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Laat een katholiek zich vaccineren tegen het Coronavirus?
Vaccineren is waarschijnlijk nog nooit zo omstreden geweest als in deze periode, waarin er in heel de wereld
reikhalzend wordt uitgekeken naar een vaccin tegen het corona-virus. Hendriks en Van Ittersum bespreken hoe
er vanuit Rooms-katholiek perspectief tegen aan gekeken moet worden.

Ethische vragen betreﬀende COVID-19 vaccins
Kardinaal Eijk bespreekt uitvoerig de ethische vragen rondom COVID-19 vaccinatie, waaronder ook de productie
van vaccins en een eventuele vaccinatieplicht.

Waarom een objectieve moraal het geluk van de mens
dient
Als mens hebben we nood aan waarheid én aan medeleven, aan opwekking én aan ondersteuning. Daarom is
het goed dat de Kerk helder spreekt over wat goed en wat kwaad is.

Ben jij IC-waardig: impliciete keuzes in COVID-19 tijd
PowerPoint-presentatie van de lezing van dr. Elisa Garcia Gonzalez en prof.dr. Frans J. van Ittersum op 24
oktober 2020.

De Sociale Leer van de Kerk als perspectief op de
coronacrisis
Lezing van prof.dr. F. van Iersel over de Sociale Leer van de Kerk en de toepassing daarvan op de Coronacrisis.
Uitgesproken op 24 oktober 2020 op de online studiebijeenkomst “Ben jij IC-waardig?” van het Netwerk
Katholieke Zorgprofessionals Nederland
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COMECE over 70ste verjaardag Universele verklaring
rechten van de mens
Mgr. Theodorus C.M. Hoogenboom, President of the COMECE Legal Aﬀairs Commission, herdenkt de 70ste
verjaardag van de Universal Declaration of Human Rights en legt het belang van deze verklaring voor de
mensheid uit.

Getuigen in de gezondheidszorg
Communio 2018, 3-4, p 246-252
door prof.dr. F.J. van Ittersum
Het geven van een getuigenis wekt vaak hoge verwachtingen: mensen die tijdens een massabijeenkomst
roepen “in de Here te zijn” of anderszins hun verliefdheid op Jezus Christus niet onder stoelen of banken steken.
Voor mensen die in deze tijd in de gezondheidszorg werken zou een vergelijkbare manier van getuigen kunnen
bestaan uit het vertellen van ervaringen met het weigeringen van medewerking aan abortus, euthanasie of
andere handelingen die men moreel verwerpelijk vindt. De eerste manier van getuigen is mij niet zo op het lijf
geschreven; t.a.v. de tweede mogelijkheid kan ik slechts uit een beperkt arsenaal van ervaringen putten, ook
omdat in mijn vak de genoemde onderwerpen minder aan de orde zijn dan in de huisartsengeneeskunde, de
gynaecologie of oncologie (kankergeneeskunde). Verder loop ik het risico dat er een discrepantie is tussen wat
ik vind en opschrijf en wat mij daadwerkelijk lukt in het dagelijks leven te verwezenlijken. Op het gevaar af dat
het een algemeen verhaal wordt en mensen na het lezen eerder mijn beperkingen en falen herkennen dan mijn
daden, wil ik toch een aantal onderwerpen bespreken waarvan ik denk dat ze in het kader van het thema van
deze Communio editie “Cultuur en geloof” relevant zijn. Ze komen uit mijn eigen ervaring waarin zowel het
behandelen van patiënten, het opleiden tot artsen tot medisch specialist en het leiden van een afdeling waar
naast patiëntenzorg en opleiding ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan een plaats hebben.
Cultuur en getuigen
Het uitgangspunt van onze tijd is individualistisch. Dat wil zeggen iedereen mag en moet zijn eigen
leefomgeving naar eigen inzicht inrichten en zijn eigen normen en waarden bepalen. Voor christenen is deze
ontwikkeling desastreus geweest. Toen dit gedachtegoed gemeengoed werd, landde het bij christenen die zich
jarenlang beschermd hadden geweten binnen hun eigen maatschappelijke zuilen en niet zondermeer de
christelijke normen eigen hadden gemaakt. Daarbij was de mogelijkheid om de norm zelf te bepalen voor velen
zo aantrekkelijk dat men al vrij snel van de norm van de christelijke zuil afstapte. De zuilen zelf waren er
onvoldoende op ingericht om mensen alsnog voor te bereiden op het eigen maken van de christelijke norm
zodat men deze met overtuiging uit kon dragen in een andersdenkende, mogelijk zelfs vijandige omgeving. Het
christelijk onderwijs gooide het godsdienstonderwijs snel overboord en de christelijk ouders waren meestal niet
vaardig deze taken over te nemen.
Het gevolg is dat mensen die wel christelijk zouden willen leven en hun gedrag, ook in hun werk, op de wil van
God zouden willen afstemmen, tamelijk onwetend zijn, zowel wat betreft feitenkennis van christelijk
onderwerpen als in hun manier van denken bij het zoeken naar goed en kwaad. Zo kunnen afgestudeerde
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artsen niet zomaar medisch-ethische dilemma’s vanuit hun christelijke overtuiging en de bijbehorende
christelijk moraal kunnen analyseren. De universiteiten leren de studenten nauwelijks vaardigheden om
dilemma’s vanuit christelijk en in het bijzonder katholiek perspectief te analyseren. Als ik spreek met christelijke
studenten, en ook artsen valt mij op hoe goed ze zijn in het benaderen van morele dilemma’s vanuit hun
aangeleerde professionele vaardigheden, maar ook hoe beperkt ze zijn om e.e.a. vanuit de katholieke moraal te
benaderen. Beide benaderingen verschillen uiteindelijk wezenlijk van elkaar: de hedendaags professionele
vaardigheden komen er op neer dat het maken van individuele keuzes tot zijn recht komt, terwijl het
christendom nog zoveel extra’s die het gevolg zijn van de Liefde van God te bieden heeft. De beperkte kennis
van de christelijke en speciﬁek katholieke moraal en het idee dat iets goed is, als het individu het zelf goed
vindt, leidt ertoe dat het besef van het echte goed en kwaad in de gezondheidszorg vervaagt. Zo leidt de
gangbare praktijk om in de huisartsenpraktijk in grote getale anticonceptie aan gehuwde en ongehuwde
vrouwen voor te schrijven in mijn beleving nauwelijks tot gewetensnood bij katholieke huisartsen in opleiding.
Een bijkomend probleem van de op individualisme gebaseerde cultuur is intolerantie. Het lijkt logisch dat een
situatie waarbij individuen zelf hun normen en waarden moeten bepalen leidt tot tolerantie, maar het tegendeel
is waar. Tolerantie wordt breed gepropageerd, maar is in de praktijk selectief: mensen met gedrag dat in
eerdere eeuwen werd afgekeurd (homosexuelen, bewust-ongehuwde moeders etc) eisen de tolerantie op, maar
degenen die, ook al is het alleen voor zichzelf christelijke of meer traditionele standpunten willen innemen,
kunnen er niet zondermeer op rekenen.
Het gevolg laat zich raden: de slecht onderlegde christenen die ook intolerant bejegend worden schrikken terug
om te getuigen van hun geloof met als gevolg dat hun geloof buiten de kerkdiensten om weinig of geen inhoud
krijgt. Daarbij speelt voor deze christenen ook nog mee dat de maatschappelijk gangbare standpunten vaak
gemakkelijker en aantrekkelijk zijn om na te volgen.
Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien ? (Jakobus, 2, 14) [1]
De eerste stap van getuigen in onze tijd is het besef dat ons geloof zich moet vertalen in daden, ook daden die
wij doen in b.v. ons werk of andere situaties die in deze tijd geen christelijke oriëntatie meer hebben. Daden zijn
in dit verband handelingen die we doen, maar ook handelingen die we bewust nalaten, omdat ze niet
overeenstemmen met de christelijke moraal. In dit verband denk ik aan twee dingen. Allereerst zichtbaar maken
dat je gelooft, ook al heeft dit voor je werk geen directe betekenis. Praktische mogelijkheden om dit te doen zijn
zichtbaar voor het eten bidden, een kruisje ophangen op je werkplek of niet onder stoelen of banken steken dat
je naar de kerk gaat en hoogfeesten zoals Kerstmis en Pasen een niet commerciële betekenis hebben. Ook al
lijkt het dat je hier niets mee bereikt, geeft het voor niet-christenen aan dat het christendom in onze
maatschappij nog steeds levend is. De tweede uitwerking van de woorden van Jakobus betreﬀen het door laten
werken van de boodschap van Christus in je handelen. Dit is de kern waar het om draait. Het kan dan gaan om
de manier hoe we ons opstellen naar andere mensen, collega’s patiënten, maar ook hoe we de christelijke stem
laten horen in onze organisaties of in de maatschappij.
Geeft geen aanstoot noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan Gods Kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk
ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden.
(1 Kor. 10, 31-11, 1) [2]
Als we dag in dag uit moeten getuigen van God, komt de vraag op hoe we dat vorm moeten geven. Ik heb in
mijn leven met meerdere manieren ervaring opgedaan. Toen ik 2004 op een CRK-symposium een voordracht
hield over o.a. de medisch-ethische commissies in ziekenhuizen, [3] haalde mijn voordracht een aantal
landelijke dagbladen [4] met als boodschap dat er vanuit christelijke hoek onvrede was met het functioneren
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van medisch-ethische commissies. Ook in mijn eigen ziekenhuis was er onvrede met het feit dat ik in de media
een dergelijke commissie openlijk had bekritiseerd. Mijn betoog was er over gegaan dat medisch-ethische
commissies zich met name bekommeren over procedures die ervoor moeten zorgen dat iedereen aan zijn
trekken kan komen en dat er veel minder intensief wordt gediscussieerd over de inhoudelijke aspecten van het
onderhavige onderwerp. Was het nu een goede getuigenis ? Inhoudelijk was mijn voordracht goed en terecht,
een goede getuigenis zou je kunnen zeggen. Het eﬀect op mensen die mijn boodschap via de media
voorgeschoteld kregen, was minder succesvol: daar ontstond eerder afkeer dan inzicht over welke kant de
discussies in medisch-ethische commissies zich zouden moeten ontwikkelen. Misschien is dat ook waar Paulus
op doelt in zijn brief aan de Korintiërs. Paulus is uit op de redding van allen en hij probeert zijn getuigenis zo
vorm te geven dat het eﬀect dat hij bereikt maximaal is. Als het Paulus alleen om het te bereiken eﬀect zou
gaan, zou Paulus niets meer dan een koele strateeg zijn die alleen oog heeft voor het resultaat. Paulus geeft
hiermee echter ook rekenschap van het gebod van de Liefde: hij realiseert zich dat God iedereen evenzeer
liefheeft, ook degenen die hij zou moeten bekeren en dat hij dus ook deze mensen in de vorm van o.a. respect
en geduld deze Liefde moet betonen.
Via deze tekst van Paulus komen we dichter bij een manier van getuigen waarvan ik in het dagelijkse leven het
gevoel heb dat deze veel krachtiger is dan een paar vermeldingen in dagbladen: uitwerken van het gebod van
Liefde in de omgeving van je werk, in mijn geval de gezondheidszorg. Het heeft vele aspecten. Luisteren naar
mensen die je als arts persoonlijke ervaringen, problemen en worstelingen toevertrouwen; medeleven tonen en
behulpzaam zijn waar het mogelijk is, ook al betreft dit het korte tijdsbestek van een polikliniekconsult; er
liefdevol zijn voor degenen die aan je leiding zijn toevertrouwd en liefdevol omgaan met hun problemen en
worstelingen; nakomen van afspraken en beloftes, betrachten van eerlijkheid, proberen te verbinden in plaats
van mensen tegen elkaar uit te spelen. Het valt mij op dat mensen, ook al zijn ze niet christelijk, een dergelijke
handelswijze in positieve zin opvalt. De uitdaging is vervolgens hen te laten inzien dat het de vrucht is van mijn
geloof en met name de werking van de Heilige Geest.
Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan (Matteüs 25, 40)
Jezus stelt in de zaligsprekingen de mens die lijdt of behoeftig is centraal. Als we dit vertalen naar de
gezondheidszorg gaat het erom die aandacht aan het individu te besteden die het individu nodig heeft, hoe
onaantrekkelijk of onaanzienlijk dit individu ook is. Een collega hoorde eens zeggen naar een ander vakgebied
te zijn gegaan, omdat hij daar de problematiek van patiënten interessanter of uitdagender vond. Het is
natuurlijk niet verkeerd werk te kiezen dat je kunt volhouden, bijvoorbeeld omdat je het interessant vindt. Toch
klinkt er ook een soort houding in door alleen aandacht te willen besteden aan een patiënt die een medisch
interessant probleem heeft. Ervaren dat sommige patiënten vanuit medisch oogpunt een niet erg interessant
problemen hebben, overkomt mij ook. Ik probeer er zoveel mogelijk tegen te verzetten dat de zorg voor deze
mensen wordt afgeraﬀeld. Ook deze mensen zijn “geringsten van mijn broeders”, los van de aard van het
probleem dat zij hebben.
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde blijkt ook dat patiënten weinig wordt
gevraagd wat zij relevante onderwerpen vinden voor nieuwe studies. In mijn oratie heb ik er voor gepleit te
kijken naar andere uitkomsten in de patiëntenzorg en het onderzoek dan vaak het geval is. [5] In veel studies in
mijn vakgebied gaat het over overlijden, achteruitgang van de nierfunctie en het krijgen van hart- en
vaatziekten. Deze uitkomstmaten zeggen niet zondermeer iets over datgene waar de patiënt iedere dag mee te
maken krijgt. De mate waarin iemand kan lopen, zijn dagelijkse dingen kan doen, pijn heeft of last heeft van
psychische klachten zijn waarschijnlijk veel directer op het leven dat een patiënt leidt. [6] Juist een oriëntatie op
deze uitkomstmaten, ook als dat de methodologie van het wetenschappelijk onderzoek zou moeten veranderen,
zou de geneeskunde meer gericht kunnen laten zijn op de patiënt, in de woorden van Matteüs “een der
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geringsten van mijn broeders”.
De hedendaagse geneeskunde probeert wel degelijk de patiënt meer centraal te stellen zoals bij “Shared
decision making”, waarin centraal staat dat de patiënt meer bij een medische beslissing betrokken wordt. In
deze werkwijze komen individualisme en christelijke visie op de menselijk persoon dicht bij elkaar. Ik heb in mijn
oratie 4 ervoor gepleit dat ook de arts ervoor moet waken het uiteindelijke heil (salus) van de patiënt, zowel
lichamelijk als geestelijk, in het oog te houden. Het mag niet uitdraaien op een kille werkwijze waarbij de patiënt
kiest, omdat hij een autonoom individu is en de arts liefdeloos deze keuze respecteert, omdat autonomie het
hoogste goed is. Ik zie het nog steeds als de goddelijke opdracht van Liefde met mensen te bespreken welke
keuze het meeste heil oplevert, zowel in het aardse leven als daarna.
