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Hoofdstuk XV. HET GEVAAR VAN GOD 
 

Inhoud van dit hoofdstuk 
Gelovigen zijn de profeten niet 
De maatschappelijke macht van kerken en predikers: onderwijs  
Vanaf de peuterleeftijd 
In het bedrijfsleven 
Kolonisatie 
Dominante katholieke zorgsector 
Ethische kwesties 
Vrouwonvriendelijk, mannelijke dominantie 
Godslastering is actueel 
Kerken in de Europese en internationale instellingen 
Kerkelijke reacties op het kindermisbruik 
Homofobie wordt gepredikt 
Door hun vertrouwen in een almachtige god staan mensen verantwoordelijkheid af 
Verheerlijking van het lijden 
Het RK celibaat  
Ik ben vrijzinnig opgevoed 
De vrouw moet thuis blijven 
De angst voor de vrije, autonome mens 
Moraal die bij volwassenen overblijft van de katholieke opvoeding 
God als schaamlap voor misdaden tegen de mensen 
 

Dit hoofdstuk past niet goed bij de rest van dit boek; ik heb het er 
maar achteraf aan toegevoegd. ‘Ethiek van de complexe actualiteit’ is 
bedoeld als een positieve boodschap aan al wie vragen heeft over goed en 
kwaad; en die in de wereld van vandaag zelf antwoorden wil opbouwen 
op levensvragen, en over ieders verantwoordelijkheid jegens de andere 
mensen, de natuur, de planeet. Ik richt mijn strategisch recept evengoed 
aan gelovigen als ongelovigen. 
En nu komt hier eenzijdige kritiek op de drie grote godsdiensten, die, 
ofschoon bondig, als ranzig en vernederend kan ervaren worden door een 
gelovige. Want ik hoop dat ook gelovigen dit boek met open geest zullen 
willen doorbladeren. Dit hoofdstuk mogen ze desgewenst weglaten, het is 
maar een aanhangsel zonder invloed op de vorige. Maar het verklaart 
waarom atheïsten en niet-godsdienstigen vaak met wantrouwen reageren 
op bevlogen pleiters voor nog méér god op aarde.  

Misschien is dit hoofdstuk vooral gericht aan de velen die niet 
langer in het bestaan van een persoonlijke god geloven, maar wel 
doordrongen blijven van de godsdienstige moraal waarmee ze zijn 
opgevoed. In Vlaanderen is dat de katholieke moraal, die zowat 85% van 
de bevolking kreeg aangeleerd in het onderwijs. Ik kom hierop terug, 
welke van onze keuzen onder invloed staan van de katholieke 
impregnatie.  
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Nochtans hebben atheïsten en gelovigen die samen in dezelfde tijd 
en maatschappij leven, veel gemeenschappelijke waarden, werken ze 
onvermijdelijk samen en volgen dezelfde regels en wetten. Hun motivatie 
kan verschillend zijn, maar in hun maatschappelijk handelen streven ze 
vaak hetzelfde na. Allen willen goed onderwijs, een goede job, 
gezondheid, rechtvaardigheid, veiligheid...Er is geen probleem dat een 
vrijzinnige prijsuitreiking zoals deze van het Fonds Lucien De Coninck 
wordt opgeluisterd met liederen over de maagd Maria1, omdat allen de 
schoonheid waarderen. Een blijvend voorbeeld van samenwerking is deze 
van de christelijke, socialistische en liberale vakorganisaties. 
 
Gelovigen zijn de profeten niet 

Een zeer belangrijk onderscheid moet steeds gemaakt worden: dit 
tussen het woord en tekst van de profeten, zoals opgeschreven in de drie 
heilige boeken, en anderzijds het gedrag van de latere gelovigen die zich 
beroepen op deze godsdiensten. Dit illustreren we met enerzijds de 
boodschap van Jezus, die liefde predikte, zelfs voor onze vijanden, hoop 
voor de armen en zieken; tegenover, anderzijds, het optreden van 
christenen doorheen de eeuwen. Etienne Vermeersch heeft het kernachtig 
samengevat: “…geen enkele godsdienst, ideologie of beweging (heeft) 
doorheen de geschiedenis heen een zo breed spoor van bloed en tranen, 
van verdrukking en uitbuiting, van dood en vernieling achter gelaten, als 
het christendom”2. 
De dichter zegt het zo:  
“Had ook de sneeuw eertijds het stille Bethlehem  
“wijduit getooid met puurwitte kristallen, 
“hoe menig bloed is weldra op die sneeuw om Hem, 
“en nog op zoveel latere sneeuw gevallen. 
“Vervolging, brand, en niets dat uit de hemel daalt 
“Dan razernij van moordende soldaten”.3  

Heinrich Himmler (1900-1945), Reichsführer van de SS, kwam uit 
een diepgelovig katholiek gezin, elke avond bad hij voor een postuurtje 
van Jezus. In zijn dagboek belijdt de jonge Heinrich zijn gehechtheid aan 
de kerk van Rome. Hij gaat naar het befaamde Wilhelmsgymnasium dat 
door de jezuïetenorde was opgericht4.   Maar het gaat niet op om dit in de 
                                                
1 Zoals het Ave Maria van Franz Schubert. De bioloog prof L. De Coninck was één 
der stichters van het Humanistisch Verbond in Vlaanderen, vrijmetselaar, en ook 
voorzitter van de Unie der Vrijzinnige Verenigingen.   
2 2003, De Standaard 3 juli; en Het Vrije Woord sept-okt 2003, blz. 17-18. 
3 Herwig Hensen, “Kerstgedicht. Voor mijn kinderen Marc en Peter”. Uit: 
Verzamelde gedichten. Met een voorwoord van Anne Marie Musschoot. 1988. Uitg. 
De Gulden Engel, Wommelgem. 
4 O.m. Peter Padfield 1991 http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler#Early_life  
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schoenen te schuiven van alle vroegere en hedendaagse katholieken, en 
nog minder van Jezus van Nazareth.  
De analyse van de tekst van de heilige boeken is niet onnuttig; maar het is 
geen weergave van het gedrag van de gelovigen, en ook niet van de 
kerkelijke instituten zoals de RK kerk, bisschoppen, priesters, rabbijnen, 
imams. Als we hier spreken over het gevaar van god, bedoelen we het 
gebruik (of misbruik) door gelovigen gemaakt van hun godsdienst, 
dus de maatschappelijke gevolgen van het godsdienstig zijn en van de 
godsdienstige instellingen.   
 
De maatschappelijke macht van kerken en predikers: onderwijs  

Deze macht kan zo groot worden dat een regering, parlement of 
andere burgerlijke overheden bepaalde bevoegdheden niet kunnen 
opnemen. Toen dit hoofdstuk al geschreven was, ontdekte ik het boek 
uitgegeven door Ph. Quadrio en Carroll Besseling (2009), dat als volgt 
wordt samengevat: “1) terwijl politici de godsdienst gebruikt 
(geïnstrumentaliseerd) hebben voor politieke doeleinden, hebben de 
gelovigen de politiek gebruikt (geïnstrumentaliseerd) voor godsdienstige 
doelen. 2) inspanningen om godsdienstige argumenten buiten het 
publieke debat te houden, worden gelezen bij de gelovigen als 
discriminatie, ten voordele van degenen zonder vaste godsdienstige 
visies. 3) wegens hun historiek en oorsprong, kunnen inspanningen om 
een seculier liberaal beleid te exporteren, de schijn wekken van cultureel 
imperialisme, als kruistochten”5.    

Een voorbeeld is de organisatie van het onderwijs, waar 
godsdiensten vaak een sterke claim op leggen. In België wordt sedert de 
19e eeuw strijd gevoerd tussen het katholieke onderwijsnet en de 
openbare school. Meermaals kreeg dit de vorm van massale straatacties 
van katholieke organisaties en kinderen, rechtstreeks tegen de regering; 
ook deden de bisschoppen er publieke uitspraken over. Pastoors zeiden 
van de kansel dat het openbaar onderwijs slecht en onzedig was. Waar 
een rijksschool werd opgericht om de vrije keuze te waarborgen, verbood 
de pastoor aan de bakker van te leveren aan de school; dat gebeurde nog 
in de jaren 1959-60.  De Brugse boekhandel De Reyghere werd geboycot 
omdat boeken die op de katholieke zwarte lijst, de “index”, stonden, in de 
etalage lagen. De kerk spande een proces in, dat de boekhandel won; 
                                                                                                                                       
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler   
Vandaag is het Wilhelmsgymnasium een officiële pluralistische school, waar naast 
christelijke godsdiensten ook het vak Ethiek kan gekozen worden. 
5 “Politics and Religion in the New Century: Philosophical Reflections” 
geredigeerd door Philip Andrew Quadrio, Carrol Besseling. 2009, 
Sydney University Press. 
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maar jaren nadien werd in de katholieke scholen nog gezegd dat ze hun 
schoolboeken er niet mochten kopen. Leerlingen zouden strafstudie 
krijgen als ze voor de etalage zouden staan6. 

Sedert het Schoolpact (1958) wordt een politieke strijd gevoerd 
over steeds méér overheidssubsidies aan het vrije net. Zopas horen we 
over het meningsverschil tussen cdH en Ecolo enerzijds, en de PS 
anderzijds, betreffende de financiering van de scholenbouw in Brussel. 
De enen willen dat de katholieke scholen onder dezelfde voorwaarden 
geld krijgen als de officiële neutrale netten; de PS houdt vast aan een 
gunstiger regeling voor deze laatste, zoals voorzien in het Schoolpact. 

Echter, het vrije net behoudt onbeperkt zijn inrichtende macht, 
zodat de inhoud van het primair en secundair onderwijs een eigen 
katholiek project blijft, waar opleidingen in andere levensbeschouwingen 
geweerd worden. In een lezing voor mijn parochiale kring onderlijnt 
Mieke Van Hecke, hoofd van de katholieke onderwijskoepel, hoe alle 
lessen doordrongen zijn van het christelijk wereldbeeld (2012). Een 
toehoorster vraagt waarom het vrij onderwijs geen niet-confessionele 
zedenleer aanbiedt, het gaat toch over moraal? Van Hecke antwoordt dat 
de lessen zedenleer “tegen de godsdienst” zijn. Of Van Hecke slecht is 
ingelicht, of het gewoon niet wil weten, is hier van minder belang. Nadat 
de nieuwe paus Franciscus verkozen is, doet Van Hecke daar lyrisch 
over, op Reyers Laat (VRT). Nu Van Hecke met pensioen gaat, zegt ze 
dat haar opvolger zeer moeilijk ongelovig zou kunnen zijn. Het zijn de 
Belgische bisschoppen die de directeur-generaal van het katholiek 
onderwijs zoeken en aanstellen; die moet een openlijk katholieke 
signatuur hebben. In het Centraal Bureau zetelen ook afgevaardigden van 
de Unie der Religieuzen van Vlaanderen7. 

 De katholieke universiteit Leuven heet nog steeds K.U.L. 
ofschoon het godsdienstig karakter weinig zichtbaar is. Wel heeft ze 
associaties gevormd met alle katholieke hogescholen, en behoudt ze een 
bevoorrechte relatie met de talrijke katholieke ziekenhuizen. Deze band 
bepaalt dan weer hun benoemingsbeleid en daardoor hun ethisch beleid. 
Het Vaticaan tikte reeds enkele malen de universiteit op de vingers, over 
het onderzoek met stamcellen en over publicaties van de theoloog Ignace 
Berten8. Rector Rik Torfs zegt over Wilfried Martens, 9 maal eerste-
minister: “Hij bleef spreken over God toen iedereen erover zweeg. 

                                                
6 Tussen de twee wereldoorlogen. De boekhandel is 125 jaar oud. Interview in De 
Morgen 8/11/2013. Zie ook www.dereyghere.be  
7 De Morgen 8/8/2013. 
8 De Morgen 26/10/2007. Dit zijn zaken die openbaar bekend werden. 
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Geweldig toch. (…) Zijn huwelijk…een voorafspiegeling van het 
hiernamaals ofschoon wij daar niets over weten. Of toch niet alles”9 
 Het katholieke onderwijsnet leidt zowat 75% van de Vlaamse 
jeugd op, en dus zoveel van de volwassen bevolking is er schatplichtig 
aan. Daar moeten we nog de leerlingen katholieke godsdienst in het 
Gemeenschapsonderwijs bijtellen. In hoofdstuk 13 over de seksuele 
moraal citeerden we al de opvatting van een katholieke directeur. Over 
pluralisme zegt de directrice van een katholieke lagere school: “voorlopig 
is het moeilijk om niet-Belgische leerkrachten aan te werven. Dit komt 
omdat we een katholieke school zijn en dus ook katholieke godsdienst 
geven. Leerkrachten die hier les willen les geven, moeten een mandaat 
katholieke godsdienst behaald hebben op een katholieke normaalschool”. 
Vragen ouders met een ander geloof niet naar uitgebreidere lessen over 
hun eigen godsdienst? ���"Nee, ze weten dat dit een katholieke school is. 
Daarom belichten we in de lessen godsdienst enkel het Christendom”10 
De grote meerderheid van de ouders, die immers zelf sedert de 
peuterleeftijd een katholieke wereldvisie hebben ingeademd, vinden daar 
niets verkeerds aan. Dat ze mèt hun godsgeloof zich ook een massa regels 
en waarden hebben eigen gemaakt, en maatschappelijke bindingen, 
daarvan zijn maar weinigen zich bewust. Dat maakt het moeilijk voor 
andersdenkenden hun levensvisie en moraal te verdedigen op een 
rationele manier: ze worden geconfronteerd met een diepgewortelde 
vooringenomenheid. 
 De verdediging van het creationisme, en het verbod van de 
evolutietheorie van Darwin, is in sommige Amerikaanse staten al jaren 
bezig; de scholen worden geviseerd. Creationisme wordt ook wereldwijd 
verspreid door een Turkse moslim, Harun Yahya, de uitgever van een 
mooi atlas dat de onzin van de evolutie tracht te bewijzen11. Een 
vertegenwoordiger van deze stroming kreeg onlangs het podium in de 
universiteit Leuven. Meerdere berichten wijzen erop, dat ouderwetse 
christenen en moslims elkaar gevonden hebben o.m. op internationale 
fora. In 2009 verscheen het boek van de christelijke Amerikaanse 
professor Stephen Meyer, dat “bewijst” dat leven niet op een natuurlijke 
wijze kan ontstaan zijn en dus door een goddelijke vonk het licht zag12. 

