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Vaticaan: andere koers wat condooms betreft?
door Jan Peeters
Katholiek Nieuwsblad, 28 april 2006
Volgens de media is het eindelijk zo ver: het Vaticaan is overstag en staat binnenkort oﬃcieel condoomgebruik
toe ter voorkoming van hiv/aids. Aanleiding: uitspraken van de vroegere Milanese kardinaal Martini en Lozano
Barragán, de Vaticaanse ‘minister van gezondheid’.
Het ligt natuurlijk wat genuanceerder en is al eerder geopperd – en weersproken – : gehuwden, van wie een der
partners hiv/aids heeft, zouden condooms moeten mogen gebruiken om besmetting van de ander te
voorkomen.
Dat zegt ook kardinaal Carlo Maria Martini (79) in een interview met het Italiaanse weekblad L’espresso. “In
sommige gevallen kan het gebruik van condooms een geringer kwaad zijn. Het gaat dan om de bijzondere
situatie van echtgenoten van wie er een is besmet met aids. De geïnfecteerde is verplicht de andere partner te
beschermen, die ook beschermende maatregelen moet kunnen nemen.”
In een reactie liet kardinaal Javier Lozano Barragán (73) weten dat het Vaticaan over dit onderwerp een spoedig
te verwachten document voorbereidt. Barragán is de president van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de
Gezondheidszorg. De opmerking over de vraag of de leer “ﬂexibeler” kan worden geïnterpreteerd, leidde tot
wilde speculaties in de wereldpers: Rome heeft eindelijk begrepen dat het heil toch van het condoom moet
komen.
Met andere woorden: de meest genuanceerde uitspraak leidt nog tot een dijkdoorbraak. Barragáns
woordvoerder heeft al laten weten dat de leer niet zal veranderen.
Het is aannemelijk dat het document het bekende standpunt herhaalt, nader uitlegt en misschien hier en daar
nuances aanbrengt.
Het antwoord ligt al goeddeels vast in de encycliek Humanae Vitae (1968), die uiteindelijk ook ‘slechts’ een oud
standpunt herhaalde. Die encycliek bevestigt de onverbrekelijke band tussen de beide betekenissen van de
huwelijksdaad: eenwording en voortplanting.
Daarin wordt het vaker gebezigde beroep op ‘geringer kwaad’ door Paulus VI categorisch afgewezen, dus ook
als het leven van de vrouw gevaar zou lopen.
Volgens de leer, die bindend is, mogen zij die een zwangerschap om goede redenen willen vermijden,
gebruikmaken van de onvruchtbare perioden. Daar wordt vandaag nog altijd smalend over gedaan, maar de
methoden om die vast te stellen zijn tamelijk exact. Er zijn zelfs apparaatjes in de handel die de vruchtbaarheid
kunnen ‘meten’.
Gehuwden met hiv/aids zouden zich bijvoorbeeld tot deze onvruchtbare perioden – buiten de menstruatie
uiteraard – kunnen beperken én een condoom gebruiken. Zij beogen dan beide kanten recht te doen: zowel de
eenwording als de voortplanting, die op dat moment door moeder Natuur tijdelijk buiten bedrijf is gesteld.
Bovendien wil de een de ander beschermen tegen een besmetting die in vele gebieden op aarde de dood tot
gevolg zal hebben.
Je zou kunnen zeggen dat zij niet voldoen aan de eis in principe de kans op voortplanting open te houden, ook al
is die op dat moment vrijwel uitgesloten. Maar, zou men tegen kunnen werpen, dat is niet wat zij beogen. En dat
maakt, net als bij het gebruik van onvruchtbaar makende medicijnen, de huwelijksdaad niet ongeoorloofd of
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zondig.
Maar er blijft een ander probleem over, namelijk dat van de door latexfundamentalisten tot geloofswaarheid
verheven Betrouwbaarheid van het Condoom. Gebruikmakend van wat het volk graag gelooft, wordt iedere
serieuze twijfel op voorhand tot ketterij veroordeeld. Hoe volstrekt onwetenschappelijk en vooringenomen men
daarbij te werk gaat toonde wetenschapsjournalist Simon Roozendaal enkele jaren geleden in Elsevier aan naar
aanleiding van de internationaal gewraakte uitspraken van kardinaal Lopez Trujillo. Roozendaal, die een boek
schreef over het aidsvirus, kwam na bestudering van Trujillo’s redenaties tot de conclusie dat deze volkomen
gelijk had en de onkritische pers het nakijken gaf.
Het leven is weerbarstiger dan de leer van het veilig vrijen. Wie wil weten of condooms echt maar zelden
afglijden of scheuren, moet eens een internetforum over de morning afterpil bezoeken: dan bedenk je je nog
wel even.
Vrouwen doen er trouwens goed aan zich te laten testen op rubberallergie. Die tast namelijk de normaliter
beschermende schedewand aan, zodat het condoom het tegenovergestelde bewerkt dan van wat wordt beoogd.
Who cares?
Ook al zou Rome condoomgebruik voor gehuwde hiv/aidspatiënten toestaan, het dilemma blijft: mag een hivbesmette man zijn vrouw – of omgekeerd – blootstellen aan het risico haar te besmetten? Het risico dat met
condooms in de meeste gevallen wel kan worden verkleind, maar niet weggenomen. Dat kan voor sommigen
scrupuleus lijken, maar omgekeerd is het niet duidelijk wat zo’n gok met liefde te maken heeft. En daar ging het
toch allemaal om?
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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