Deugden
In mijn eigen leven heb ik veel steun gehad aan het reﬂecteren op deugden. In de afgelopen jaren zijn deze
opnieuw in de belangstelling gekomen in de ethiek. [7] De deugd is volgens Aristoteles een houding die ons in
staat stelt ons handelingen voor te nemen en die het midden houdt in relatie tot ons; een midden zoals dat
bepaald is door een overleg en wel zoals een verstandig mens het zou bepalen. [8] De deugden laten zien,
welke relatie er bestaat tussen de handelende persoon en de door hem verrichte moreel goede handeling. Het
herhaald verrichten van moreel goede handelingen leidt tot de vorming van deugden, stabiele moreel goede
karaktereigenschappen. In christelijk perspectief leidt het beoefenen van deugden tot een persoonlijkheid die
gemakkelijker het goede kan doen en dus t.z.t. beter in staat zich te verenigen met God. De klassieke, kardinale
deugden zijn
φρόνησις(phronēsis): voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid
δικαιοσύνη(dikaiosynē): rechtvaardigheid – rechtschapenheid
σωφροσύνη(sōphrosynē): gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing
ανδρεία(andreia): moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid
In het christendom worden hieraan de theologische deugden toegevoegd: geloof, hoop en liefde. [9]
De deugd van de rechtvaardigheid ligt nog wel dicht bij de leefwereld van veel mensen. Het impliceert echter
ook om altijd eerlijk te zijn in werksituaties, ook situaties waarin je aan andere mensen leiding moet geven. De
deugd van de verstandigheid vereist niet zomaar een oordeel te vellen of ondoordacht een beslissing te nemen.
De deugd van de matigheid is op het eerste oog niet zo populair in een tijd waarin van alles in overvloed
beschikbaar is. Afzien van dingen waarvan we zouden hebben kunnen genieten, zoals bijvoorbeeld in een
vastenperiode, ligt dus moeilijk, al worden we hierin in de praktijk zeker geholpen door praktiserende moslims
die in de ramadan bij daglicht geen eten en drinken tot zich nemen. Als we deze deugd invullen als
gematigdheid of zelfbeheersing valt het mensen sneller in positieve zin op: juist in die situaties waarin ik mijn
boosheid, agressie of afkeer wist te beheersen pakte dat gunstig uit en leverde het zowel meer oplossingen op
als respect en verwondering bij de omstanders.
Een belangrijke deugd, juist voor christenen in deze tijd, is moed.
Wees niet bevreesd, want ik ben met u; wees niet beangst want ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij; Ik
ondersteun u met mijn zegerijke rechterhand. (Jesaja 41, 10)
De Bijbel appelleert regelmatig aan de deugd van de moed. Er zijn veel oproepen om niet bang te zijn. Jesaja
begint met bovenstaande oproep, de psalmist van psalm 23 verwoordt dit op een vergelijkbare manier en de H.
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Paus Johannes Paulus II begroette de menigte op het St. Pietersplein met “Wees niet bang”. De vraag is waarom
veel mensen het in onze tijd moeilijk vinden te getuigen van hun geloof in de situaties van alle dag. Puttend uit
eigen ervaring kan ik me voorstellen dat het moed en doorzettingsvermogen kost om in concrete situaties
mensen er direct of indirect op te wijzen dat keuzes niet goed zijn. Het kost moed tegen de stroom in te gaan:
mogelijk is de angst om er op aangekeken te worden niet geheel onterecht. Tolerantie valt christenen niet
zondermeer ten deel. De oproep van Johannes Paulus om juist niet bang te zijn, heeft mij vaak over de streep
geholpen, wetend dat wij kunnen rekenen op de steun van Heilige Geest, waar Jesaja al naar vooruit wijst
middels de “rechterhand”. Verrassend voor mij was altijd weer het aantal medestanders dat ik oogstte: mensen
die zich niet zondermeer christen noemen, maar wel op een of andere manier bijvoorbeeld respect voor het
leven bleken te hebben dat ze voor de praktische uitwerking met mijn standpunt mee wilden gaan. Halik [10]
schrijft over de openbaring van God in mensen die God niet erkennen of zich geen christen noemen: ook daar
moeten we het goede van God zien en het erkennen; ook daar mogen we er gebruik van maken.
Netwerk
Getuigen van je geloof betekent ook anderen die in vergelijkbare situaties verkeren versterken. Het is mijns
inziens belangrijk andere katholieke werkers in de gezondheidszorg uit te rusten met meer intellectuele bagage
en te sterken in het uitdragen van hun geloof in de gezondheidszorg. Om dit te kunnen doen heb ik met
anderen na een aanloop van 2-3 jaar in 2017 een werkgroep onder naam Netwerk Katholieke Zorgprofessionals
Nederland opgericht. Deze werkgroep is onderdeel van de Katholieke Stichting Medische Ethiek. In de landelijke
bijeenkomsten van het netwerk proberen we de deelnemers te onderrichten, dat wil zeggen mensen duidelijk te
maken hoe dilemma’s in de gezondheidszorg vanuit katholiek perfectief kunnen worden opgelost. Daarnaast
staan gezamenlijk bidden en contact leggen met anderen centraal om te bevorderen dat mensen elkaar kunnen
versterken: versterken door te zien dat er ook andere zijn die hun christelijke geloof in de gezondheidszorg
willen uitdragen en dat er anderen zijn waar men zo nodig op kan terugvallen of waardoor men zich kan laten
bemoedigen. Een volgende stap is om gesterkt door kennis en door elkaar aanwezig te kunnen zijn in het
publieke debat om christelijke en speciﬁek katholieke standpunten duidelijk te maken.
Gebed
Na alle rationele overwegingen en bijpassende ervaringen is het nuttig stil te staan bij het gebed. Je leven
proberen in te richten naar de wil van God vereist ook een relatie met Hem. Net zoals met iedere relatie kost
het een investering om deze op te bouwen en te onderhouden. Het is belangrijk tijd te besteden aan deze
relatie door middel van gebed en het ontvangen van de sacramenten. In het gebed kunnen we reﬂecteren op
ons handelen, de aandacht en zorg voor onze patiënten, de onopgeloste dilemma’s. Ik heb meermalen ervaren
hoe gebed, en in mijn geval aanbidding, rust en inzicht bracht in situaties waarin ik niet direct zelf de oplossing
kon bedenken, ook in werksituaties of situaties waarin dilemma’s t.a.v. de patiëntenzorg centraal stonden.
Werk en privé
Een leven als gelovige christen vereist ook een antwoord op de vraag waar God ons heeft geroepen. Dat is
zeker in een bepaalde werksituatie, maar voor velen ook in hun gezin. Nadruk op een maatschappelijke carrière
waarbij het gezin verwaarloosd wordt, past niet in een christelijke visie, waar het gezin de hoeksteen van de
samenleving is. Ik kan in mijn eigen leven een paar momenten aanwijzen waarop ik gekozen heb mijn gezin te
laten prevaleren boven mijn academische carrière. Voor veel andere artsen die niet academisch werkzaam zijn
is er ongetwijfeld een verleiding lange dagen door te brengen in de praktijk of het ziekenhuis, al dan niet omdat
dat ﬁnancieel aantrekkelijk is of een jarenlange gewoonte van de maatschap. Dat mijn kinderen nu als student
vinden dat ik er toch nog vaak “niet was” betekent mogelijk dat de opzet niet geheel geslaagd is. Het is wel een
onderwerp dat ik regelmatig heb overwogen en nog steeds overweeg bij het maken van keuzes en ook een rol
laat spelen bij beoordelingen van medewerkers.
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Tot slot
Getuigen van het geloof in Jezus Christus zit ook in de gezondheidszorg allereerst in kleine dingen: aandacht,
respect voor andere mensen, uitingen van Zijn Liefde. Daarnaast mensen op het spoor proberen te zetten wat
voor hen heil, ook bij God, brengt. De opvallende dingen, zoals aanwezigheid in de media of het publieke debat,
zijn ook belangrijk, maar brengen mensen niet zondermeer tot verwondering en een zoektocht naar God. Het
moeilijkste is omstanders duidelijk te maken dat alles wat verwondering oproept het werk van de Geest van God
is: Hij maakt het mogelijk dat je zo kunt zijn en dergelijk gedrag kunt volhouden.
Prof.dr. F.J. van Ittersum (1964) is internist-nefroloog en epidemioloog en hoofd van de afdeling Nefrologie van
het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij is tevens voorzitter van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals
Nederland, een werkgroep van de Katholieke Stichting Medische Ethiek.