                                                
9 De Morgen 11/10/2013. De lezer merkt wellicht, dat de rector gelooft in god en in 
een leven na de dood, en dat zulks hem tweemaal tot tegenstrijdige uitspraken brengt. 
10 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/02/school-brengt-diversiteit-de-
praktijk 
11 Pseudoniem van Adnan Oktar. Waarschijnlijk gaat het om een hele groep personen; 
ze geven sedert 1994 talrijke publicaties uit, ook kinderboeken. Zie prof. Walter 
Decleir, U. Antwerpen: http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/357  
12 “Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design”, letterlijk: 
“handtekening achtergelaten in de levende cel”. In 2013 verscheen nog “Darwin's 



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                                                 Hoofdstuk 15 

Frank Roels 6 

En we zouden nog vergeten, dat in Vlaanderen de lessen godsdienst (van 
de drie godsdiensten van het boek) het scheppingsverhaal blijven 
vertellen; of niet soms? Zelfs in de lessen biologie! In 2013 geeft vzw. 
Pro Vita vaak (gratis) lessen op uitnodiging van leerkrachten biologie en 
wetenschappen, omdat schroom het hen belet om de leerstof, opgenomen 
in eindtermen te onderrichten. Ann Brusseel stelde hierover een vraag aan 
minister van Onderwijs Pascal Smet, die antwoordde niet te kunnen 
optreden omdat dit tot de autonomie van de scholen zou behoren13. 

De schoolstrijd voert de RK Kerk ook buiten België. In Belgisch 
Congo werden leerlingen en ouders die het officieel onderwijs verkozen, 
geëxcommuniceerd; men noemde ze “communisten”. Protestantse en 
moslimkinderen moesten katholieke godsdienst volgen. De islam was 
trouwens verboden door de koloniale administratie. In Rwanda waren er 
tijdens het Belgisch bestuur alleen katholieke scholen; officiële scholen 
werden niet opgericht. Dit gebeurde pas na de genocide van 1994, onder 
het presidentschap van Paul Kagamé, die trouwens ook niet-katholieke 
privéscholen heeft toegelaten. Dit verklaart voor een deel de campagne 
tegen Agame in katholieke kringen in ons land (naast de deelname van 
kerkelijke figuren aan de genocide14). 
 
Vanaf de peuterleeftijd 
 Godsdiensten worden vanaf de jongste kinderleeftijd opgedrongen. 
In een godsdienstig gezin wordt een kind geïndoctrineerd met het kindeke 
Jezus en Onze Lieve Heer, en dit vooraleer het kind kan lezen, rekenen, 
of enige wetenschappelijke vorming krijgt. Samen met eerbied voor God 
worden de goddelijke bevelen en straffen gevoed aan de jonge, onrijpe 
hersenen. Het godsdienstig onderwijs gaat dit proces versterken en 
uitbreiden. Ook moderne ouders doen daar volop aan mee, zoals verteld 
wordt door een redactrice van De Tijd: voor het slapengaan van haar net 
geen achtjarige zoon, wachten ze samen op de verkiezing van de paus. 
Hij heeft zijn twijfels over de baas van alle christenen, en het verbod van 
varkensvlees voor moslims, en het bestaan van god; maar zijn moeder 

                                                                                                                                       
Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design”. 
Over de strijd van Meyer en zijn geloofsgenoten sedert 1992, zie 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Meyer  
13 http://blog.hetvrijewoord.nu/opinie-pro-vita-op-school/ 
14 Zie o.m. boek van Dirk Tuypens, “Het goede bondgenootschap. Kerk in Rwanda”, 
1998.   http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789064450297  
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10482f29.htm  
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article758357.ece/De_misleiding_van_Hutus
_en_Tutsis_DE_ROL_VAN_DE_KATHOLIEKE_KERK_EN_BELGIE_IN_RWAN
DA  
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praat die twijfels weg, met praatjes voor de vaak – letterlijk15. Anne 
Provoost herinnert zich nog de gruwelijke verhalen de ze als achtjarige op 
school moest aanhoren: de bloedoffers bij de Azteken èn bij de 
christenen: het onschuldige lam Gods waarvan men het bloed moest 
drinken; maar ook de marteldood van Jezus. Dit alles diende om een 
zogenaamde collectieve zonde af te kopen16. 

De vraag is gesteld of dit allemaal geen vorm van geestelijk 
kindermisbruik is17. Indien één of andere sekte deze misvorming zou 
bewerkstellingen, zouden velen dit ontoelaatbaar vinden. Maar het is een 
goede zaak in de christelijke en joodse godsdiensten, zo vindt een 
meerderheid in Vlaanderen. Wat is mooier dan de liefde van een klein 
kind voor Jezus? 
 Wanneer het kind ouder is of volwassen, herinnert het zich vaak 
niet vanwaar zijn/haar normen en waarden en angsten voor straf 
afkomstig zijn. Maar er zijn vele getuigenissen uit eerste hand, dat de 
impact van een godsdienstige opvoeding levenslang voortduurt. Wouter 
Bos, Nederlands oud-minister en succesvol boegbeeld van de Partij van 
de Arbeid, is streng christelijk opgevoed; op vraag van de interviewer in 
Zomergasten zegt hij dat die waarden en normen nooit meer weg gaan18. 
Pascal Smet, Sp-a minister van Onderwijs, zegt: “…daar ben ik te 
christelijk voor opgevoed. Ik vergeet niks, maar vergeef gemakkelijk. Een 
mooie christelijke deugd”19. Adviseur op zijn kabinet is de jezuïet Paul 
Yperman, nu kandidaat voor de opvolging van Mieke Van Hecke20. 
Vincent Van Quickenborne, O-VLD oud-minister, is lyrisch over zijn 
scholing bij de jezuïeten, en “twijfelt er geen seconde aan” zijn eventuele 
kinderen ook naar dergelijk college te sturen21. Onder de titel 
“Geloofsbelijdenis van drie ondernemers” getuigen succesvolle 
bedrijfsleiders over hun haast mystieke binding met hun godsdienst, en 
hoe ze hun kwaliteiten daaraan te danken hebben22. “Dankzij de Bijbel 
kan ik weer slapen”. “Mijn geloof heeft mijn bedrijf groot gemaakt. We 
                                                
15 Ine Renson, DT 16/3/2913. 
16 www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/30/lam-gods-dat-wegneemt  
17 Vera Vanderelst in haar masterthesis: volledige tekst langs http://scholar.google.be/  
18 Hier ligt mogelijk een verklaring voor de haast onbegrijpelijke verering van Wouter 
Bos voor de Britse premier Tony Blair: die bleek immers ook diep gelovig. Welke rol 
speelde dat in Blairs beslissing om Irak te bombarderen en te bezetten? 
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/10/15/tony-blair-“george-bush-mijn-
vriend”  
19 De Tijd, 2013. Smet zegt ook: “natuurlijk houd ik rekening met haar (Mieke Van 
Hecke), net als met alle netten. Maar Mieke vertegenwoordigt 70 procent van het 
onderwijs. Dat is een stem waar je naar moet luisteren” (31/8/2013). 
20 De Morgen 28/11/2013. 
21 De Tijd 23/3/2013. 
22 De Tijd 16 en 23/3/2013. 
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kennen nog minder klantenverloop dan vroeger”. Ze vertellen over de 
teamspirit tussen oud-leerlingen die vandaag nog doorwerkt: “Er is 
meteen die herkenning, je voelt ook hoe diep het er bij ons allemaal 
inzit”. Afgestudeerden van de katholieke colleges bezetten vele 
prominente plaatsen in de Vlaamse samenleving, zonder dat 
buitenstaanders zulks weten23. Over de kwaliteiten van hun 
jezuïetenonderwijs zeggen ze: “excellentie, maar geen rivaliteit”. 
“Discipline, alles ter discussie stellen, in de eerste plaats jezelf”. 
Dezelfde leraar gehad hebben, uit dezelfde school komen, of uit een 
gelijkwaardige Sint-instelling, smeden banden die dwars doorheen de 
hele Vlaamse samenleving lopen. Behalve door de school, wordt ook een 
netwerk gesmeed door lidmaatschap van katholieke studenten 
verenigingen, zoals het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond. Oud-
leden zijn vandaag prominente figuren in CD&V, N-VA en VB. 
 Wanneer de naam van god gebruikt wordt om de kiezers te 
beïnvloeden, en zulks vanop de kansel, door TV-iconen en door 
opiniemakers in de pers, groeit de maatschappelijke macht van de 
vertegenwoordigers van god, tegen hun vijanden, zoals in de VS tegen 
president Obama24. Hiertegen is geen redelijk argument opgewassen; 
politieke programma’s en maatschappelijke verwezenlijkingen tellen niet 
tegenover het respect voor het gezag van god dat vanaf de vroegste jaren 
wordt ingeprent. Het heeft gevolgen als men zich deel voelt van een 
groep met zelfde opvoeding, die zich van gelijke symbolen, 
woordenschat en rituelen bedient. 
 
In het bedrijfsleven 

Afgestudeerden met een katholieke opvoeding vinden elkaar ook in 
organisaties van bedrijfsleiders. Nog steeds bestaat het 
ondernemersplatform VKW, met de in de media zeer bekende CEO 
Caroline Ven. De K komt van christelijk, maar sedert 2009 wordt dat 
                                                
23 “Jezuïeten zitten overal” titelt De Tijd 23/3/2013) die een lijstje geeft, o.m.: 
Christian Van Thillo, Paul Janssen, Jos Geysels, Marc Coucke, Bert De Graeve, Luc 
Coene (Nationale Bank), Peter Leyman, Jacques Rogge, Gerard Mortier, Philippe 
Herreweghe, Geert Hoste, J-L Dehaene, Piet Vanthemsche, Manu Ruys (DS), Jef 
Geeraerts, Vic Anciaux, Daniel Cardon de Lichtbuer, ,Jan Leyers, Hugo De Ridder, 
Eddy Boutmans, Walter Zinzen, Ludo Abicht, Herman Portocarrero, Herman en 
EricVan Rompuy, Pieter De Crem, Paul De Grauwe, Tony Vandeput (oud-VBO), 
Paul Van Orshoven, Marc Justaert (CM), Bert Ancieaux, Peter Van Asbroeck, Bart 
Verhaege (Uplace), Etienne Vermeersch. 
24 Is Obama The Antichrist?  citaten uit de Bijbel: 
http://www.youtube.com/watch?v=KqgvAvjOB6E   De bekende presentator Glenn 
Beck zegt op Fox-TV dat Gods vinger ons de weg wijst bij de verkiezing van de 
president – hij prijst tegenkandidaat Romney: 
http://www.youtube.com/watch?v=zDv-X8d-RKk&feature=player_embedded 
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woord in de naam niet meer voluit geschreven – een voorbeeld van 
cryptokatholicisme (“VKW is geen afkorting meer”). Bij de oprichting 
door Leon Bekaert heette het: Algemeene Christelijke Vereniging van 
Werkgevers25; in het logo herkent men de symbolische Griekse chi en ro, 
eerste letters van Christus, Antoine baron Bekaert was ook bestuurslid  

                  
Logo van de katholieke werkgevers 1925-1962 

 
van de Internationale Christelijke Unie voor Werkgevers26. 
Het huidige politieke boegbeeld van de Vlaamse katholieke partij CD&V, 
minister-president Kris Peeters, was in zijn vorig leven voorzitter van 
UNIZO, de vereniging van patroons van KMO’s. De katholieke partij 
wordt sedert altijd gedragen door verschillende maatschappelijke 
groepen, standen genoemd; dat waren in oorsprong: de erfelijke adel, de 
werkgevers, de Boerenbond27 en de katholieke vakbond ACV met zijn 
culturele koepel ACW.  Vandaag spelen ook een grote rol: de katholieke 
zorgsector, de katholieke scholen, de Christelijke Mutualiteit CM.  
                                                
25 http://www.vkw.be/over-vkw/historiek  Het weglaten van de zichtbare katholieke 
identiteit is een PR truc die wel meer wordt toegepast: de hogeschool Sint Lucas heet 
tegenwoordig “Luca”; de katholieke Boerinnenbond (1911), vanaf 1971 Katholiek 
Vormingswerk Landelijke Vrouwen KVLV, herdoopte zichzelf tot “Vrouwen met 
vaart”, en recent ONS  http://www.ons.be  
26Raymond Stuyck: “Topmanagers in Vlaanderen. Macht en onmacht van halfgoden”, 
Brito, 1971. 
27 De Boerenbond is nog steeds grootaandeelhouder van de bank KBC, die ontstond 
uit de Kredietbank; ook van Aveve (veevoeders), Acerta en Greenyard Foods (=ex-
Pinguïn-Lutosa). Door middel van zijn financiële holding MRBB beheert de Bond een 
beleggingspakket van ongeveer een half miljard. MRBB heeft een vermogen van 2,5 
miljard. De Tijd 26/11/2013: 
http://www.tijd.be/nieuws/archief/Boerenbond_leent_fors_om_te_beleggen.9435123-
1615.art?highlight=boerenbond  
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De financiering van de partij in het verleden is goed gedocumenteerd: 
vele miljoenen BF, afkomstig van honderden giften van bedrijven, vanuit 
het ACV, de RK Kerk, en zelfs de K.U. Leuven28. Bij de schenkers 
herkennen we namen zoals Ackermans & Van Haaren, Hamelink, 
Dredging International, Kredietbank (vooral schenkingen aan individuele 
CVP-kandidaten), Wegebo, Albert Frère, Bekaert, Boelwerf, Groep 
Brussel Lambert, Delhaize, elektriciteitsproducenten Electrobel, EBES en 
Unerg, Eternit, GB-Inno, Janssen Pharmaceutica, Solvay, Van Hool… 
André Vlerick, o.m. CVP-minister van Financiën, voorzitter van de 
Kredietbank, beheerder van De Standaard, en actief in vele Vlaamse 
overheidsorganen, was ook oprichter van beroemde Vlerick Business 
school voor bedrijfsleiders aan de Rijksuniversiteit Gent (1953-); ze 
wordt vandaag gedeeld met de KU Leuven, Burssel en Sint-Petersburg. 
Er worden vormingstrajecten gegeven, zoals “people management” die 
gevolgd worden door N-VA medewerkers en parlementsleden29. 
Dat van oudsher zo’n sterke binding bestaat tussen katholieke patroons en 
de politiek, wordt voor een deel verklaard en versterkt door de visies in 
de RK Kerk: de standen in de samenleving moeten onderlinge conflicten 
vermijden, en iedereen moet zijn plaats kennen. Paus Pius XII schrijft: 
“De geschiedenis van alle tijden leert dat er altijd armen en rijken zijn 
geweest, en de onveranderlijke menselijke natuur laat voorzien dat het 
altijd zo zal zijn. Eerbiedwaardig zijn de armen die God vrezen want het 
rijk der hemelen behoort hen toe en zij hebben gemakkelijk overvloed aan 
geestelijke rijkdommen. Wat de rijken betreft, zo ze loyaal en eerlijk zijn, 
zijn ze de rentmeesters en de uitdelers van Gods aardse goederen. Als 
bedienaars van Gods Voorzienigheid staan zij de behoeftigen bij (…) God 
die alles voorziet op de beste wijze, heeft vastgesteld dat er, voor de 
beoefening van de deugd en om ieders verdienste af te meten, in de 
wereld rijken en armen zouden zijn (Sertum Laetitiae, 1939)(voetnoot 25). 
In welke mate wordt vandaag de ethiek van Pius XII nog toegepast door 
bedrijfsleiders en hun hoofdeconomen, nu in Europa de armoede weer 
toeneemt? Aan u, lezer, om het oor te luisteren te leggen.  
 
