auteur : Charles-Henri d’Andigné