Overgenomen met toestemming van Communio.
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Paus verklaart doodstraf ‘ontoelaatbaar’
Katholiek Nieuwsblad, 2 augustus 2018
De katholieke Kerk beschouwt de doodstraf oﬃcieel niet langer als onder bepaalde omstandigheden
toelaatbaar. Op 2 augustus 2018 heeft het Vaticaan een herziening van de Catechismus oﬃcieel bekend
gemaakt.
Waar de onder paus Johannes Paulus II al eerder aangepaste visie de doodstraf onder bepaalde
omstandigheden niet volledig uitsloot, luidt de nieuwe tekst van nr. 2267 van de Catechismus van de Katholieke
Kerk:
“Het beroep door legitieme autoriteiten op de doodstraf, na een eerlijk proces, werd lang beschouwd als een
passend antwoord op de ernst van bepaalde misdaden en een aanvaardbaar, zij het uiterst middel om het
algemeen welzijn te beschermen. Tegenwoordig is er echter een toenemend besef dat de waardigheid van de
persoon niet verloren gaat, zelfs na het plegen van zeer ernstige misdaden. Daarnaast is er een nieuw begrip
ontstaan van de betekenis van door de staat opgelegde strafsancties. Ten slotte zijn er meer doeltreﬀende
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detentie-systemen ontwikkeld die de gepaste bescherming van de burgers waarborgen, maar tegelijkertijd de
schuldigen niet de mogelijkheid van verlossing ontnemen. Bijgevolg leert de Kerk in het licht van het evangelie
dat ‘de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval is op de onschendbaarheid en waardigheid van de
persoon’, en werkt zij vastbesloten voor de wereldwijde afschaﬃng ervan.”
Niet langer aanvaardbaar
In oktober vorig jaar liet paus Franciscus al weten dat de doodstraf wat hem betreft niet langer aanvaardbaar
was bij gelegenheid van de 25e verjaardag van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Hij zei daarbij onder
meer dat “de doodstraf een onmenselijke maatregel is die, ongeacht hoe deze wordt uitgevoerd, de menselijke
waardigheid schendt”. Hij noemde de doodstraf strijdig met het evangelie.
Oude formulering
Afgelopen donderdag werd de herziene tekst oﬃcieel bekendgemaakt door kardinaal Luis Ladaria Ferrer,
prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die was in mei al door paus Franciscus goedgekeurd. De oude
tekst luidde:
“Onder voorwaarde dat de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige met absolute zekerheid
vaststaan, sluit de overgeleverde leer van de Kerk niet uit dat men zijn toevlucht neemt tot de doodstraf,
wanneer dit de enig mogelijke manier is om mensenlevens eﬀectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te
verdedigen.
Wanneer echter onbloedige middelen volstaan om de veiligheid van personen tegen de aanvaller te verdedigen
en te beschermen, moeten de gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat deze beter aangepast zijn aan
de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming zijn met de waardigheid
van de menselijke persoon.
Vanwege de mogelijkheden die de staat tegenwoordig ter beschikking staan om misdaden eﬀectief te
beteugelen door degene die een misdaad begaat onschadelijk te maken, zonder hem deﬁnitief de mogelijkheid
te ontnemen zijn leven te beteren, komen gevallen waarin het noodzakelijk is de schuldige te executeren ‘maar
zelden’ voor of bestaan ze ‘zelfs praktisch niet meer’.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

Kunnen we nog met elkaar praten?
Katholiek Nieuwsblad, 9 maart 2018
door Richard Doerﬂinger columnist van Catholic News Service
De hedendaagse postmoderne mens lijkt onwillig om rationele argumenten te aanvaarden. Toch is het mogelijk
met hem in gesprek te gaan.
Heb je wel eens discussies gehad waarin de andere persoon je punt niet wilde aanvaarden, ongeacht alle
overtuigende feiten en redenen die je te berde bracht? Dit komt het meest voor in de politiek, waar het lijkt
alsof wederzijds wantrouwen en karaktermoord het rationele debat hebben vervangen. Maar het gebeurt ook in
morele kwesties. Rod Dreher, schrijver van het invloedrijke boek The Benedict Option, raadt christenen op de
website The American Conservative aan dat ze er beter aan kunnen wennen.
Hij zegt dat beredeneerde standpunten over goed en fout, inclusief degene die katholieken
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‘natuurwetsredenaties’ noemen, tegenwoordig “impotent” zijn. Niet dat ze niet valide zijn, maar in de praktijk is
het als “het begrip kleur proberen uit te leggen aan mensen die het grootste deel van hun zicht zijn
kwijtgeraakt, of muziek aan wie het vermogen te horen kwijt is”. In deze postmoderne tijd, zegt Dreher,
beschouwen de meeste mensen, die de individuele “keuze” aanbidden, morele standpunten als “uitingen van
wat de persoon die ze uit ergens bij voelt”. Met de ﬁlosoof Alasdair MacIntyre noemt hij deze heersende
benadering “emotivisme”.
Empathie raken
Na tientallen jaren met goed gefundeerde feitelijke claims en niet-religieuze argumenten katholieke
overtuigingen over het menselijk leven te hebben bevorderd onder Congresleden en anderen, ben ik het deels
met hem eens.
De beschikbaarheid van echobeelden en openbare afbeeldingen bijvoorbeeld, die de gruwel van procedures als
de partial birth abortion tonen, heeft de meningen over abortus waarschijnlijk meer veranderd dan biologische
feiten over het ongeboren leven. Deze beelden stellen mensen in staat om het kind in de baarmoeder te zien als
iemand zoals zij, en hun empathie wordt geraakt.
Op een conferentie over embryo-onderzoek presenteerde ik ooit een serie citaten, uit embryologie-handboeken
en expert-panels die een ‘pro-choice’ regering adviseerden, die het eens waren dat het vroege menselijke
embryo een menselijk leven is. Een eminent hoogleraar antwoordde dat deze seculiere documentatie een
aardige façade was voor waar ik “werkelijk vandaan kwam” als voorvechter van religieus geloof. Zelfs onder
academici die trots zijn op hun toewijding aan de rede, kan emotie (en de aanname dat tegenstanders alleen
emotie bieden), dus een morele discussie domineren. Mensen ontdekken niet eerst dat ongeboren kinderen
geen menselijke levens zijn, om vervolgens abortus te accepteren; ze hebben het gevoel abortus nodig te
hebben, en ontkennen of ontwijken vervolgens feiten over de ongeborenen.
Emotie en intuïtie
Ik zou echter wat kwaliﬁcaties willen toevoegen. Ten eerste gebeurt dit al lang. G.K. Chesterton zei een eeuw
geleden dat echte discussie zeldzaam was geworden. De meeste debatten gingen over persoonlijkheden en
gevoelens. En, zo schreef hij in 1910, “als je probeert een feitelijke discussie aan te gaan met een moderne
krant van de andere politieke kant, dan zul je ontdekken dat er geen medium wordt toegelaten tussen geweld
en ontwijking”. Ten tweede claimen sommige psychologen dat dit altijd de waarheid over de menselijke staat is
geweest. Mensen beslissen op grond van emotie en intuïtie over hun morele toewijding en zetten daarna
ogenschijnlijk rationele argumenten in elkaar om dit te onderbouwen. Geconfronteerd met feitelijke claims die
hun vooraf gemaakte opvattingen onderbouwen, zoeken ze naar redenen om die te geloven; ze doen het
tegenovergestelde als ze worden geconfronteerd met feiten die deze opvattingen tegenspreken. (Natuurlijk
moesten alle testen voor dit proces op door en door moderne mensen worden uitgevoerd.)