Kolonisatie 
 Toen Hernan Cortes de Nieuwe Wereld in beslag nam voor de 
katholieke koningen van Spanje, waren er twee hoofddoeleinden, zoals ze 
in die tijd werden uitgesproken: 1) goud voor de Spaanse Kroon; 2) de 
wilde volkeren bekeren tot het katholieke geloof en hen beschaven. Dat 
                                                
28 Peter Franssen & Ludo Martens: “Het geld van de CVP. De dood van een ACV 
leider”, EPO, 1985; H. Coenjaarts, L. De Haes, H. Geens, R. Germonprez, P. 
Goossens, P. Koeck:“De CVP-staat”. EPO, 1979. 
29 De Morgen 26/11/2013. Veel Vlaamse bedrijfsleiders zijn hier afgestudeerd, het 
zijn “Vlerick-boys” & girls; zie een reeks namen in De Morgen 29/11/2013.. 
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verliep over het dopen van ongeboren foetussen die uit de buik van hun 
moeder werden gesneden, en de introductie van alcohol en besmettelijke 
ziekten die de autochtone bevolking decimeerden. 
 God als voorwendsel om land te roven blijft actueel. De bezetting 
van Palestina en de voortdurende vestiging van nieuwe joodse kolonies, 
en de diefstal  van de natuurlijke drinkwatervoorraden30, en recent ook 
van het aardgas dat voor de kust van Gaza onder de zeebodem is 
gevonden: dat alles is door God aan de joden beloofd. Dat schrijft ook de 
christen zionist Jan van Barneveld: “Antizionisme en alle pogingen 
Jeruzalem in handen te krijgen, te internationaliseren of te verdelen 
wekken de toorn van de HERE op. Wat overkomt die kerkelijke en 
wereldlijke antizionisten? ‘Beschaamd zullen worden en terugdeinzen 
allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de daken dat verdort, 
voordat men het uittrekt’(Psalm 129, vers 6) (…) Waarom de Heilige van 
Israël het nu al meer dan 1300 jaar heeft toegelaten dat die islamitische 
onheiligdommen de berg Sion ontsieren, is een raadsel.” (onderlijning 
van mij FR).  De profeet Jesaia is zijn leidraad31.  
 De orthodoxe Joodse wetten en regels zijn door prof. Israel Shahak 
uitgepluisd. Het is geen prettige lectuur. Ze tonen de superioriteit en 
voorrechten van (gelovige) Joden, tegenover andersdenkenden (Gentiles, 
vreemdelingen). Deze moeten als minderwaardig en gevaarlijk worden 
behandeld. Volgens de Halakhah zijn Gentiles vergelijkbaar met dieren, 
zijn ze leugenaars, mogen niet als getuige in een rechtbank optreden, en 
zijn seksueel promiscue. Een eigendom dat een Gentil verloren heeft, 
moet een Jood zich toe-eigenen, tenzij een (wereldlijke) wet anders 
voorschrijft. De teksten van de grote Joodse filosoof Maimonides worden 
nog steeds herdrukt en vertaald. De Hebreeuwse versie (maar niet de 
Engelse vertaling) zegt dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid, 
“bijvoorbeeld Jezus van Nazareth en zijn leerlingen”. 
Ook in het hedendaagse Israël genieten niet-joden geen gelijkheid voor de 
wet, bijvoorbeeld voor bezit of huren van land. Een jood die op de Sabbat 
zijn telefoon weigert om een ambulance te bellen voor een niet-jood, 
handelt correct, volgens de Rabbijnse Raad.  
Deze joodse filosofie werd ook op politiek vlak doorgedrukt. Ariel 
Sharon deed “de Bijbelse grenzen” van de staat Israël goedkeuren (1993). 
Maar ook de regimes van de omgevende staten moeten door Israël onder 
                                                
30 On the Brink: Israeli Settlements and Their Impact on Palestinians in the Jordan 
Valley. Oxfam, July 5, 2012.���[3] Captive Economy: The Pharmaceutical Industry and 
the Israeli Occupation. WhoProfits, July, 2012.���[4] Gisha Presents: Strawberries for 
Sale. Gisha, July 19, 2012 
31 Geciteerd door protestants theoloog en godsdienstleraar Jart Voortman: 
http://goedgelovig.wordpress.com/2012/09/06/christenzionisme-als-kritiekloos-geloof   
Het volledige artikel in pdf kan HIER worden gedownload.  
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controle worden gehouden, volgens generaal Shlomo Gazit, van de 
militaire spionage. De Britse Labour Party keurde al in 1944 een plan 
goed voor de uitdrijving van de Palestijnen uit Palestina (Israel Shahak32). 
Het is evident – zie onze inleiding – dat veel moderne joden deze 
opvattingen niet letterlijk meer huldigen. Maar anderen blijven zich erop 
beroepen, evengoed als fundamentalistische christenen en moslims hun 
heilige teksten als voorwendsel blijven gebruiken. En meestal hebben de 
gelovigen met een grote mond en veel geld, méér impact op de 
samenleving, dan al degenen die beleefd zwijgen. 
 De burgeroorlogen in Syrië, Afghanistan en Irak krijgen steeds een 
godsdienstige rechtvaardiging mee, in onze media, en bij een aantal van 
de vechtenden, voor zover we hun echte motieven kennen (soennieten 
tegen sjiieten en alevieten…). Want in veel gevallen gaat het gewoon om 
overleven, en daar wordt god dan vaak bij gesleurd. De baas worden, olie, 
en geld en wapens van buitenaf zijn wellicht de diepere redenen. Zijn we 
de oorlog vergeten die Joegoslavië uit elkaar scheurde? Het ging ook over 
katholieken, christen-orthodoxen en moslims. Jarenlang hoorde ik 
dagelijks de nieuwsberichten over Noord-Ierland waar protestanten en 
katholieken aanslagen pleegden tegen elkaar en tegen het Britse leger. 
Rechters velden vonnissen die 15 jaar later bleken onterecht te zijn.           
 
Dominante katholieke zorgsector 
 De katholieke zorgsector bezet in Vlaanderen een dominante 
positie. Dit heeft zijn weerslag voor de zieken en ouderlingen. Voor 
abortus weten we dat. Maar over euthanasie passen veel katholieke 
hospitalen en rust- en verzorgingstehuizen hun eigen visie ook toe op 
niet-katholieken, d.w.z. ze bieden geen euthanasie aan; dit werd 
vastgesteld door de Vlaamse Zorginspectie. Daarop betwistte de 
katholieke koepel de bevoegdheid van de inspectiedienst, en vroeg 
minister Van Deurzen (CD&V) de dienst op het matje te roepen. De 
minister gaf de inspectiedienst geen gelijk, maar pleitte ervoor om tot een 
consensus te komen over de interpretatie van de euthanasiewet33. Dit 

                                                
32 “Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years”, nieuwe 
uitgave 2008, Pluto Press. Uittreksels: 
http://books.google.be/books?lr=&hl=nl&id=avh6dkSop0EC&dq=israel+shahak+AN
D+jewish+history+AND+the+weight&q=lie+to+gentiles#v=snippet&q=lie%20to%2
0gentiles&f=false  
http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=avh6dkSop0EC&oi=fnd&pg=PR6&dq=
israel+shahak&ots=Lv9bfyfkVn&sig=JxRBNRTIJMdauPJcZ1VyTb6X7_g#v=onepa
ge&q=israel%20shahak&f=false 
http://books.google.be/books?lr=&hl=nl&id=avh6dkSop0EC&dq=israel+shahak&q=
Gentiles+lie#v=snippet&q=Gentiles%20lie&f=false 
33 De Morgen 2/12/2010. 
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betekent dat de toepassing van de wet zal vernauwd worden voor burgers 
verzorgd in deze instellingen.  
 De dominantie heeft ook zijn invloed op de 
benoemingsprocedures: wie de correcte katholieke record heeft, maakt 
meer kans, en omgekeerd. 
 
Ethische kwesties 

De drie georganiseerde godsdiensten leggen herkenbaar hun greep 
op de  zogenaamde ethische kwesties: huwelijk, echtscheiding, buitenhuis 
werkende vrouw, geboorteregeling, pijnloze bevalling, abortus, 
euthanasie, kleding- en gedragsvoorschriften, homofilie. Koning 
Boudewijn die diep gelovig was en lid van de Charismatische 
beweging34, wilde de Belgische abortuswet niet bekrachtigen. De 
voltallige regering vond een oplossing door de koning voor enkele dagen 
onbekwaam te verklaren om te regeren (de fameuze 
“koningschapsonderbreking”), en kon zo de wet ondertekenen (3/4/1990). 
Een verdienste ligt hier bij de toenmalige eerste-minister Wilfried 
Martens van de katholieke partij CVP, die zich onthouden had bij de 
stemming in het parlement; maar die oordeelde dat de parlementaire 
democratie voorrang moest krijgen boven het geweten van de koning als 
individu. Aan de goedkeuring door Kamer en Senaat waren jaren actie 
voorafgegaan door socialistische en liberale politici35, aanhoudingen 
(o.m. van Dr Willy Peers), massaprocessen in meerdere steden, effectieve 
gevangenisstraffen en betogingen.  

In de VS gaat de oorlog tegen legale abortus verder, geleid door 
christelijke godsdienstfanaten die steun krijgen van sommige politici. 

                                                
34 De lange VRT documentaire over koning Boudewijn toont, méér dan de gewone 
burger wist tijdens zijn koningschap, hoe diep en ingrijpend de koning gestuurd werd 
door de een bepaalde vorm van katholiek geloof. Hij ging incognito op bedevaart naar 
Lourdes, en was sterk verbonden met kardinaal Suenens en Veronica O’Brien van het 
Maria Legioen. Deze laatste verklaarde visioenen van God te hebben; zij is het die in 
Spanje op zoek gaat naar een echtgenote voor Boudewijn. In haar huis gaat de eerste 
ontmoeting door tussen Boudewijn en Dona Fabiola. Boudewijn dankt God voor 
Fabiola als echtgenote en Veronica als zijn Engelbewaarster. Hij gelooft dat de 
Heilige Geest door haar zou neerdalen. Tijdens een 8-daagse retraite gaat Boudewijn 
bidden tegen de goedkeuring van de abortuswet. Hij laat zijn ministers weten dat ze 
aan de mis moeten deelnemen. Hij nodigt eerste-minister Wilfried Martens uit voor 
een gezamenlijke eucharistieviering, en ondervraagt hem over de inhoud van de 
bijbel. Herman De Croo getuigt: ‘hij kon niet begrijpen dat een minister ongelovig is’.  
In de documentaire besluit Wilfried Martens: “Boudewijn was een heilige”. Ook Jean-
Luc Dehaene, eveneens eerste-minister en katholiek, zegt aan koning Albert II: “Uw 
broer was een heilige”. Meerdere politici van CD&V zijn dezelfde mening toegedaan.  
35 Lucienne Herman-Michielsens en Roger Lallemand dienden het wetsvoorstel in dat 
uiteindelijk een meerderheid haalde. 
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Zelfs ziekenhuizen waar geen abortus gebeurt, maar waar artsen werken 
die elders zwangerschapsonderbreking uitvoeren, zijn het doelwit van 
vijandige campagnes. De toelating voor deze artsen om ook in een tweede 
locatie te werken, kan opgezegd worden36. De terugbetaling voor 
anticonceptie door de ziekteverzekering (Obama-care) wordt op ’t 
ogenblik betwist voor het Hooggerechtshof door werkgevers die zeggen 
er niet voor te willen betalen. 

De Spaanse RK Kerk bedreigde onlangs parlementairen met 
uitsluiting (weigering van communie) indien ze een wet over abortus 
zouden goedkeuren: “ze begaan ketterij, een doodzonde”. Ook allen wie 
meewerken aan zwangerschapsonderbreking kunnen hetzelfde lot delen. 
Dit gebeurde in...november 200937. In Frankrijk heeft de katholieke 
bisschoppenconferentie en de kardinaal opgeroepen om op 15 augustus 
2012 (Maria Hemelvaart) in alle kerken te bidden “voor het klassieke 
gezin, gezien de wetsvoorstellen van de regering”. Deze laatste gaan over 
de legalisering van het homohuwelijk en adoptierecht38.  Kort daarop 
nemen de Britse bisschoppen een gelijkaardig negatief standpunt in. In de 
VS geeft een katholieke bisschop advies om tegen Obama te stemmen39 

In Mechelen heeft het stadsbestuur beslist een abortuscentrum in te 
richten, omdat alle ziekenhuizen onder controle staan van Caritas 
Catholica en de artsen aldaar weigeren abortus uit te voeren tenzij het 
leven van de moeder in gevaar is40. 

In Ierland wordt abortus bestraft met levenslang. Onlangs stelde 
het Europees  Hof voor de Mensenrechten een Ierse vrouw in het gelijk 
die vreesde dat de zwangerschap haar kanker zou doen opflakkeren. 
Evenwel werden twee andere vrouwen afgewezen, omdat het Hof 
oordeelt dat Ierland het recht heeft abortus te verbieden. Het recht van de 
vrouw (om een kind NIET te baren, “baas in eigen buik”) wordt dus 
opgeofferd; dit zou niemand durven met betrekking tot het recht van de 
vrouw om wèl kinderen te krijgen.    
Het gebruik van condooms in de AIDS bestrijding wordt door de pausen 
in Rome veroordeeld, die alzo vele doden op hun geweten hebben41. 
                                                
36 http://www.care2.com/causes/abortion-opponents-are-now-going-after-hospitals-
that-dont-even-perform-abortions.html      http://www.elle.com/news/lifestyle/five-
reasons-to-care-about-texas-abortion-law?src=rss    
http://www.plannedparenthood.org/  
37 De Morgen 13/11/09. 
38 De Morgen 9/8/2012. 
39 http://www.care2.com/causes/vote-anti-choice-or-your-soul-is-in-jeopardy-bishop-
tells-catholics.html   
40 De Morgen 27/11/09. Bravo voor het stadsbestuur van burgemeester Bart Somers 
en schepen Caroline Gennez. 
41 Prof Peter Piot, gedurende 13 jaar hoofd van UNAIDS, tot 2008, zei: “De 
katholieke kerk blijft natuurlijk een moeilijke klant. Gelukkig wordt de opinie van de 
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Sedert enkele jaren wordt in België een toename geregistreerd van de 
geslachtsziekte gonorroe; terwijl vrijen met condoom dit zou kunnen 
verhinderen. Dat meerdere Belgische gezondheidsexperten publiekelijk 
laten weten, dat ze condoomgebruik niet meer nodig vinden voor HIV 
patiënten die onder behandeling staan, is voor mij onbegrijpelijk vanuit 
wetenschappelijk standpunt. In hun uitspraken op televisie en in de 
kranten klinkt een weerzin tegen het condoom. Men spreekt van 
“versoepeling”, wat impliceert dat condoomgebruik een harde, 
onaangename opdracht is. Er wordt twijfel gezaaid: “Een condoom kan 
scheuren of afschuiven”, “een condoom biedt geen bijkomende 
bescherming” (De Standaard42). De media voeren meteen een paar op dat 
nu zonder condoom vrijt, en zulks als bewijs ziet van hun diepe liefde. 
Welke onbewuste en onuitgesproken drijfveren worden hier tot leidraad 
voor risicogedrag? Terecht zegt een aidspatiënt: ‘Dit is gevaarlijk. 
Hepatitis C wordt op die manier doorgegeven en is gevaarlijker dan aids’. 
 Voorafgaand aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in 
Brazilië spraken de bisschoppen zich uit tegen de progressieve Dilma 
Roussef, nu verkozen opvolgster van president Lula da Silva, wegens 
haar vroegere pro-abortus uitspraak. Er ontwikkelde zich een brede 
media- en demonstratiecampagne tegen haar, en ze verklaarde geen 
abortuswet te zullen steunen. 

                                                                                                                                       
paus vaak niet gevolgd. In Oeganda doet de katholieke bisschop bijvoorbeeld erg zijn 
best om het condoom te promoten. In Kenia daarentegen zegt de aartsbisschop dat het 
condoom aids verspreidt en valse veiligheid geeft. Van zulke uitspraken ga ik uit mijn 
dak”. Prof Rik Torfs vertelt dat de vroegere bisschop van Breda, Muskens, ook het 
condoom promootte (1994-2007). 
42 Hilde Van den Eynde, DS, 19/9/2013. Dat condooms geen bijkomende bescherming 
bieden, is een citaat van ene Linos Vandekerckhove, U.Gent, betrokken bij het advies 
van de Hoge Gezondheidsraad. Zijn volledige zin luidt: “Er komen steeds meer 
gegevens waaruit blijkt dat voor sommige mensen en onder bepaalde voorwaarden 
een condoom geen bijkomende bescherming biedt. Moet je dat dan verzwijgen?” En 
dus, zo wordt er dan onder verstaan, moet een condoom niet langer gebruikt worden. 
De nieuwe richtlijn wordt op televisie verdedigd door twee mensen van SENSOA; in 
hoofdstuk 13 over de seksuele moraal bewees ik reeds de ideologische achtergronden 
van deze vereniging. Ze gebruiken o.m. deze argumenten “het advies bewijst hoe 
onredelijk de angst van het publiek is voor hiv”; “adviezen worden op maat van de 
doelgroep gesneden”. Lees dit aandachtig: ze hebben niets te maken met de risico’s 
van de talrijke seksueel overdraagbare ziekten (SOA) en ongewenste 
zwangerschappen. De oorspronkelijk tekst van de Hoge Gezondheidsraad staat vol 
met voorwaarden, maar die gaan verloren in de massacommunicatie. 
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/i
e2divers/19088453_nl.pdf  
http://www.sensoa.be/nieuws/advies-over-condoomgebruik-bij-koppels-met-
ongelijke-hiv-status-brengt-duidelijkheid  
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 In Nederland viel in 2008 bijna een regering over het standpunt van 
de Christen Unie die pre-implantatie diagnose van erfelijke ziekten wilde 
beperken, terwijl de socialistische PVDA staatssecretaris de vrijheid 
wilde laten aan de toekomstige ouders en de artsen. De CU (en de media) 
noemde de procedure ‘embryoselectie’, omdat in geval van een diagnose 
van een ziekte, het 7-cellig embryo vernietigd wordt (indien de ouders dit 
wensen). Het conflict werd beslecht door instelling van een landelijke 
commissie die kiest voor welke ziekte een diagnose wel of niet 
toegestaan wordt. Families die hierdoor uitgesloten worden moeten 
uitwijken naar de Vrije Universiteit Brussel43.   

De nieuwe aartsbisschop Léonard stapte onlangs mee in een 
studentenbetoging tegen de Belgische wet die abortus onder voorwaarden 
mogelijk maakt; de wet is 20 jaar oud. Op 25 maart 2012 gaan de 
bisschoppen van Gent en Doornik, priesters en een leraar godsdienst weer 
de straat op, in de derde “Mars voor het leven”, gericht tegen vrijwillige 
zwangerschapsonderbreking. Een betoger zegt dat het een strijd is tussen 
God en Satan. Amerikaanse en Canadese organisaties geven training. De 
“Sinterklaasbeweging” staat maandelijks met spandoeken aan de Gentse 
abortuskliniek om vrouwen over de ingreep af te schrikken. 

Prof. Rik Torfs van de KUL, in 2013 tot nieuwe rector verkozen,  
schrijft dat de ethische thema’s (abortus, euthanasie, homohuwelijk) “niet 
zelden bepalen wie bisschop wordt”. Landen waar de wetgeving 
progressief is over deze thema’s “mogen dan rekenen op de benoeming 
van daadkrachtige bisschoppen” (door het Vaticaan). Torfs vertelt ook 
over de Amerikaanse bisschop Raymond Burke, vandaag prefect van de 
Apostolische Signatuur in Rome. Die verklaarde publiekelijk in 2004 dat 
presidentskandidaat John Kerry en andere katholieke politici die 
legalisering van abortus steunden, geen eucharistie meer mochten 
ontvangen44. 
Duidelijkheid is de verdienste van Léonard als hij de bevoegdheid betwist 
van de parlementair systeem. In zijn boek 'Handelen als Christen in leven 
en wereld' betreurt hij dat "het parlement zich bij meerderheidsstemming 
het recht toe-eigent om te beslissen over de ontwikkeling van de 
seksualiteit, het verschil tussen man en vrouw, de betekenis van het 
woord 'huwelijk', de metafysische relatie van de mens met de eindigheid 
en de dood, de kwaliteit van embryo's die al dan niet verdienen 
gerespecteerd te worden, enz."45. Sommigen zullen de schouders ophalen: 
                                                
43 Prof. J. Geraedts, Maastricht, in een lezing voor De Maakbare Mens dd. 13/1/2011. 
In België bestaat dergelijke wettelijke beperking niet, wat de toevallige en plaatselijke 
aard onderlijnt.  
44 Torfs, in De Morgen 1/4/10. 
45 http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1375000/2012/01/08/Onkelinx-
Katholieken-verdienen-beter-dan-Leonard.dhtml  
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‘’t is een mening lijk een ander. Trouwens, wat heeft dat parlement voor 
mij al gedaan?’. Zo gemakkelijk levert de katholieke burger zich over aan 
een theocratisch bestuur. Niet vergeten dat de Vlaamse minister-president 
zich uitspreekt over een hiernamaals: “Ja, ik geloof dat ons leven op 
aarde zin heeft omdat er daarna nog iets volgt”46.  

Luister nog even naar een onverdachte bron, nl. Rik Tors: 'Ik ben 
kerkjurist en geloof heilig in de principes van de rechtsstaat. De kerk 
heeft pas in 1983 het legaliteitsbeginsel aangenomen, dat zegt dat er geen 
straf kan zijn zonder wet. Maar er zijn nog achterpoortjes. De paus kan 
straffen zonder dat de beschuldigde recht heeft op verdediging of in 
beroep kan gaan. Dat vind ik niet kunnen. Wat iemand ook gedaan heeft, 
hij blijft recht hebben op een eerlijk proces op een legale basis.'…De 
paus stelt zich boven de wet. Dat is net het soort houding dat aan de basis 
ligt van het perverse machtsmisbruik binnen de kerk. Als we de 
rechtsstaat loslaten, is het einde zoek”. 
 
Vrouwonvriendelijk, mannelijke dominantie 

Eén generatie geleden moesten in ons land leraressen in het 
katholiek onderwijs ontslag nemen op ’t ogenblik dat ze trouwden. Is er 
veel veranderd? Aartsbisschop Léonard heeft gezegd (oktober 2011) dat 
wie van zijn huwelijkspartner gescheiden is, niet past als leraar(es) in een 
katholieke school. Ook al oogst deze uitspraak veel kritiek, en zal de 
regel niet overal uitgevoerd worden, het principe, het ideaal, ligt vast en 
is duidelijk voor iedereen. Voor het priesterambt blijft de vrouw ook in 
2012 ongeschikt47. 

Jonge vrouwen die “bruid van god” worden, d.w.z. in het klooster 
treden, beseffen pas later hoe hun persoonlijke ontwikkeling, gevoelens 
en gedachten gefnuikt worden, en een kinderwens onrealiseerbaar. Door 
het celibaat wordt zelfs een gesprek over liefde en seksualiteit 
uitgesloten48. Deze verknechting en onderwerping blijft voortduren in 
vele landen, is een schande in de hedendaagse maatschappij maar lokt 
nergens protest uit. In het katholieke Vlaanderen zijn echter velen 
gewend aan hun tante nonneke; wat is daar nu verkeerd mee? Daarom 
moeten we blijven herinneren aan de vlammende diatribe tegen de vrouw 

                                                
46 Interview met Kris Peeters in Humo, 20/9/2011. 
47http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1521072/2012/10/21/Leonard
-blijft-gekant-tegen-vrouwelijke-priesters.dhtml  Oud-president Jimmy Carter, die 
zichzelf nadrukkelijk gelovig christen noemt, haalt zwaar uit naar de gelovigen van 
verschillende godsdiensten, die voor de vrouw een tweederangs plaats reserveren, 
want in strijd met de basispremisse dat God alle mensen gelijk heeft geschapen: 
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=DdqA6&m=3lxm7fcfI1e3Fj_&b=qu0jsdW3IYpu7l6
Y9afRdA  
48 lees drie getuigenissen van uitgetreden, nu oude nonnen. De Standaard 8/1/2011. 
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door de heilige Odiel, abt van het benedictijnerklooster van Cluny: “Als 
een man het vermogen had door dingen heen te kijken en zo een blik kon 
werpen op wat zich onder de huid bevindt, dan zou hij alleen al walgen 
van de aanblik van de vrouw: de vrouwelijke sierlijkheid is slechts bloed, 
slijm en gal. Denk alleen al wat verborgen ligt in de neusgaten, de keel, 
de buik, vuiligheid alom. Als wij huiveren om met de toppen van de 
vingers een fluim of een drol aan te raken, hoe is het dan mogelijk dat wij 
ernaar verlangen deze zak vol drek in onze armen te nemen?”49.  
Interessant is dat de geestelijke erkent dat vrouwen sierlijk zijn, en dat 
mannen ze in hun armen willen nemen: hij vecht dus tegen zijn eigen 
seksueel verlangen.     

In hun orthodoxe versie plaatsen de drie grote godsdiensten de 
vrouw in een ondergeschikte positie. In de joodse traditie is de vrouw 
tijdens de menstruatie onrein, en ze mag zelfs haar echtgenoot niet 
aanraken of hem iets geven. Nadien moet ze een ritueel bad nemen, de 
mikvah. De Talmoed zegt o.m. “Vrouwen zijn bij temperament 
lichtvaardig (lightheaded)”; “Jammerlijk de vader wiens kinderen meisjes 
zijn”. Er is de dagelijkse dankzegging van orthodoxe mannen: “Ik dank 
God dat ik niet als vrouw geboren ben”. Joodse vrouwen hebben niet de 
verplichting regelmatig te bidden, in tegenstelling tot de mannen. In de 
synagoog zitten ze verscholen achter een gordijn op een klein balkon. 
Rabbi Eliezers zegt in de Talmoed: “Alwie zijn dochter de Thora 
aanleert, leert haar een obsceniteit”. In de regel kan een vrouw geen 
getuige zijn in een godsdienstrechtbank. Omdat vrouwen de man kunnen 
afleiden van God, moeten echtgenotes hun haar bedekken of afscheren, 
en lange mouwen en kleren dragen. Een man mag niet luisteren naar het 
gezang van een vrouw, haar haar bekijken, achter een vrouw stappen op 
straat, als man alleen door een groep vrouwen lopen. Berucht is het 
antwoord van Rabbi Judah (2e eeuw) aan een vrouw die kwam klagen 
over haar echtgenoot: “Waarom verschilt gij van een vis? Ge hebt niet 
méér recht te klagen tegen uw mans behandeling dan de vis recht heeft 
bezwaar te maken tegen de wijze waarop hij gekookt werd”. Volgens de 
beroemde wetscodificator rabbi Mozes ben Maimon (Maimonides) zijn 
niet-joodse vrouwen prostituees; een niet-joodse vrouw die 
geslachtsgemeenschap (coïtus) gehad heeft met een joodse man, moet 
gedood worden, want zij is de oorzaak van zijn fout, vergelijkbaar met 
een dier (bestialiteit)50.  

                                                
49 Geciteerd door Jan van den Berghe, in “Glorieuze wijven en duivelinnen”. 
Manteau, 2012. Mogelijk is het ook een tekst van een vorige abt van Cluny, Odo. 
50 Israel Shahak, “Jewish history, jewish religion. The weight of three thousand 
years”. 2008. Pluto Press. 
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Ofschoon vandaag slechts een minderheid van de joden nog gelooft 
in de goddelijke oorsprong van de oude teksten, blijven deze de normen 
en gedrag bepalen51, onafgezien de grote verschillen tussen individuele 
joden. Zo worden geboorte van een zoon, en zijn bar mitzvah (de leeftijd 
van godsdienstige verantwoordelijkheid) met rituelen52 en feesten 
gevierd, niet vergelijkbaar met de bat mitzvah voor meisjes. Tijdens de 
traditionele huwelijksceremonie zwijgt de vrouw. Volgens Gideon Levy 
determineert de godsdienst in Israël vandaag de helft van de 
samenleving53. Auslander beschrijft autobiografisch een moderne 
Amerikaanse joodse familie waar het leven vanaf de kindertijd wordt 
beheerst door even hilarische als absurde voorschriften, geloven en 
angsten, en die hun invloed nalaten in de volwassenheid54. De film 
“Kadosh” toont de pijnlijke gevolgen in een joodse familie en 
gemeenschap. Drieduizend jaar oude regels vormen de basis van de 
collectieve joodse handelwijzen, in ‘t bijzonder in Israël, zegt ook prof. 
Israel Shahak. Echter, deze achtergronden worden uit het publieke debat 
gehouden.  