Luisteren naar mensen
Ten derde betwijfel ik dat de zaken er zó slecht voor staan. Ja, mensen verzetten zich tegen ongemakkelijke
feiten. Rationele argumenten alléén zijn vaak niet genoeg om te overtuigen. We moeten eerst naar mensen
luisteren, om de ervaringen en emotionele verbindingen te begrijpen die hen naar hun opvattingen voeren.
Vaak kunnen we het speelveld in evenwicht brengen door even overtuigende verhalen, beelden en beroepen op
empathie te bieden, wat het mogelijk maakt dat feiten en redenaties naar hun waarde gehoord kunnen worden.
Zoals Blaise Pascal zei, heeft het hart redenen die de rede niet kan kennen. We moeten zowel harten als
geesten bereiken om een cultuur van de dood tegen te gaan.
Richard Doerﬂinger is columnist van Catholic News Service. Hij werkte 36 jaar voor het Secretariaat voor ProLife Activiteiten van de Amerikaanse bisschoppenconferentie.
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Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

De Staat en de gelovige. Morele dilemma’s in de
huidige tijd
Communio, 42(2017), 434-453
door dr. L. Hendriks
Al sinds enkele jaren moeten mensen van buiten de Europese Unie, voordat ze naar Nederland verhuizen, eerst
op de ambassade een taal- en inburgeringstoets doen. Eenmaal in Nederland wordt die inburgering voortgezet
om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen binnen de Nederlandse samenleving in een eigen wereld blijven,
zonder uitzicht op echte integratie. Deze regeling heeft natuurlijk veel goede kanten. Wat echter opvallend mag
heten, is dat de aandacht bij zo’n inburgering niet alleen op de taal en de cultuur in algemene zin ligt, maar dat
de aspirant-immigranten vooral ook geleerd krijgen dat de Nederlandse wetten boven de religieuze wetten
staan. (1) Dit wordt als een evidentie gepresenteerd, maar toch gaan er achter die uitspraak heel wat
spanningen schuil. Zo werd in 2012 nog een Joodse man vrijgesproken van het niet kunnen tonen van zijn
identiteitsbewijs omdat het Sabbat was, terwijl de Hoge Raad een jaar later bepaalde dat de man hiervan toch
niet gedispenseerd kon worden beschouwd. De verhouding tussen Staat en religie blijft een spannende.
In de dagelijkse praktijk doen zich normaal gesproken relatief weinig situaties voor waarbij de verhouding
tussen wetten en regels van de Staat en van de religie op de proef gesteld wordt. Toch mag men daarin ook
niet te naïef zijn. Alhoewel het voor een gelovig iemand normaal gesproken gepast is om zich te schikken naar
de regels van de burgerlijke overheid (2), is het ook duidelijk dat “de burger in geweten verplicht [is] om de
voorschriften van de burgerlijke overheid niet te volgen, wanneer deze zouden ingaan tegen de eisen van de
zedelijke orde, tegen de fundamentele rechten van de menselijke persoon of tegen de leer van het evangelie”
(3). De catechismus beroept zich daarbij op de heilige Schrift, bijvoorbeeld waar de apostelen eraan herinneren
dat men “aan God meer [moet] gehoorzamen dan aan de mensen” (Hand. 5,29). Nog niet zo lang geleden werd
dit actueel, toen naar aanleiding van seksueel misbruik door bedienaren van de Kerk, zowel in Australië als in
België er serieus stemmen opgingen om het onschendbare biechtgeheim op te kunnen heﬀen. Dit zou zonder
twijfel een bijzonder groot conﬂict tussen Staat en godsdienst hebben opgeleverd.
1. De verhouding tussen Staat en godsdienst
In de geschiedenis van de Kerk vinden we duidelijk terug dat het christendom zich altijd goed tot de burgerlijke
overheid heeft proberen te verhouden. De catechismus kiest ervoor om daar veel rechtvaardigingen voor te
geven (in nr. 2240). Zo wordt erop gewezen dat Paulus vraagt om te bidden voor “koningen en alle
hooggeplaatsten” (1Tim. 2,2) en dat “ontzag en eerbied [gegeven moeten worden] aan wie ontzag en eerbied
toekomen” (Rom. 13,7). Bovendien blijkt dit ook in de praktijk van het vroege christendom altijd zo beleefd te
zijn (4), zeker ook in de tijd van vervolgingen. In deze zin is Justinus’ apologie bijzonder illustratief, waar hij
schrijft dat christenen weliswaar God alleen aanbidden, maar in andere dingen de keizer graag dienen, hem
erkennen als heerser en bidden dat hij wijs mag zijn in het uitoefenen van zijn koninklijke macht. Justinus
verwijst daarbij naar Christus zelf, die beval om aan de keizer te geven wat aan de keizer toekomt (Mt. 22,21)
(5).
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Toen later het christendom een vrije godsdienst werd onder keizer Constantijn (met het edict van Milaan uit
313) en zelfs staatsgodsdienst werd onder Theodosius (381), veranderden de verhoudingen weliswaar zeer,
maar tevoren had er dus geen vijandige houding tegenover de Staat bestaan. Beroemd in deze zin zijn de
martelaarsakten, waarin een positieve houding tegenover de keizer als wapenfeit door de christenen werd
opgevoerd (6).
In de daaropvolgende eeuwen zou er steeds vaker een grote verwevenheid ontstaan tussen de Kerk en de
Staat. Het was voor koningen en keizers een vanzelfsprekendheid om in hun bestuur aan te leunen tegen de
Kerk en tegen kerkelijke bedienaren. Er was een nauwe band tussen de wereldlijke en kerkelijke overheid, die
veel goeds kon bewerken. Zo laten bijvoorbeeld de heilige keizer Hendrik II of de heilige koning Lodewijk IX zien,
die beiden veel hebben betekend voor de bescherming en de verspreiding van het geloof en het faciliteren van
kerkelijke instellingen. Toch is ook al meteen duidelijk dat het risico op misstanden erg groot is, bijvoorbeeld in
de ketterprocessen die in nauwe samenwerking tussen Kerk en Staat gevoerd werden, of het latere Joseﬁnisme,
waarbij keizer Jozef II zich in de 18e eeuw wel heel erg gedetailleerd met de kerkelijke structuren bemoeide (7).
Eerder al was de investituurstrijd (8) in de hoge middeleeuwen een duidelijk voorbeeld van de problematiek die
een dergelijke verwevenheid met zich meebrengt. Men zou kunnen stellen dat de huidige situatie voortborduurt
op de roemruchte scheiding van Kerk en Staat, zoals die na de Franse Revolutie gangbaar werd. Over het
algemeen herkent men dan ook in de Nederlandse grondwetsherziening van 1848 de scheiding tussen Kerk en
Staat. Die staat weliswaar niet expliciet beschreven, maar kreeg wel feitelijk vorm. Terwijl het eigenlijk erom
ging Staat en Kerk te behoeden voor inmenging in elkaars aangelegenheden, werd dit principe pas veel later
oneigenlijk gebruikt om alles uit wetten en regelingen te bannen, dat ook maar enigszins een band heeft met
religie. De steeds verder voortschrijdende secularisatie liet dit gemakkelijk toe.
De verhouding tussen Staat en Kerk is in de geschiedenis altijd een gevoelige geweest, waarbij er in ieder geval
vanuit gelovig perspectief een positieve grondhouding is naar de overheid die de Staat moet inrichten en het
algemeen welzijn van de burgers moet behartigen. De mate waarin de Staat erin slaagt om dit algemeen welzijn
daadwerkelijk te beschermen, is voor de Kerk de graadmeter voor het al dan niet ondersteunen van de
belangen van de Staat. In de huidige catechismus is er in deze zin weinig tot niets veranderd. Er wordt
gesproken over een loyale houding ten aanzien van gezagsdragers, die niet minder worden genoemd dan
“vertegenwoordigers van God” (CKK 2238), ook al wordt in dezelfde paragraaf ook het recht op kritiek vermeld.
Verder beschrijft de catechismus de plicht van de burgers om samen met de overheid het algemeen welzijn te
bevorderen en wijst hij op een gezonde vorm van vaderlandsliefde (CKK 2239).