In september 2012 beslist de Israëlische busmaatschappij Egged 
alle reclames met beelden van mensen te verwijderen, teneinde protesten 
en vandalisme van orthodoxe joden te vermijden. Die vernielen nl. 
vrouwenbeeltenissen. In Jeruzalem zijn geen advertenties met vrouwen 
meer te zien; ook banken geven toe aan deze censuur van orthodoxen. 
Wekenlang discussieerde Egged over de lengte van de mouwen op  
advertenties en besluit uiteindelijk ze niet te gebruiken55.  
In Jeruzalem wilde een honderdtal vrouwen van de groepering 'Vrouwen 
van de muur' bidden met een gebedssjaal en andere religieuze symbolen, 
die volgens de orthodoxe traditie enkel voor mannen bestemd zijn. In de 
buurt van de Klaagmuur verzamelde een menigte van een paar duizend 
orthodoxe joden - mannen en vrouwen - om de schending van de traditie 
aan te klagen. Ze gooiden stoelen en water naar de vrouwen en 
bekogelden de bussen die de vrouwen ter plaatse brachten met stenen (10 
mei 2013)56.  

                                                
51 Charlotte Baum, Paula Hyman, Sonya Michel: “Women in the Jewish tradition”. In: 
The Jewish women in America”, 1975-6, Dial Press  (New York) 
52 Zoals bijvoorbeeld: een niet-joodse vrouw die zich wil bekeren, moet naakt in een 
bad geïnspecteerd worden door drie rabbijnen (Shahak).  
53 Uit Haaretz: www.eajg.nl/index.asp?navitemid=117&type=3&item=2681  
54 Shalom Auslander, “Klacht van een voorhuid”, 2007. Oorspronkelijke titel: 
“Foreskin’s Lament”. De auteur kwam zopas in het nieuws met een nieuwe hilarische 
roman: Anne Frank woont op zolder. 
55 De Morgen 4/9/2012. 
56http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Politie_moet_vrouwen
_aan_Klaagmuur_beschermen.9342561-3143.art 
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De terreur en schuldgevoel die een godsdienstige moraal kan 
uitoefenen op jonge volwassenen die verliefd zijn, zien we evengoed in 
conservatieve christelijke middens en in landen met een overheersende 
islamcultuur.  

Bij Boeddhisten lijkt het al niet beter. Claire Tillekaerts, meertalig 
advocate en CEO van Flanders Investment & Trade: “In Myamar deden 
sommige officiëlen of ik niet bestond. Vanuit hun boeddhistisch geloof 
staat de vrouw op een lager niveau dan de man. Het was net alsof ik 
onzichtbaar was”57.  

In tegenstelling tot deze maatschappelijke realiteiten, tonen de 
levens van Jezus en Mohammed een belangrijke, waardevolle bijdrage 
van vrouwen58. Over Jezus hebben we dit in hoofdstuk 3 al benadrukt. 
Mohammed trouwde eerst met Khadija, een rijke weduwe en zijn 
werkgeefster, die zijn bekeringswerk en oorlogen financierde. Na haar 
dood trouwde hij meer dan tien maal terwijl hij haar nagedachtenis bleef 
eren59. Telkens besteden de biografen veel aandacht aan de bruiden, hun 
familiale achtergrond, hun plaats in het leven van de profeet en in de clan, 
en hun gesprekken. Ze zijn niet verborgen in de harem, maar spelen een 
actieve rol. Meermaals wordt gezegd dat ze buitengewoon mooi waren. 
Over Hafsah wordt gemeld dat ze kon lezen en schrijven. Wanneer 
Mohammed van de Egyptische koning een christen slavinnetje cadeau 
krijgt, Maryam, dat erg knap is en bovendien zwanger wordt, organiseren 
Hafsah en Aisha in de harem een protest en rebellie. De profeet besteedt 
aan elke echtgenote afwisselend evenveel aandacht. Zijn derde, zeer 
jonge vrouw Aisha speelde nog een belangrijke rol na zijn dood in 63260.  

Maar de latere voorschriften door christelijke heiligen, priesters, 
pausen, imams, rabbijnen, ayatollahs zijn veel vrouwonvriendelijker 
geworden (zie Het glazen plafond, hoofdstuk 3; de Heilige Augustinus, in 
hoofdstuk 13, De seksuele moraal). Een mogelijk mechanisme is dat 
dezen steeds mannen waren; zij zijn biologisch hormonaal 
geconditioneerd tot dit dominerend gedrag.  Deze verklaring klopt  dan 
                                                
57 De Morgen 9/6/2012. 
58 “Jesus Christ never condoned the subservience – or inferiority – of women. It is 
well known that there were many examples of women leaders in the early Christian 
churches”. Dat schrijft oud-president Jimmy Carter op 25 nov, Dag tegen het geweld 
tegen vrouwen. Carter belijdt tegelijk zijn diep geloof, hij geeft bijbellessen, en zijn 
vrouw is deken in zijn kerk.  http://www.social-europe.eu/2013/11/abuse-of-women/  
59 Meermaals trouwde Mohammed weduwen voor wie hij dus verder ging zorgen. 
Anderen waren dochters van een chef of van een zeer trouwe vriend (Abu Bakr, vader 
van Aisha). Bron: Karen Amstrong, Muhammad. Biography of the prophet. 2e 
uitgave, 2001, Phoenix, Orion Publishing House. London. 
60 Ik doel hier minder op de historische feiten waarvan natuurlijk geen video-opnamen 
e.d. bestaan; maar over het beeld dat biografen geven van de profeet en zijn 
echtgenoten, en de ethische voorbeelden die deze vormen.   
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weer onvoldoende voor de progressieve ideeën over de vrouw van de 
beroemde Arabische arts, jurist en filosoof Ibn Rushd, met zijn Latijnse 
naam Averroës. Hij zegt dat de vrouwen dezelfde functies kunnen 
bekleden als mannen: architect, landmeter, kalligraaf. De wereld is niet 
geschapen, maar heeft altijd bestaan. Na vertaling van zijn boeken in het 
latijn maakten zijn ideeën school bij filosofen in Parijs, de “Averroïsten”, 
waaronder Zeger van Brabant. Dit zag de paus als een dergelijk groot 
gevaar dat hij Thomas van Aquino erop af stuurde. De stellingen van 
Zeger werden door de Inquisitie veroordeeld; hij werd vermoord in 
Orvieto, de verblijfplaats van de pauselijke Curie61. 
 
Godslastering is actueel 

In Ierland is er recent een nieuwe blasfemie-wet van kracht. 
Iedereen die zich schuldig maakt aan godslastering, riskeert een boete tot 
25.000 euro. Een groep atheïsten is op het web een campagne gestart om 
de wet te laten herroepen. Michael Nugent, één van de atheïsten, vindt dat 
"de middeleeuwse religieuze wetten geen enkele plaats hebben in een 
moderne lekenstaat, waar de wetten de mensen, en niet de ideeën moeten 
beschermen”. Dermot Ahern, de Ierse minister van Justitie, wil de wet 
wel graag afschaffen, maar wegens grondwettelijke redenen zou dat niet 
kunnen. De wet kan wel aangevochten worden via een volksraadpleging. 
De nieuwe blasfemie-wet is een wijziging van een wet op smaad uit 
1961. In Ierland moet een rechter of zelfs de president trouw zweren aan 
God. Het HVV en de International Humanist and Ethical Union zijn van 
mening dat alles voorwerp mag uitmaken van kritiek en spot, zonder dat 
dit noodzakelijk denigrerend of beledigend moet zijn. “Daarom betreuren 
wij deze Ierse wet, die godslastering strafbaar stelt. Het is een stap terug 
in de beschaving en toont aan hoe belangrijk het is om godsdienstvrijheid 
in relatie te zien met godsdienstkritiek. Godsdienstkritiek behoort 
overigens tot de vrije meningsuiting en mag niet verward worden met 
godsdienstfobie”. De United Nations Human Rights Committee zegt dat 
beperking of strafbaarheid van godslastering een recht toekent aan 
gelovigen, dat ongelovigen niet hebben62. Volgens de International 
Humanist and Ethical Union bestaan in 94 landen wetten die 

                                                
61 Ibn Rushd: Cordoba 1126 - Marrakesh 1198. Zeger Van Brabant 1230-1283. Uit: 
Lucas Catherine “Islam voor ongelovigen”, EPO 1997. Er is uiteraard geen bewijs dat 
de paus bevel gaf tot de moord. Dante Alighieri schrijft er tweemaal over. Zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeger_van_Brabant    
http://filosofie.be/blog/over-de-ethiek-van-de-seculiere-samenleving/3295/siger-van-
brabant/     http://www.kb.nl/denker-op-het-scherm/siger-van-brabant/het-ongrijpbare-
leven-van-siger-van-brabant   
62 http://www.austindacey.com/ 
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godslastering bestraffen63. De EU laat na op zijn grondgebied alle 
wetgeving af te schaffen, die godslastering en religieuze belediging 
strafbaar stelt (Paul Galand, namens de Europese Humanistische 
Federatie)64: 

Hoe gevaarlijk godsdienstwaanzin is, bewijzen de moorden op  
Pakistaanse toppolitici. Eerst de provinciegouverneur Salman Taseer, 
vermoord op 4/1/2011, omdat hij de wet op godslastering wilde wijzigen, 
en een christelijke beklaagde verdedigde. In maart daarop wordt de 
minister voor Minderheden, Shabhaz Bhatti, doodgeschoten. Hij is 
christen en was al bedreigd, had hij aan de BBC verteld. De Pakistaanse 
wet uit 1984 voorziet maximaal de doodstraf voor belediging van de 
profeet Mohammed. Doodstraf voor godslastering wordt in Pakistan 
effectief uitgesproken, recent tegen deze christelijke ongeletterde moeder, 
na een ruzie met haar buren. In beroep zal het vonnis waarschijnlijk 
worden gewijzigd, maar een imam riep reeds op in elk geval de vrouw te 
doden. Duizenden mensen zitten na een klacht over ‘godslastering’ in de 
gevangenis in afwachting van hun proces. Niet de rechtbanken, maar een 
opgehitste menigte van mannen plegen in Pakistan vaak moorden onder 
het voorwendsel van godslastering. Soms gaat het blijkbaar om 
afrekeningen tegen minoriteitsgroepen, om financiële belangen, e.a. Een 
professor werd veroordeeld na een klacht door een student over een 
uitspraak in de les65. Ofschoon de wet uit 1984 de Koran inroept, bevatten 
noch dit boek noch de Sunnah instructies van de profeet voor het 
bestraffen van godslastering. Dit schrijft de Pakistaanse schriftgeleerde 
Mohammad Taqi in Daily News van Lahore. Hij spreekt van een 
“travestie van het recht” doordat de wetgever misbruik maakte van 
Koranvers 33 dat oorlog tegen Allah en zijn profeet bestraft 
(3/12/2010)66. 
 
Kerken in de Europese en internationale instellingen 

Ofschoon vandaag in vele discours ‘de scheiding van kerk en 
staat’, ‘de seculiere maatschappij’ e.d., in de Vlaamse en Franse media 
                                                
63 http://iheu.org/story/humanists-attack-marital-and-sexual-slavery-and-islamic-
obsession-islamophobia      http://iheu.org/story/iheu-rep-speaks-future-blasphemy-un  
64 http://humanistfederation.eu/ehf-welcomes-new-eu-guidelines-on-freedom-of-
religion-and-belief/          http://iheu.org/story/humanists-europe-welcome-new-eu-
guidelines-freedom-religion-or-belief  
65 http://www.care2.com/news/member/125060838/2690678  
http://www.reuters.com/article/idUSTRE7041DQ20110105  
http://www.care2.com/causes/human-rights/blog/musharraf-says-pakistani-
blasphemy-law-cannot-be-changed/    
http://www.care2.com/causes/human-rights/blog/hardline-pakistani-imam/ 
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A36108-2002May17 
66 http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/4851.htm 
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bewierookt worden als een groot goed van de westerse beschaving, toont 
het recente Europees Grondwettelijk Verdrag (Lissabon) iets anders67. De 
Kerken en levensbeschouwelijke organisaties krijgen nl. een 
voorkeursbehandeling dankzij een verplichte dialoog met de Europese 
overheden; in tegenstelling tot vakbonden, anders-globalisten, 
vrouwenorganisaties e.a.  

Door deze regel krijgen Kerken inspraak in het Europees beleid, 
los van en naast de verkozen volksvertegenwoordiging (parlement). 
Bovendien maken ze gebruik van professionele lobbyisten. 
Commissievoorzitter Manuel Barroso, de voorzitter van de Raad Herman 
Van Rompuy (beiden zijn katholieken), en de voorzitter van het 
parlement en hebben sedert 2005 een jaarlijkse ontmoeting met 
vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten. De eerste 
twee hebben speciale topambtenaren in dienst voor relaties met de 
kerken. Bovendien behouden Kerken al hun nationale voorrechten, per 
land dus, waar een Europese richtlijn niet aan kan tornen (oud artikel 52, 
nu 17 in het Hervormingsverdrag van Lissabon). Christelijke 
lobbygroepen (o.m. COMECE en CEC) zijn heel actief op Europees 
niveau; zoals ten andere ook de bedrijfswereld. Volgens 
Europarlementslid Sophie in ’t Veld (D66, ALDE) is hun invloed groot in 
de zgn. ethische thema’s; een Europese richtlijn tegen discriminatie van 
holebi’s werd erdoor vertraagd.  

In meerdere EU landen is er geen scheiding van kerk en staat: 
Finland, Denemarken (staatsgodsdienst), UK (vorst is hoofd van de kerk, 
prelaten zetelen in het parlement). Vorsten zijn (steeds) officieel gelovig, 
d.w.z. bij hen is de godsdienst geen privézaak maar deel van officiële 
gebeurtenissen en functies. Onze eigen koning Boudewijn zag de 
vervlechting tussen zijn geloof en het staatsbelang als zijn plicht (zie 
eerder reeds voetnoot  21).  

In feite zijn de westerse democratieën vergroeid met de christelijke 
godsdiensten, niet omdat alle burgers nog in een persoonlijke god 
geloven, maar door de maatschappelijke instellingen: onderwijs, zieken-, 
ouderlingen- en kinderzorg, politieke partijen, economische en socio-
culturele organisaties heten meestal ‘christelijk’; al wordt dat heden ten 
dage in specifieke gevallen niet uitgebazuind, om andersdenkenden niet 
af te schrikken. Doop, de eerste en plechtige communies, huwelijk, 
                                                
67 Pieter-Jan De Vlieger, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB. Hij zegt ook: 
“Daarnaast moeten niet-confessionele actoren zich beter profileren en de deelname 
aan een dialoog meer centraal stellen in hun beleid. Ook zij zijn onderwerp van het 
bewuste artikel en staan dus op hetzelfde niveau als kerkelijke organisaties. In 
realiteit laten ze zich echter uitsluiten van de bestaande structuren en laten ze het 
monopolie van christelijke bewegingen veel te veel toe”. 
 http://www.apache.be/2010/04/geen-god-in-de-europese-grondwet/ 
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overlijden en begrafenis, worden nog steeds christelijk ingekleed, door 
velen. Veel feestdagen worden christelijk benoemd, en werden wettelijk 
vastgelegd; misvieringen worden ’s zondags op de VRT radio 
uitgezonden. Scholen, ziekenhuizen en plaatsnamen beginnen met sint-. 
De meeste voornamen komen uit de bijbel, of van de ontelbare katholieke 
heiligen68; ook een aantal achternamen zijn er van afgeleid (-sen, of –s, 
fitz-, mac-, betekenen zoon van). Te Deums, processies, de reizen van de 
pausen, de Vasten, assewoensdag, geen vlees op vrijdag: ’t is maar 
folklore, zeggen velen. Over de rituele besnijdenis van pasgeboren 
jongetjes, toch een lichamelijke verminking zonder instemming van de 
persoon, wordt zelden gesproken69.  