Waar het gaat om een positieve houding ten aanzien van de overheid, dan is vooral vaderlandsliefde of
patriottisme een gegeven dat in de huidige tijd van globalisering en migratie zeker niet altijd positief wordt
uitgelegd. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de eigenlijke reden voor vaderlandsliefde, namelijk een positief
willen toebehoren aan een gemeenschap, zeer valide is. Maar hoezeer is dit nog vol te houden in een land waar
iedere vorm van christendom uitgebannen dreigt te worden? Veel praktiserende gelovigen zullen door de
maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd (waarover later meer) eerder het gevoel hebben dat men zich
moet verdedigen tegen de overheid, in plaats van haar te gehoorzamen.
De grote fout die men in de huidige politieke constellatie begaat, is dat men het geloof – en dan vooral het
christelijke geloof – beschouwd als geprivilegieerd. Men gaat ervan uit dat het christendom in de Nederlandse
en Belgische samenleving voor zichzelf tal van gunsten heeft verworven. Zeker in de Nederlandse situatie is
daar geen sprake meer van. Weliswaar is er in de geschiedenis een dergelijke begunstiging van het
christendom geweest, maar die kan men nu op geen enkele manier meer terugvinden en blijkt het omgekeerde
vaak het geval. Ambtsdragers worden niet meer door de Staat gesubsidieerd; evenementen worden niet meer
gemeden op zondag; en weliswaar is de zondag ooit als christelijke rustdag vastgesteld, maar inmiddels is het
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nog maar in een paar Nederlandse gemeentes reden om de winkels gesloten te houden. Soms gaat het zelfs om
onherkenbare relicten: Prinsjesdag vindt plaats op dinsdag opdat de leden van de Staten-Generaal niet op
zondag hoefden te reizen, maar deze traditie is nu op geen enkele manier een begunstiging van christenen
meer. Men kan dus gerust stellen dat de overtuiging, dat christenen of gelovigen in het algemeen in de
samenleving bevooroordeeld worden, ten ene male overdreven is. Toch is in sommige politieke stellingnames
een aperte anti-christelijke houding duidelijk herkenbaar (9). De denkfout die daarbij gemaakt wordt, is dat
‘geloven’ als een privilege wordt gezien. Het is echter zonder twijfel een van de belangrijke mensenrechten
(10), die op haar beurt grote bescherming verdient.
2. De rol van het persoonlijke geweten
Het handelen vanuit het geloof wordt zeker niet alleen bepaald door de kaders die de Staat daaraan geeft, zoals
in de vorige paragraaf is beschreven, maar hangt ook af van iemands persoonlijke geweten. Uiteindelijk is het
immers altijd het geweten dat voor de mens duidelijk maakt wat in een concrete situatie goed handelen is.
Aangezien niemand de verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen kan afschuiven op een ander, kunnen
iemands daden nooit worden gelegitimeerd door de wetten van een overheid of van enige andere instantie.
Natuurlijk is het de bedoeling dat normen en wetten altijd een afspiegeling zijn van werkelijk goed handelen,
maar toch blijft het een zaak van de mens zelf om goed te doen en geen kwaad, waarbij het geweten het
instrument is. In het geval van een conﬂict tussen de kaders van de Staat en die van de Kerk, zal dus ook dan
het geweten moeten worden gevolgd. Het ligt voor de hand dat een dergelijk conﬂict meestal betekent, dat
men geen gehoor kan geven aan de plichten die de overheid oplegt. Met de Kerk is een dergelijk conﬂict minder
logisch, omdat de Kerk immers normaal gesproken optreedt als vormende instantie voor het geweten van de
gelovige. Daarmee is niet gezegd dat de normen van de Kerk dan wél boven het persoonlijk geweten van de
mens staan (11), maar een conﬂict daarmee is nu eenmaal een minder natuurlijke situatie.
De rol van het geweten waarborgt voor de christen het handelen in vrijheid. Binnen zijn eigen geweten krijgt zijn
handelen immers de betekenis van goed en kwaad, waarvoor hij in vrijheid en met verantwoordelijkheid kiest
(CKK 1781). Iemand kan zich dus nooit blind beroepen op voorschriften die hij al dan niet moet volgen, maar hij
zal zelf bewust de keuze moeten maken om goed te doen. Hieruit volgt ook dat zelfs de wetten van de overheid
geen dwingende invloed kunnen uitoefenen op het goed handelen van de burger, die weliswaar normaal
gesproken mag vertrouwen op de juistheid van de voorschriften, maar toch uiteindelijk altijd zelf gewetensvol
moet handelen. Het spreekt voor zich dat de afweging van wat goed en kwaad is, niet altijd heel gemakkelijk
geschiedt. Steeds moet de mens zoeken naar wat in een concreet geval goed is en de wil van God proberen te
onderkennen.
Doordat deze zoektocht heel persoonlijke is, wordt er een grote nadruk gelegd op de gewetensvrijheid. Het
proces van het herkennen van een bepaalde handeling als waarheid is zo fundamenteel dat men er alles voor
over moet hebben om dit ook zo ten uitvoer te brengen. Hiermee is ook het fenomeen van ‘gewetensbezwaren’
verbonden. Iemand die met vaste overtuiging iets als goed, of juist als kwaad heeft erkend, die kan niet anders
dan ook zo handelen – dat mag hij zelfs helemaal niet, omdat het dan moreel kwaad is (12). Het is wezenlijk te
zien dat het in een dergelijk geval niet om een mening of keuze gaat, hoe fundamenteel ook, maar om de
oprechte en vaste overtuiging dat dit of dat goed handelen is. Op basis van dit inzicht is een van de belangrijke
vaststellingen op het Tweede Vaticaanse Concilie geweest, dat een mens nooit gedwongen mag worden om
tegen zijn geweten in te handelen. Maar men mag een mens ook niet verhinderen om volgens zijn geweten te
handelen, vooral niet als het om geloof gaat. (13) Juist in de verhouding tussen Kerk en Staat, of beter gezegd
tussen iemands persoonlijke overtuiging en kaders van wetten of voorschriften, speelt dit inzicht een grote rol.
In de geschiedenis van de moraaltheologie is het vaker voorgekomen dat theologen zelfs de Kerk verweten
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hebben te veeleisend te zijn en een te eng kader te construeren voor het handelen van de gelovigen. Zij zou
juist het geweten van de gelovigen een veel grotere plaats moeten geven. Het mag opvallend heten, dat de
jaren na het Tweede Vaticaans Concilie getekend werden door een grote kritiek op de moraal van de Kerk die
de menselijke vrijheid te kort zou doen (14), terwijl op datzelfde Concilie juist de belangrijke rol van het geweten
werd onderstreept. Bij deze kritiek gaat het echter om een verkeerde voorstelling van het geweten. In een
dergelijk geval zou het geweten namelijk de instantie zijn die subjectief bepaalt wat goed of slecht is. Het
gewetensoordeel zou dan synoniem zijn met ‘ik vind dat dit of dat goed is of kwaad’. Dit kan echter niet het
geval zijn, net zomin als bijvoorbeeld een rechter bepaalt wat goed of slecht is: hij is ‘slechts’ getuige van het
goed of kwaad. Hij zegt dat iets goed of kwaad is, maar nooit naar zijn eigen arbitraire wil. Datgene waar zoveel
waarde aan gehecht wordt, is niet de mening van ieder afzonderlijk over wat goed en kwaad is, maar een
objectief oordeel.