 

 
Vijf poppen die de Maagd Maria afbeelden worden rondgedragen langs verschillende wegen 
in de stad, begeleid door trompetten. Ze komen te samen aan het stadhuis en voor de 
kathedraal (rechts, niet in beeld), waar het volk wordt toegesproken door de burgemeester en 
de bisschop. 2013, Cáceres, Spanje. 
 

Het publiek is al generaties lang zo vertrouwd met deze tradities, 
dat ze de godsdienstige achtergrond niet bewust waarnemen, en die 
betekenis zelfs luidop loochenen70. Daarentegen wordt wat moslim is, 
dagelijks benadrukt in de media en de gesprekken, omdat we er niet 
eeuwenlang mee vertrouwd zijn: voornamen, voedingsregels (halal, de 
ramadan), rituelen (huwelijk; besnijdenis; een schaap offeren), en 
                                                
68 Indien niet, worden voornamen meteen als vreemd ervaren: Mohamed, Kadidja, 
Aisha, Hakima, Faiza, Yassir, Selatin… 
69 De zuigmethode van besnijdenis, toegepast door orthodoxe joden (metzitzah b’peh), 
is niet zonder risico van besmetting  http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-
world-news/n-y-rabbis-health-department-spreading-lies-about-circumcision-related-
rite-1.462661. Maar er zijn Amerikaanse artsen die besnijdenis blijven verdedigen 
omdat er minder HIV en kanker verspreid wordt - bij onveilige seks, wel te verstaan.   
70 Zo zeggen ouders dat hun keuze voor het katholiek onderwijs niets met godsdienst 
te maken heeft, waarbij ze dus voorbijgaan aan de inhoud van dat onderwijs. Een 
ander voorbeeld is de welbekende katholieke jeugdbeweging Chiro; hoeveel weten 
vandaag dat de naam staat voor de Griekse letters  (chi) en (ro) (die op hun vlag 
staan), en de afkorting vormen van Chreistos ? 
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feestdagen (het Suikerfeest), moskeeën, klederdracht. En dit ofschoon het 
om een kleine minderheid van de bevolking gaat71.  

Ook in internationale organen zijn afgevaardigden van het 
Vaticaan actief. In de World Health Assembly blijven ze zich verzetten 
tegen middelen die (ongewenste) zwangerschap verhinderen, al zijn die 
bestemd om vrouwensterfte te bestrijden. Het Vaticaan krijgt dan vaak 
steun van Turkije en Rusland. In de VS en Latijns-Amerika beïnvloeden 
de evangelische organisaties de jonge generaties door middel van 
jamborees en langs radio en TV72. Veel regeringen beperken de vrijheid 
van godsdienst of geloof, vooral de vrijheid om te veranderen van 
levensovertuiging73. De Internationale Humanistische en Ethische Unie 
(IHEU) vertegenwoordigt meer dan 100 aangesloten verenigingen in 
meer dan 40 landen, maar heeft slechts de status van ngo, en krijgt 
daardoor maar 2 minuten spreekrecht in bijvoorbeeld de 
Mensenrechtenraad van de VN. Het Vaticaan, evenals de 
vertegenwoordigers van katholieke of moslimlanden daarentegen, hebben 
onbeperkt spreekrecht en voorrang op de humanisten, die ze dan 
onderbreken. Het gesprek tussen de Europese parlementsleden en de 
                                                
71 De grootste groep buitenlanders in Vlaanderen zijn Nederlanders (125.016), 
gevolgd door Marokkanen (28.567),  Polen (26.558), Italianen (22.589), Fransen 
(19.858). Slechts in 3 steden ligt het percentage buitenlanders boven 9%, nl. Gent 
(11,9%), Antwerpen (17,6%) en de Brusselse rand; in de Brusselse oostrand is het 
meer dan 20%. De Morgen 26/11/2013. Indien alle bewoners met een 
migratieachtergrond meegerekend worden (inbegrepen wie Belg geworden is, en wie 
geboren is in België, ook uit gemengde huwelijken) komt men vanzelfsprekend tot 
hogere cijfers: zie Jan Hertogen. De grootste groep heeft een Italiaanse connectie 
(434.571), gevolgd door Marokko (407.647), Frankrijk (266.453), Turkije (229.811), 
Nederland (209.725). In Sint-Niklaas is 61,82% van de inwoners ontstaan uit 
immigratie (hiervan meer dan 1/3 van Italiaanse origine!), in Gent 30,35%, in 
Antwerpen 43,8%. De gemeenten met 90% inwoners-met-migratieachtergrond zijn 
Elsene, Sint-Gillis en Sint-Joost. Maar in Elsene is de grootste groep uit Frankrijk 
afkomstig; in Sint-Gillis uit Marokko, in Sint-Joost uit Turkije. 
Alle details per gemeente (berekeningen van Jan Hertogen): 
http://blog.lesoir.be/docs/2013/03/02/la-carte-de-limmigration-en-belgique/  
http://www.npdata.be/BuG/179-Nationaliteit-
gemeente/SOIR_NALU_20130302_009_009.pdf  
http://www.npdata.be/BuG/179-Nationaliteit-gemeente  
72 Prof Marleen Temmerman, bij de aanvaarding van de Prijs van het Vrijzinnig 
Humanisme, 2013. Jaarlijks sterven 300.000 vrouwen door zwangerschap en (slecht 
uitgevoerde) abortus. 
73 http://iheu.org/story/un-debates-freedom-religion-or-belief   Een vermeldens-
waardig recent standpunt van de IHEU: de veroordeling van een vonnis van een 
rechtbank in Rusland, dat een vertaling van de Koran moet vernietigd worden, als een 
extremistische tekst. Ook Mein Kampf van Adolf Hitler is er verboden; maar de 
IHEU oordeelt dat we ook dit boek nodig hebben om de geschiedenis te verstaan.  
http://iheu.org/story/iheu-objects-russian-court-order-destroy-quran 
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Europese vrijzinnigen, zoals voorzien door art. 17 in het Europees 
verdrag, wordt zo georganiseerd, dat dag en uur samenvallen met een 
plenaire zitting van het Europees Parlement. Het gesprek wordt 
voorgezeten door bisschop Laszlo Tokés (neen, dit is geen sabotage). Hij 
vangt aan door te citeren uit het evangelie van Mattheus, en zegt dat de 
communistische dictators in O-Europa atheïsten waren74.   
 
Kerkelijke reacties op het kindermisbruik 

De huiszoekingen van het Belgisch parket in een bisschoppelijk 
paleis en een kerk (zgn. Operatie Kelk), in verband met kindermisbruik 
door geestelijken, riepen verontwaardigde reacties op van  Paus 
Benedictus, en van katholieke opiniemakers. Velen kennen aan de RK 
kerkelijke organisatie het recht toe om haar eigen justitie in alle 
beslotenheid en buiten het maatschappelijke strafrecht organiseren, zodat 
kindermisbruik jarenlang geheimgehouden werd en te weinig preventief 
bestreden. De huiszoekingen werden in sommige media toegeschreven 
aan te ijverige vrijmetselaars75. De hoogste magistraat van het land trok 
daarop het onderzoek naar zich toe en verklaarde de huiszoeking en 
ondervraging van de kardinaal onwettig76. De advocaat van de kardinaal 
vroeg de wraking van onderzoeksrechter Wim De Troy, die in afwachting 
van de zaak gehaald werd77. Minister Stefan De Clercq van Justitie 
(CD&V) liet zich publiek meermaals negatief uit over deze 
onderzoeksrechter78. Procureur Jean-Marie Berkvens van Brugge zei voor 
de parlementaire onderzoekscommissie dat “de mentaliteit tien jaar 
geleden” de verklaring vormt, dat hij in het Sint-Andries-ziekenhuis van 
Tielt geen onderzoek liet uitvoeren naar klachten over aanranding door de 
deken, tevens ziekenhuisalmoezenier, en uiteindelijk de zaak seponeerde 
wegens verjaring. “Anno 2011 zouden we zo’n dossier anders 
behandelen”.     

De publieke aandacht wordt weggeleid van het kindermisbruik 
door de nadrukkelijke steun aan religieuzen en paters, uitgesproken door 
katholieke organisaties en burgers, inbegrepen parlementairen van de 

                                                
74 Strikt genomen wellicht niet fout; maar geen basis van dialoog met de niet-
confessionele verenigingen. Bekijk deze ontluisterende beelden van het EP. Meerdere 
parlementsleden verlaten uit protest de vergadering, o.m. Sophie In ‘t Veld (NL). 
http://www.youtube.com/watch?v=b9Tu_R_EiLA	  	  	  	  	   
75 Bijvoorbeeld prof. Kurt Martens, School of Canon Law, The Catholic University of 
America, Washington DC. 
76 Dezelfde magistraat had vroeger Godfried kardinaal Danneels buiten vervolging 
gesteld. 
77 De Morgen 6/12/2010. 
78 Yves Desmet van De Morgen noemt dit “snelrecht” van de minister die zijn 
partijdigheid niet kan verbergen. 19/1/2011. 
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CD&V, met verwijzingen naar de Franse president Nicolas Sarkozy en 
oud-premier Tony Blair79. Ere-senator Mia De Schampheleire (CD&V) 
stelt vragen bij de betrouwbaarheid van “justitie”: “...of het gerecht tijdig 
optrad, waarom niet 20 jaar eerder? Waarom dienden de slachtoffers wel 
een klacht in bij de Commissie-Adriaenssens (opgericht door de Kerk) 
maar decennia lang geen vertrouwen hadden in het gerechtelijk 
apparaat?”80. Prof. Martens zegt dat de Kerk haar eigen rechtssysteem 
heeft, en dat de staat dat moet respecteren, want de staat mag zich niet 
mengen in godsdienstige aangelegenheden. Kindermisbruik door clerici 
valt sedert 2001 onder de bevoegdheid van de Congregatie voor de 
Geloofsleer (de Inquisitie). Tevens blijkt een diep wantrouwen tegenover 
het parlement: ”...een parlementaire onderzoekscommissie. En we weten 
allemaal dat iets dergelijks tot niets zal leiden” 81. Herman Van Rompuy: 
“Dat er sommigen nu de Kerk een nekslag willen toedienen, kadert in de 
Kultuskampf die in Vlaanderen en België nooit verdwenen is”82. Rik 
Torfs, professor Kerkelijk Recht aan de KUL (intussen rector), verwijt de 
leden van de parlementaire onderzoekscommissie  “profileringsdrang en 
persoonlijke rancune”83.  

Na de bekendmaking van de bandopname door de neef èn 
slachtoffer van bisschop Van Gheluwe, en door prof. Adriaenssens van 
details uit de slachtofferverhalen volgden ontelbare commentaren. Zij 
weerspiegelen de gevoelens van de opiniemakers en gezagsdragers in 
onze zogenaamd verlichte samenleving: er blijkt nl. herhaalde grote 
bezorgdheid over de toekomst van de Kerk, en over het vertrouwen van 
de gelovigen in hun priesters (“heling”). Kerkelijke woordvoerders 
onderlijnen dat alle aandacht naar de slachtoffers moet gaan; zo leiden ze 
de aandacht af van het straffen van de schuldige katholieke geestelijken. 
Er is sprake van “communicatiefouten door de kerkelijke hiërarchie”, 
“imagoschade”, “vergeving”. Er wordt een vergelijking gelanceerd met 
                                                
79 Reeds als premier woonde Blair regelmatig (Anglicaanse) missen bij. Onmiddellijk 
na het einde van zijn ministerschap bezocht hij de paus, en maakte zijn bekering tot 
het katholicisme bekend. Als premier begon hij samen met president Bush de oorlog 
tegen Irak, met een officiële motivering (massavernietigingswapens) die later onjuist 
bleek te zijn. 
80 Lees haar artikel, en enkele reacties erop: 
http://opinie.deredactie.be/2010/07/26/moedige-dankbaarheid/#comment-43171  
81 Prof Kurt Martens, DM 16/8/2010. Naderhand is de parlementaire commissie aan 
het werk, en ze brengt opnieuw onthutsende feiten aan het licht. 
82 In het boek “In de wereld van Herman Van Rompuy”, door Kathleen Cools. 
83 “De ondervragingen lijken soms wel therapie voor de commissieleden zelf. Ik mis 
ook een duidelijk methodologie”. De Morgen 6/1/2011, naar een interview in Kerk en 
Leven. Torfs valt dus de onderzoekers aan, zodat hun bevindingen over de grond van 
de zaak, het kindermisbruik, minder betrouwbaar worden; een beproefde techniek in 
public relations. 
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een moeder die incest op het spoor komt van haar dochter door de vader. 
Paus Benedictus spreekt over de atheïstische misdaden van de vorige 
eeuw84. Van welke katholieke instantie lazen we: ‘Een onderzoeksrechter 
moet alle feiten onderzoeken, ook het niet aangeven van de misdrijven. 
De verdachten moeten worden afgezonderd om herhaling te voorkomen. 
Een snel proces is in ons aller belang’? Van geen enkele. Aartsbisschop 
Léonard kreeg wel zware tegenwind nadat hij gezegd hij dat niet alle 
schuldige priesters de gevangenis in moeten. Maar in de commentaren 
door katholieke verantwoordelijken en journalisten wordt gesproken over 
‘onhandige communicatie’, niet van een fout ethisch oordeel en gedrag. 
Het woord ‘communicatie’ staat zeven keren in één artikel van het hoofd 
van de Broeders van Liefde, die ook zegt: “de kerk heeft behoefte aan een 
gericht marketingbeleid”85. Hans Geybels schrijft: “...de Kerk moet 
nieuwe wegen durven verkennen. Marketing is een van die nieuwe wegen. 
Nieuwe communicatiekanalen als Facebook, Twitter en YouTube liggen 
open. Ze hebben het potentieel om miljoenen mensen  te bereiken”86 De 
woordvoerder van het Vaticaan minimiseert en tracht de aandacht af te 
leiden: “Wat in de Kerk is gebeurd, is slechts een klein deel van wat er in 
de hele wereld gebeurd is en nog gebeurt. Hij vraagt “de slachtoffers van 
seksueel misbruik de rooms-katholieke kerk meer en meer als een 
mogelijke bondgenoot te zien”. Hans Geybels: “De Kerk is lang niet de 
enige instelling waarvan leden zich aan pedofilie bezondigd hebben – dat 
gebeurt in alle (sic!) instellingen die met jongeren en kinderen in contact 
komen”.  

Deze tsjevenmentaliteit en -redenering zouden wij met een 
meewarige glimlach kunnen terzijde schuiven, indien ze niet zouden 
handelen over meerdere misdrijven tegen kinderen, over het omwisselen 
van goed en kwaad, van daders en slachtoffers (“ze zijn uit op geld”). 
Honderdduizenden bedienaars van de kerk van Rome gedragen zich nog 
steeds zoals eeuwen geleden, alsof zij de leiding hebben van de 
samenleving, zoals het was voor de scheiding tussen kerk en staat. Omdat 
ze miljoenen volgelingen hebben die hen als vertegenwoordigers van God 
op aarde zien, bedreigen ze onze moderne democratieën, met hetzelfde 
misbruik van het geloof als in staten waar de ayatollahs boven het 
verkozen parlement staan, of orthodox-religieuze partijen beslissen in de 
regerende meerderheid, zoals in Israël. 

                                                
84 Mede dankzij de krantenverslagen wordt impliciet gemaakt dat het nazi-regime 
atheïst was. Dit is de geschiedenis herschrijven. Zie voetnoot 19.  
85 Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de Broeders van Liefde, De Morgen 
29/10/2010.   
86 In het boek “Kruis over de Kerk?”, 2010. Hans Geybels was woordvoerder van 
kardinaal Danneels, nu professor.  
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De onaantastbaarheid van de RK instanties wordt in oktober 2013 
bevestigd door een vonnis van een rechtbank in Gent. Een klacht van 39 
slachtoffers vroegen schadevergoeding van de Heilige Stoel, de Belgische 
bisschoppen en kerkoversten. De rechter verklaarde de eis onontvankelijk 
omdat de Heilige Stoel als bestuursorgaan van een staat immuniteit 
geniet87. Lezer, is dat duidelijk? Immuniteit dus.      
 
Homofobie wordt gepredikt88  

In heel Afrika wordt in 2010 de vervolging van homoseksualiteit 
opgedreven door christelijke predikanten; daarbij citeren ze uit  de heilige 
schrift. Een Amerikaanse predikant komt helpen om bestaande straffen 
(daterend van de Britse koloniale overheersing, in 36 landen!) te 
verzwaren. Na een veroordeling  worden twee vrienden opgejaagd als 
dieren. Dankzij een tussenkomst van de secretaris-generaal van de VN 
worden ze door de president van Malawi vrijgelaten. Een wetsvoorstel in 
Oeganda wil zelfs het niet aanklagen van homoseksuelen strafbaar 
stellen, en de doodstraf invoeren voor homoseksuele handelingen89. Dit 
laatste werd ingediend door een Born-Again christen, David Bahati. 
Onder internationale druk en dankzij de activist voor holebirechten David 
Kato werd het voorstel ingetrokken. Maar op 26 januari 2011 wordt Kato 
in zijn huis in Kampala vermoord. Hij had pas een proces gewonnen 
tegen een pulpblad “Rolling Stone” dat namen en foto’s van 100  holebi’s 
had gepubliceerd, onder de titel “Hang ze op”. De hoofdredacteur is de 
22-jarige Giles Muhame die zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de 
dood van Kato. De geldschieters die Muhame in dienst hebben, en de 
uitgave van het blad betalen, zijn inderdaad méér verantwoordelijk; 
helaas worden ze niet genoemd in de media. Is het beter in de 
‘beschaafde’ wereld? In Litouwen wordt “bevordering van 
homoseksualiteit” strafbaar gesteld door beroep te doen op 
godsdienstvrijheid90. De goedkeuring van een kerkelijk homohuwelijk 
binnen de Lutherse kerk in Denemarken, wordt aangevochten door de 
christendemocratische partij. De Boy Scouts of America met 2,7 miljoen 
leden blijven homo’s buitensluiten; ze worden gefinancierd door de 
katholieke en mormoonse kerken. De Belgische Gidsen- en 

                                                
87 De Morgen 2/10/2013. Daarenboven oordeelde de rechter dat de slachtoffers 
afzonderlijk een klacht hadden moeten indienen, en individueel vermelden welke 
schade zij hadden ondervonden en van wie. De klagers moeten nu gerechtskosten 
betalen aan de Heilige Stoel, de Belgische bisschoppen en aan gewezen bisschop Van 
Gheluwe, voor een totaal van 10.450 eur. (dat zal hen leren – FR). 
88 Zie reeds ons hoofdstuk 13, blz 31-36. 
89 Reportage van Channel 4 op CANVAS dd. 30/10/2010. De Morgen 28/1/2011 
90 De Morgen 31/1/2011. 
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Scoutsbeweging daarentegen heeft op Europees niveau een resolutie doen 
goedkeuren tegen discriminatie van holebi’s91. 
 
Door hun vertrouwen in een almachtige god staan mensen 
verantwoordelijkheid af 

In ons hoofdstuk 5 onderlijnden we de individuele 
verantwoordelijkheid als hoofdprincipe, in ieders eigenbelang zowel als 
voor een harmonische samenleving. Verantwoordelijkheid afstaan door 
de burger/kiezer vergemakkelijkt dictaturen. In de geschiedenis van 
christelijke landen hebben de kardinalen steeds de kant gekozen van 
dictators of rechtse regimes. Individuele priesters die dichter bij de 
bevolking staan, kiezen soms voor de armen en zwakken. Het naziregime 
had geen last van de RK Kerk: het Vaticaan veroordeelde het naziregime 
of de nazis niet (ze werden nooit geëxcommuniceerd, in tegenstelling tot 
linkse intellectuelen of politici)92. Omgekeerd beval Hitler dat elke 
schooldag moest beginnen met een gebed tot Jezus. Hij vraagt zijn 
ministers Goebbels en Goering in de schoot van de katholieke kerk te 
blijven, zoals hijzelf. Tijdens zijn redevoering op het partijcongres in 
1939 dankt hij god voor de successen van Duitsland (Anschluss van 
Oostenrijk, Sudetenland, oorlog tegen Polen), en bidt god dat hij verder 
de juiste beslissingen mag nemen93. Op de riem van de nazi-militairen 
staat “Gott mit Uns”, en meerdere nazisymbolen bevatten een kruis.   
Mussolini in Italië, Franco in Spanje, Pinochet in Chili, Videla in 
Argentinië, werden door de katholieke hiërarchie actief gesteund. In het 
huidige Iran en in het minst democratische Arabische land Saoedi-Arabië 
speelt de godsdienst een essentiële rol in het verdedigen van de 
machthebbers. Telkens genieten deze laatsten de steun van de godheid 
(althans dat geloven de gelovigen) en van zijn tienduizenden dienaren: 
rabbijnen, priesters en paters, bisschoppen, imams en ayatollahs. 
 Het is uit ethische bezorgdheid en verontwaardiging dat prof Israel 
Shahak in groot detail beschrijft hoe de politiek van de Israëlische 
regeringen en samenleving gestuurd wordt door millennium-oude 
principes die in naam van God overal ingeburgerd zijn. De opvatting dat 
een jood méér waard is dan een niet-jood (Gentile) doordringt ontelbare 

                                                
91 De Morgen 20/7/2012. 
92 Het twijfelend advies van Duitse bisschoppen speelde hierbij een rol, één was 
openlijk pro-nazi. De goede betrekkingen tussen Berlijn en Rome (Concordaat van 
1933) mochten niet in gevaar gebracht worden (zie Peter Godman “Het Vaticaan en 
Hitler. De geheime archieven. Free press, 2004, vertaling Het Spectrum). Zie Michel 
Onfray, in “Atheologie. De hoofdzonden van jodendom, christendom en islam”, 2005. 
Heinrich Himmler, hoofd van de SS, kwam uit een diepgelovig katholiek gezin, en  
was een voorbeeldig kerkganger. Zie voetnoot 4. 
93 Originele filmopname, in de documentaire van Laurens Rees, Canvas 14/1/2013. 
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regels en wetten95. Rabbi’s en denkers, zich steeds steunend op heilige 
teksten, illustreerden dit eeuwen geleden met concrete voorbeelden die 
herhaald en veralgemeend worden, en politici breiden zulks consequent 
uit tot de hedendaagse situatie.  

Deze opvatting staat haaks op het principe van gelijke rechten dat 
we vroeger bespraken, en op de universele verklaring van de rechten van 
de mens. We hebben eerder geargumenteerd, dat ongelijkheid, en de wet 
van de sterkste of rijkste, ook risico’s inhoudt voor de bevoorrechten. De 
joodse schriftgeleerden waren zich daar duidelijk van bewust: de regels 
verschillen naargelang de joden in de meerderheid zijn, ofwel in de 
minderheid en onderworpen aan wetten van een niet-joodse samenleving. 
De gevallen die Shahak ontleent aan oude en recente teksten klinken 
misschien schokkend, maar ze zijn vanzelfsprekend voor wie gelooft dat 
God het joodse volk uitverkoren heeft.  

Door de godsdienst worden mensen tot dienaars; en vaak  ook 
zondaars “Wij zijn allen zondaars”. Immers, eenieder heeft wel eens iets 
verkeerds gedaan; hoe méér ver- en geboden, hoe méér zonden! En op de 
Dag des Oordeels valt het onherroepelijk verdict. Katholieken, 
inbegrepen kinderen, die de regels volgen, moeten te biechten gaan; ze 
moeten zelfs zonden bedenken die ze niet begaan hebben. 
Gepensioneerde Vlaamse artsen getuigden op de VRT over de psychische 
verwoesting die donderpreken van pastoors kunnen aanrichten, 
inbegrepen zelfmoord (serie “Mijnheer Doktoor”). Op een 
gemeenteschool in Blankenberge zei de pastoor in de klas, dat mensen die 
zondags werken, in zonde leven; een kind barstte in tranen uit want haar 
ouders hadden een hotel aan de kust. Hoe een dominee schuldbesef 
inhamert bij zijn stiefzoon, door geestelijke en lichamelijke terreur, toont 
Ingmar Bergman in zijn semi-autobiografische film “Fanny og 
Alexander”96.  Dat zondaars moeten gestraft worden, is een motivatie van 
de soberheidsrichtlijnen van de Europese Commissie en haar financiële 
experten  (met akkoord van de regeringen); dat schrijft economist prof. 
Paul De Grauwe. “De eurocrisis is een oefening geworden in religieuze 
boetedoening. De zuiderse landen moeten boeten voor hun zonden”. De 
verplichtingen die worden opgelegd aan de bevolkingen, goochelen met 
een cijferfetisjisme, dat geen wetenschappelijke grondslag heeft. 
Toegeeflijkheid en teveel financiële steun aan regeringen noemen 189 
Duitse economisten en de EC een “moral hazard”, het gevaar van 
onverantwoordelijk, immoreel gedrag, versta: (teveel) 
                                                
95 Israel Shahak, “Jewish history, jewish religion. The weight of three thousand 
years”. 2008. Pluto Press. 
96 Uiteindelijk sterft de dominee in een brand, na het drinken van een slaapmiddel. 
Zijn tweede vrouw, de moeder van de kinderen, wordt door de rechtbank 
vrijgesproken, en voelt zich eindelijk bevrijd. 
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overheidsbestedingen97. Zoiets als van de verboden appel bijten. Zou het 
een rol spelen, dat de EU topfiguren gelovige katholieken zijn: Manuel 
Barroso, Herman Van Rompuy, Angela Merkel en haar aanhang, en ook 
dat de EVP, die de katholieke en conservatieve verkozenen verenigt, de 
meerderheid heeft in het Europees Parlement?  
Wanneer mensen zich schuldig voelen, onderwerpen ze zich 
gemakkelijker aan een gezag, het tegenovergestelde dus van vrije 
ontplooiing en volwassen inspraak onder gelijkwaardigen. 
 
Verheerlijking van het lijden 

 
Want het leven was lijden 
Als je danste een heiden 
Als je lachte te luchtig 
Als je kuste ontuchtig 
Als je niet wilde werken 
Of je ging niet ter kerke 
Als je lui in de zon lag 
Of je fietste op zondag 
Kortom alles was verkeerd 
Want dat had je geleerd 

Robert Long98 
 

                                                
97 http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1602576/2013/03/25/De-
eurocrisis-is-meer-en-meer-een-oefening-geworden-in-religieuze-boetedoening.dhtml  
De Grauwe wijdde meerdere artikels aan het dogmatisch redeneren over de oorzaken 
en remedies voor de crisis; zoals: dat de inflatie maximaal 2% mag zijn, dat overal de 
overheidsschulden nu dringend moeten verlaagd worden, dat het begrotingstekort niet 
boven 0,5% van het BNP mag zijn.     http://www.ceps.eu/book/governance-fragile-
eurozone          http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-
Gedachte/article/detail/1383721/2012/01/23/Misvattingen-over-de-
overheidsschuld.dhtml                                    
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-
Gedachte/article/detail/1321130/2011/09/19/Schuld-en-boete.dhtml  
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-
Gedachte/article/detail/1334894/2011/10/17/De-Grauwe-Dogma-s-en-mythes.dhtml  
http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm ;  
en Roels:  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/03/europees-
begrotingsverdrag-doodsteek-voor-de-overheden  
98 Ook de andere strofen zijn leerzaam: 
http://songmeanings.com/songs/view/3530822107858867384/  
http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=zKIxta9KGYI  
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Gustave Van de Woestijne: “Eucharistische Christus”. 1907 

 
Het kruis is het overal verspreide christelijk symbool. Allen zijn we 

er zo aan gewoon, dat het ons even vertrouwd is als het licht van de zon 
en ons dagelijks brood. Het kruis hangt niet alleen in de kapelletjes, de 
kerken, kloosters en seminaries; maar ook in de meeste scholen, de 
meeste ziekenhuizen, bejaardentehuizen, en in een aantal 
gemeentehuizen, en tenslotte op de doodskisten en de kerkhoven.  In de 
lokalen van jeugdverenigingen en christelijke culturele en syndicale 
verenigingen, en de mutualiteit CM.  

De vereenvoudigde minimale versie van het kruis bestaat uit twee 
houten balkjes. Maar het volwaardige symbool is een mens, Jezus, levend 
genageld op dat hout. Miljoenen kopieën van die marteldood - soms is er 
bloed geschilderd op de naakte borst, en rond de nagels die handen en 
voeten doorboren - zorgen voor de alomtegenwoordige verheerlijking van 
het voorbeeld dat Jezus toont aan de mensen.   