3. Enkele praktische conﬂictsituaties
Het geweten is dus de persoonlijke instantie van de handelende mens, die goed en kwaad onderscheidt en zo
ook voor de mens bepaalt of deze al dan niet kan meegaan in de visie van de Staat op de inrichting van de
samenleving. Een bijzondere moeilijkheid doet zich echter voor, waar wetten van de overheid immorele
handelingen voorschrijven bij het uitoefenen van een bepaald beroep. Het is interessant, dat deze moeilijkheid
vandaag de dag veel lijkt voor te komen bij beroepen die van oudsher juist met een groot aanzien verbonden
zijn (15). Het moge voor zich spreken dat wanneer de wet een immorele handeling legaliseert, er helemaal niets
verandert aan de objectieve morele kwaliﬁcatie. Ook wanneer bijvoorbeeld abortus of euthanasie onder
voorwaarden voor de wet niet strafbaar meer zijn, kan een katholiek een dergelijke handeling toch nooit of te
nimmer uitvoeren. Als uitgangspunt geldt bovendien dat ook medewerking aan het kwaad vermeden moet
worden, alhoewel dat in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar is. Bijna alle handelingen, ook als ze in wezen
goed zijn, hebben daarnaast onvermijdelijke kwade gevolgen. Toch is het zaak om het verschil te herkennen
tussen goede handelingen met proportionele ongewenste eﬀecten en handelingen die in de kern toch zoveel
kwaad in zich dragen, dat medewerking niet christelijk meer is.
Beroepen waarbij het onvermijdelijk is om direct betrokken te raken bij handelingen die ingaan tegen de morele
orde kunnen om die reden dan ook niet uitgeoefend worden. Waar het niet gaat om het zelf direct verrichten
van intrinsiek kwade handelingen, zoals bijvoorbeeld bij abortus en euthanasie het geval is, speelt prudentie en
proportionaliteit een belangrijke rol.
Tot 2014 was er voor ambtenaren de situatie dat zij uit hoofde van hun beroep met immorele handelingen
geconfronteerd werden (bijv. het sluiten van ‘huwelijken’ tussen mensen van gelijk geslacht), maar zij hadden
daarbij de mogelijkheid om zich te beroepen op gewetensbezwaren. Deze uitsluiting is al snel zeer onder druk
komen te staan, doordat de maatschappij zich verzet tegen zogenaamde bevoordeling van gelovigen.
Op het eerste gezicht lijkt er sprake van een onvermijdelijke situatie, dat een burgerlijke wet – zelfs als die
onrechtvaardig is of ingaat tegen het algemeen welzijn – zowel voor gelovigen als niet-gelovigen geldt. Er is
echter zeker een belangrijk argument om het recht op weigering uit gewetensbezwaren ook in een seculiere
maatschappij te laten bestaan. De vrije godsdienstige overtuiging van burgers wordt in talloze verdragen en
wetten terecht beschermd (16). Ieder mens mag dus overtuigingen op grond van zijn geloof hebben en ernaar
leven. Een clausule waarbij iemand uit gewetensbezwaren bepaalde handelingen niet hoeft uit te voeren, is
daarom geen willekeurige bevooroordeling van gelovigen, maar zorgt ervoor dat deze in staat zijn om bepaalde
beroepen toch uit te oefenen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het toestaan van
gewetensbezwaren benadeelt bovendien geen enkele burger, aangezien er bijvoorbeeld genoeg andere
ambtenaren zijn die het ‘homohuwelijk’ kunnen voltrekken. Omgekeerd kan men inderdaad concluderen dat het
ontnemen van het recht op gewetensbezwaar betekent dat men mensen verplicht te handelen in strijd met hun
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geweten en hun het recht op een bepaalde levensovertuiging ontneemt. Het is weliswaar al een
onrechtvaardige wet dat het huwelijk tussen man en vrouw als basis van de samenleving geweld wordt
aangedaan in het faciliteren van andersoortige verbintenissen, maar het zou nog veel ernstiger zijn om
immorele overtuigingen aan anderen op te leggen.
Men kan redeneren dat bijvoorbeeld het niet toestaan van koopzondagen in sommige gemeentes ook aan nietchristenen de zondagsrust oplegt. Toch is dit niet vergelijkbaar. Bij het voorbeeld van de ambtenaren worden
mensen gedwongen om te handelen in strijd met hun geweten; bij de zondagsrust wordt niemand gedwongen
om in strijd met zijn geweten te handelen, maar wordt hooguit een dienstverlening onthouden. Er is in dit
tijdsgewricht onvoldoende aandacht voor de waarde van het christelijk erfgoed, dat de Nederlandse
samenleving heeft gevormd en bepaald en dat daardoor ook wezenlijk de identiteit heeft gevormd. Om die
reden zou dus op een rechtvaardige wijze aan de christelijke fundamenten een meerwaarde moeten worden
geven.
Bij een zorgvuldige afweging van de eigen medewerking aan handelen dat vanuit het geloof als immoreel
beschouwd wordt, spelen een aantal factoren een rol. De belangrijkste praktische vraag is die naar de eigen rol
in het handelen. Hoe groter die eigen rol is, hoe dringender het is om af te zien van de betreﬀende kwade
handeling. In de moraaltheologie maakt men daarom een verschil tussen ‘directe’ en ‘indirecte’ medewerking
aan het kwaad. In deze laatste situatie kan het zijn dat iemand niet af kan zien van een dergelijke medewerking.
Als iemand slechts een klein radertje is, in een complex geheel, maar zijn handelen wel noodzakelijk is om
bijvoorbeeld zijn of haar baan te kunnen behouden, dan is dat al snel te billijken. Wanneer iemand echter een
wezenlijke bijdrage levert aan het immorele handelen van een andere mens of van een instituut, dan zal dat
moeilijk of niet te rechtvaardigen zijn.
De vraag is natuurlijk ook of het voor iemand wel mogelijk is om zich geheel terug te trekken uit handelen die
iemand als immoreel beschouwd. Zo is het bijdragen aan belastingen en verzekeringssystemen een niet te
ontlopen feit, ook voor wie vragen stelt bij de manier waarop de verzamelde gelden gebruikt worden. Het feit
dat het voor een burger in Nederland verplicht is om belasting te betalen en zich voor bepaalde zaken te
verzekeren, maakt natuurlijk dat de verantwoordelijkheid voor immoreel gebruik van de het publieke geld
vrijwel afwezig is. De afstand tussen de belastingafdracht van de christen en de eventuele immorele
aanwending ervan door de overheid is immers erg groot.
Waar het steeds op aan komt, is te doorzien wat het eigenlijk is dat men doet. Als dit ‘object’ van de handeling
eenmaal duidelijk is, dan is ook snel helder of iemand een dergelijke handeling kan doen of niet. Zo maakt het
bijvoorbeeld uit of iemand zelf degene is die experimenteert met menselijke embryo’s of dat iemand slechts
betrokken is bij de toetsing van protocollen. Natuurlijk is het zo dat men in beide gevallen een bepaalde rol
vervult in de kwade handeling, maar degene die toets verhoudt zich daar wezenlijk anders toe dan iemand die
het feitelijk uitvoert. Dit laatste is immers nooit te billijken. Net zo zijn voorbereidende handelingen anders dan
uitvoerende handelingen. Wie de administratie voert van een kliniek waar ook geslachts-veranderende
operaties worden uitgevoerd, werkt op een andere manier mee aan immoreel handelen dan de psycholoog die
gesprekken voert met de patiënt, en deze doet dat weer op een andere manier dan de chirurg. Ook moreel
goede handelingen zoals het ontwikkelen van medicijnen kunnen in een ander moreel licht komen te staan, als
dit mogelijk blijkt te zijn door het gebruik van bijvoorbeeld embryo’s, die altijd op een immorele manier voor een
dergelijk doel beschikbaar zijn geworden. Net zo is orgaandonatie op zichzelf iets goeds, maar als het gaat om
organen van iemand die gekozen heeft voor euthanasie, dan gaat het niet meer om een goede handeling, maar
is het nog slechts een positief eﬀect bij de eigenlijke handeling – euthanasie (17). In de katholieke moraal kan
het doel de middelen nooit heiligen.
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De vraagt blijft steeds hoe direct de medewerking aan het kwaad is. Overigens komt het voor dat men daarover
van mening kan verschillen. Het is de taak van de prudentie om daar een goede afweging bij te maken in het
actuele handelen en bovendien speelt natuurlijk ook de ﬁjngevoeligheid van iemands geweten een grote rol. Zo
is er veel discussie over de vraag of iemand ertoe gehouden is om een patiënt door te verwijzen naar een
andere arts indien hij of zij zelf een tegenstander van euthanasie of abortus is. Voor velen heeft een dergelijke
doorverwijzing het karakter van onacceptabele medewerking aan het kwaad, terwijl anderen het slechts als een
informatievoorziening beschouwen.
4. De toekomst
Het ligt voor de hand dat er in de toekomst nog wel vaker conﬂictsituaties zullen voorkomen als iemand, die
oprecht christelijk wil leven zich moet verhouden tot een geseculariseerde overheid. Dit past eigenlijk niet goed
bij een samenleving die juist gestoeld is op christelijke waarden, die het belang van vrijheid en bescherming van
zwakken juist hoog in het vaandel dragen. In de geschiedenis van het christendom is er zeker ook veel
onverdraagzaamheid geweest tegenover anderen, maar dit laat onverlet dat het opkomen voor minderheden en
het beschermen van weerlozen juist heel christelijke waarden zijn.
Dit wordt overigens niet altijd op de juiste manier herkend. Christenen worden ook in de huidige Nederlandse
politieke constellatie beschouwd als een machtig blok, terwijl ze dat in feit al lang niet meer zijn. Het is niet
toevallig dat er tegenwoordig in Nederland en Vlaanderen veel aandacht is voor de gebruiken van
vreemdelingen die in ons land een thuis vinden (denk aan de schappen met Halal-voedsel bij de Albert Heijn, of
ook het enthousiasme voor transcendente meditatie en yoga, of boeddha-beelden) of voor de regels van
godsdiensten die vreemd zijn aan onze cultuur (denk aan de grote aandacht voor de jaarlijkse Ramadan, de
islamitische vastenmaand). Voor christelijke feesten en gebruiken bestaat die aandacht niet, omdat men het
christendom beschouwt als een reeds gevestigde godsdienst, die eerder binnen de perken moet worden
gehouden, dan dat ze aandacht verdient. Dit is natuurlijk een sterk achterhaalde gedachte.
Juist in onze sterk geseculariseerde samenleving is het een belangrijke taak van de christelijke politiek om de
menselijke waardigheid te verdedigen en door oprechtheid en authenticiteit te bewijzen dat oppervlakkigheid
en korte-termijn-denken overwonnen moeten worden. De scheiding tussen Kerk en Staat kan daarbij juist een
grote positieve rol spelen. De waarden waar de Kerk voor staat, komen dan immers duidelijker niet voort uit een
verwevenheid van politieke en godsdienstige belangen. Het gaat dan alleen nog maar om het wezenlijke: het
beschermen van het algemeen welzijn van mensen met een universele waardigheid. Het is weliswaar geen
christelijk privilege om daarvoor op te komen, maar in de praktijk blijkt duidelijk dat er in de huidige
maatschappij een grote nood is aan een dergelijke visie.
Dr. Lambert Hendriks studeerde aan het Grootseminarie Rolduc en werd in 2002 tot priester gewijd. In 2009
promoveerde hij aan Johannes Paulus II Instituut van de Lateraanse Universiteit te Rome op het proefschrift
“Choosing from Love. The Structure of the Human Act according to Thomas Aquinas”. Sinds 2016 is hij rector
van de ambtsopleidingen in het bisdom Roermond en doceert hij moraaltheologie. Tevens is hij lid van het
kathedrale kapittel van het Bisdom Roermond.
Noten
1 Vgl. “Eindtermen Kennis van de Nederlandse samenleving” (2013): “7.3.1. Weet dat de wetten van de staat
boven die van religie en traditie staan”.
2 Vgl. Catechismus van de Katholieke Kerk (= CKK), 2234-2257.
3 Vgl. CKK, 2242.
4 Vgl. Brief aan Diognetus, V,10: “Zij [de christenen] gehoorzamen aan de vastgestelde wetten, maar door hun

15 / 17

https://medische-ethiek.nl/category/dossiers-alle/dossiers/algemeen/ 5 juli 2022

eigen levenswijze overtreﬀen zij de wetten”. Voor een interessante studie naar de visie van de kerkvaders ten
aanzien van de houding van christenen tegenover de keizer, zie: David Ivan Rankin, From Clement to Origen:
The Social and Historical Context of the Church Fathers, 2006.
5 Vgl. Justinus, Apologia I,17.
6 Zoals in de Passio Scillitanorum (180) waar Speratus zegt: “Numquam malefecimus, iniquitati nullam operam
praebuimus: numquam malediximus, sed male accepti gratias egimus propter quod imperatorem nostrum
observamus”.
7 Vgl. “Inquisition”, in: Lexikon für Theologie und Kirche (=LThK), dl. 5, 527vv. en “Joseph II” in: LThK, dl. 5,
1008-1010.
8 Vgl. P. Hamans, Geschiedenis van de katholieke kerk, dl. 1, 259vv.
9 Het voert te ver om hier een lijst op te sommen van dergelijke standpunten. De houding is herkenbaar in veel
debatten en wetsvoorstellen. De manier waarop na de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in
coalitie-besprekingen de voorman van D66 zich aanvankelijk afkeerde van de ChristenUnie mag exemplarisch
heten.
10 Vgl. de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, art. 18: “Een ieder heeft recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te
veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere
leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door
eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften”.
11 Kardinaal Newman heeft in deze zin aangegeven dat het geweten zelfs boven het hoogste leergezag staat, al
doet hij dat in een context waarin hij beide verdedigd. J.H. NEWMAN, A Letter Addressed to the Duke of Norfolk
on Occasion of Mr. Gladstone’s Recent Expostulation. Certain Diﬃculties Felt by Anglicans in Catholic Teaching,
vol. 2, London: Lomans, Green and Co., 261: “Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts,
(which indeed does not seem quite the thing) I shall drink—to the Pope, if you please,—still, to Conscience ﬁrst,
and to the Pope afterwards.”
12 Dat wil zeggen dat het zekere oordeel van het geweten – dus zonder dat de handelende persoon daarover
twijfelt – toch objectief gezien verkeerd is. Dan is sprake van een ‘dwalend geweten’, dat echter ook gevolgd
moet worden. Vgl. CKK 1790.
13 Dignitatis humanae, 3: “De voorschriften nu van de goddelijke wet verneemt en kent de mens door middel
van zijn geweten, dat hij trouw moet volgen in het geheel van zijn activiteit om zo te komen tot zijn einddoel,
God. Men mag hem daarom niet dwingen om tegen zijn geweten te handelen. Maar men mag hem evenmin
beletten om volgens zijn geweten te handelen, vooral waar het gaat over de godsdienst. Want de uitoefening
van de godsdienst bestaat krachtens zijn aard zelf op de eerste plaats in vrijwillige en vrije innerlijke daden,
waardoor de mens zich rechtstreeks richt op God.”
14 Vgl. bijvoorbeeld J. Mahoney, The Making of Moral Theology. A Study of the Roman Catholic Tradition (1987)
of F. Sullivan, Magisterium (1983).
15 Men denke bijvoorbeeld aan medici, apothekers, wetenschappers of medewerkers van banken. Vgl. ook: L.
MELINA – J. NORIEGA – J.J. PÉREZ-SOBA, Camminare nella luce dell’amore, 432.
16 Vgl. art. 6 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of
levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.”
17 Vgl. Van Ittersum, F./Hendriks, L., “Orgaandonatie na euthanasie. Een ethische beschouwing vanuit het
standpunt van de rooms-katholieke kerk”, in: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 21(2011), 76-80.
Lees pdf van dit artikel in de oorspronkelijke opmaak van Communio 6, 2017, De Staat en de gelovige
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