“We verdienen de hemel door ons lijden”. Het lijden van Jezus, 
heeft ons, de mensen gered. Dit althans is de boodschap van het 
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christendom. Welke schuld al de mensen dragen, de boorlingen, de 
kinderen, dat wordt er niet bij verteld99. 
 Flagellatie, rituele geseling, is in veel processies geen uitzondering, 
in christelijk Zuid-Europa en Latijns-Amerikaanse landen, maar ook in 
sommige moslimlanden (Afghanistan). Historisch werd geseling gezien 
o.m. als straf en zoenoffer tijdens de pestepidemieën (de Zwarte Dood); 
maar de straf heeft de eeuwen overleefd. 
 De bekende Vlaamse vrouwenarts Frans Daels was tegenstander 
van de  pijnloze bevalling; hij verwijst daarbij expliciet naar de 
bijbeltekst, ”in smarten zult gij kinderen baren”100. Generaties lang heeft 
hij studenten, vroedvrouwen en zwangeren opgevoed in deze mentaliteit. 
 Ontelbare kunstwerken en teksten waar het lijden van Jezus als 
voorbeeld wordt gesteld, evenals de realistische en sadistische schildering 
van de martelingen door heiligen ondergaan. De Spaanse kunst van de 
contrareformatie zoals getoond in een Londense tentoonstelling “lijkt op 
Museum Spitzer”, een “gruwelkabinet”, volgens Eric Rinckhout101. 
 Dat in het christendom pijn niet slecht is, heeft ook uitwerking in 
het medisch handelen. Tijdens mijn opleiding tot arts was de boodschap, 
dat pijn onvermijdelijk is, dat sommige zieken kleinzerig zijn, en vooral 
dat pijnstillers slecht zijn voor de gezondheid. Jaren later heb ik 
vastgesteld, zelfs persoonlijk ondervonden, dat veel artsen en 
verplegenden vooral misprijzen hebben voor wie klaagt over pijn; laat 
staan dat proactief voldoende aan pijnbestrijding werd gedaan. Ook anno 
2009 bestaat in katholieke ziekenhuizen de vrees dat pijnstillers het leven 
verkorten, en dat mag niet102. Vrees voor misbruik met verslaving of 
fatale afloop is verbreid in de VS. Pijnspecialist prof. J. Devulder (UZ-
Gent) schrijft in 2012 dat veel artsen ook in de rijke landen onvoldoende 
zijn opgeleid voor doelmatige pijnstilling; wereldwijd wordt pijn 
onvoldoende behandeld. Dit ofschoon artsen hiertoe ethisch verplicht 
zijn, en onderbehandeling van pijn bijkomende schade veroorzaakt bij de 
zieke103. Artsen voeren geneeskundige argumenten aan voor deze 
mistoestand (“verslaving”, “maskeren van symptomen”), maar er moet 
                                                
99 Maar volgens de Leer is het de Erfzonde van Adam en Eva, dat zij tegen Gods 
verbod in, gegeten hebben van de appel der Wetenschap. Symbolischer kan het niet. 
100 Roels https://biblio.ugent.be/input/record/369878  
101 De Morgen 6/11/2009. 
102 Dit leidde bijvoorbeeld tot een klacht van de directie van een rusthuis tegen een 
arts; die werd aangehouden en drie dagen opgesloten. Pas na 3 jaar besliste het 
gerecht niet te vervolgen. De Morgen 10/12/09. 
103 L. Vanacker en J. Devulder, “Onderbehandeling van pijn en de rol van opioïden”, 
T. Geneesk. 1/2/2012. Prof Wim Distelmans vertelt dat de verplichte cursus 
pijnbestrijding voor toekomstige artsen pas in de jaren ’90 werd ingevoerd aan de 
Vrije Universiteit Brussel; aan de andere universiteiten mogelijk nog steeds niet. OSB 
Alumni, maart 2013. 
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een dieperliggende culturele oorzaak zijn waarom onze hoogontwikkelde 
samenleving miljoenen mensen pijn laat lijden. Veel hangt af van de 
individuele arts; maar in geen enkel geval voelen de artsen en verplegers 
zelf de pijn van hun zieken in wier naam zij beslissen. Dat pijn niet 
overdraagbaar is, en niet objectief vast stellen door de zorgverlener, 
wordt meestal vergeten in het medisch optreden. Zopas (september 2013)  
heeft het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft een leidraad voor alle 
afdelingen ingevoerd, om de pijn van al hun zieken ernstig te nemen; in 
de toekomst zullen plannen worden opgesteld hoe vervolgens moet 
behandeld worden. Merk op dat zulks in september 2013 wordt 
bekendgemaakt.  Maar andere artsen die diensten leveren aan 
verzekeringsbedrijven, hebben hun twijfels: zij zien het als hun prioriteit 
mensen te ontmaskeren die pijn veinzen teneinde als invalide erkend te 
worden104.   
 In 2013 legt Prof. Filip Buekens, filosoof aan de K.U.L., uit, 
waarom euthanasie “op een hellend vlak zit”, bedoelend: het gaat ethisch 
verkeerd. Ondraaglijk lijden, schrijft hij, wordt een “sociale constructie, 
door medische autoriteiten en immense mediadruk”. Hij vergelijkt  met 
de ontdekking van ADHD: “Zo wordt een nieuwe ‘ziekte’ gecreëerd 
waarvoor ‘oplossingen’ gevonden moeten worden”. Daardoor gaan 
(sommige) mensen zich als ondraaglijk lijdenden identificeren.105 Lezer, 
laat uzelf, of een vriend, of geliefde, niet aanpraten, door dokters en 
journalisten, dat u ondraaglijk lijdt: professor Buekens weet dat het 
slechts een constructie is. Hoe kan in 2013 een zinnig mens dit zwart op 
wit zetten voor tienduizenden lezers? Neen, zegt hij, “het hellend vlak is 
niet uitgevonden door katholieke conservatieven (ik bespaar u de 
scheldwoorden, u vindt ze ongetwijfeld op de internetfora)”. Een man 
dus, die niet bang is tegen de stroom op te roeien! Maar Buekens staat 
met zijn visie niet alleen. Want hij bedoelt eigenlijk: lijden moet 
verdragen worden, het is geen ziekte, maar het is deel van onze 
lotsbestemming. Vermits hij katholiek is (laat hij zelf vermoeden) heeft 
hij sedert de peutertijd geleerd dat God het lijden aan de zondige mens 
heeft opgelegd. Jezus stierf toch ook aan het kruis; en Hij heeft het 
verdragen. Ik weet niet of Buekens zich vandaag nog bewust is van zijn 
indoctrinatie. Het zit vast geankerd in onze hersenen (geïnterioriseerd), en 
in onze cultuur, alle gepraat over de Verlichting en de zogenaamde 
seculiere samenleving ten spijt.   
 

                                                
104 Voor deze artsen is elke werkonbekwame patiënt verdacht; hier komen 3 drijfveren 
samen: het financieel belang van het bedrijf, de zonde, en de pijn als normale 
toestand.   
105 Opinie in De Morgen, 15/1/2013. 
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Het RK celibaat  
Celibaat bevordert kindermisbruik door priesters. Het verband 

werd betwist door de psychiater prof. Peter Adriaenssens, maar prof. 
Lieven Decauter van de KUL twijfelt er niet aan. Bisschop Guy Harpigny 
van Doornik zegt dat de RK Kerk priesters zonder celibaat moet toelaten. 
Of zijn het jongens die reeds in de knoop zitten met de beleving van hun 
seksualiteit, die voor het celibaat kiezen, als vluchtroute? Zijn er al 
psychologische cases studies bij deze plegers, waarom zij in hun jeugd 
deze keuze maakten: familietraditie, of was het eigen angst voor zondige 
daden, met meisjes of jongens? In het tweede geval zijn ze zelf 
slachtoffer van de repressieve seksuele moraal die brave katholieke 
gezinnen kenmerkte106. 

Maar de feiten zijn, dat uit vele landen, na jaren van ontkenning, 
talrijke gevallen van seksueel machtsmisbruik aan het licht komen. Pas 
jaren nadat de betrokken kinderen volwassen zijn geworden vinden ze de 
moed om luidop te spreken. Ook volwassenen die zelf niet misbruikt 
werden getuigen dat in de katholieke scholen het algemeen gekend was 
welke pater(s) de leerlingen best uit de weg gingen: “niet met X alleen op 
zijn kamer gaan!”107  

Telkens blijkt opnieuw dat de kerkelijke hiërarchie deze zaken 
tracht geheim te houden, en ook niet optreedt om herhaling te 
verhinderen. Daders werden door hun congregatie verborgen in kloosters 
of naar het buitenland gestuurd, waar ze soms hun seksuele drang 
uitleefden op andere kinderen108. Verdedigers van paus Benedictus109 
vergeten dat verdachte en schuldige priesters, bisschoppen en anderen die 
weet hadden van de misdrijven, niet aan het gerecht werden gemeld. 
Eventuele straffen worden binnen het eigen instituut gehouden, en buiten 
de publieke controle van de rechtsstaat.   
Bescherming door de wereldwijde katholieke netwerken, tegen de 
wereldlijke rechtspraak, van religieuzen en katholieke leken die 
misdrijven pleegden, is ook bekend voor andere misdrijven, zoals 
deelname aan de Rwandese genocide van 1994. Ze worden verborgen in 
                                                
106 Herlees de mening van de abt van de abdij van Cluny eerder in dit hoofdstuk; en 
meer in hoofdstuk 13. Hoe verstikkend die moraal is, toont ons bijvoorbeeld het 
beroemde stuk van Frederico Garcia Lorca, “Het huis van Bernarda Alba”. Seksuele 
repressie, vernietiging van de menselijke autonomie, en machtswellust gaan er samen. 
107 Bijvoorbeeld Bruno Wyndaele, programmamaker van Woestijnvis, vertelde zijn 
ervaringen uitvoerig op televisie, bij Lieven Van Gils. 
108 Bvb. het geval van pater Oblaat Erik Dejaeger die in Canada een tweede maal werd 
betrapt, na door de rechtbank te zijn veroordeeld en vervolgens vluchtte naar België. 
Daar waren kerkelijke autoriteiten op de hoogte maar die beschermden hem. De 
Morgen 15/9/2010.  
109 Bvb. John Allen, gepresenteerd als Vaticaan expert van CNN, schrijft “De 
nultolerantie van paus Benedictus”, De Morgen 2/4/10. 
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kloosters, worden opgevangen in een ander land, of krijgen een functie in 
het Vaticaan.  

De houding van de Kerk van Rome tegenover de seksualiteit 
beschrijft priester Rik Devillé als volgt “De Kerk wordt bestuurd door 
mannen die het middenste deel van het lichaam negeren. Nochtans zegt 
het Schrift: ‘God schiep de mens naar Zijn evenbeeld en gelijkenis”. In 
ons hoofdstuk over de seksuele moraal hebben we al trachten aan te tonen 
dat de onderdrukking van een biologische eigenschap die de mens deelt 
met alle andere levende wezens, tot spanningen moet leiden binnen het 
individu, en tot conflicten tussen individuen. Evenzeer als de 
onderdrukking van de honger en dorst van een paar miljard mensen op de 
aarde ethisch verwerpelijk is, en bron van niet aflatende oorlogen. Patrick 
Loobuyck, die godsdienstwetenschappen studeerde aan de KUL en daar  
zijn geloof verloor, kent goed de hypocrisie in de RK Kerk, op allerlei 
vlakken; zie zijn opsomming110. Niet iedereen spuwt zo zijn gal uit. Toch 
worden kinderen generatie na generatie opnieuw in deze mentaliteit 
opgeleid. Daarom is het aanleren van een ander wereldbeeld en een 
andere ethiek zo belangrijk; het is dè taak van de vrijzinnige humanisten.  

 
Ik ben vrijzinnig opgevoed 

Naarmate ik langer aan dit hoofdstuk werk, en rond me kijk, meen 
ik meer kenmerken/opinies te vast te stellen van medeburgers die 
godsdienstig zijn opgevoed, ook al geloven ze als volwassene niet meer 
in een persoonlijke god.  
Vaak zijn we ons niet bewust van de oorsprong van onze waarden en 
normen. Dat is in overeenstemming met de vaststellingen van prof. 
Draaisma, dat we wel de inhoud van boodschappen onthouden, maar niet 
hun bron. Wanneer volwassenen dan hun gehechtheid aan een waarde 
verdedigen, zeggen ze niet: dat leerden we in de catechese van mijnheer 
pastoor.  Ze vinden een rationele argumentatie, maar staan zelden open 
een discussie over hun redenen.  

Meest opvallend is hun oordeel over de onderwijsnetten: het vrij 
onderwijs is het beste, en met de officiële scholen van het GO! zijn er 
allerlei problemen, zo kan men horen en lezen. Als reactie op een 
denigrerend artikel in De Morgen schrijven de bazen van het Go!, 
Raymonda Verdyck en Eddy Baldewijns: “Het beeld voedt andermaal 
een negatieve perceptie van ons net. Het Go! wordt door mensen die ons 
onvoldoende kennen onterecht opgezadeld met een imagoprobleem – we 
zouden minder kwaliteit bieden en vooral leerlingen uit lagere sociale 
groepen in onze scholen hebben. De inspectieverslagen spreken dat 

                                                
110 http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-
Gedachte/article/detail/1100218/2010/05/01/De-rijke-roomse-hypocrisie.dhtml  
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gebrek aan kwaliteit ronduit tegen”. Dat journalisten en andere 
opiniemakers de officiële scholen alleen kennen van horen zeggen in hun 
katholieke omgeving, is te verwachten, omdat driekwart van de bevolking 
in een katholieke school is opgeleid. We citeerden hoger reeds Mieke 
Van Hecke die uit haar nek kletste over de lessen zedenleer; en verder de 
lyrische herinneringen over hun jezuiëtentijd van bedrijfsleiders.  
 Hoe rationeel is het, dat katholiek opgevoede volwassenen meestal 
vertrouwen stellen in katholieke artsen in katholieke ziekenhuizen, ook al 
ligt een pluralistisch, universitair ziekenhuis met topspecialisten in 
dezelfde stad? Natuurlijk is dit een ongenuanceerde opmerking, er zijn 
diverse specifieke situaties. 
 Ook wie wetenschap heeft gestudeerd, maar in zijn jeugd kreeg 
ingeprent dat de zin van het leven ligt in mysteriën die we niet kunnen 
begrijpen, blijft hunkeren naar iets ongrijpbaars, iets hogers, buiten-
wetenschappelijk. Dat iedere man en vrouw zelf zin geeft aan het leven, 
en dat de aardse liefde de grootste waarde is, hebben ze niet geleerd, zelfs 
het tegendeel.   

Auteur Frank Westerman zegt dat hij katholiek is opgevoed maar 
wetenschappelijk geschoold (Landbouwfaculteit, Tropische Cultuur-
technieken), en hij heeft zijn geloof in god afgeworpen. Maar in zijn 
laatste boek, “Stikvallei”, over een ramp met vele doden, mensen en 
dieren, rond een meer in Kameroen, kan hij zich niet tevreden stellen met 
wetenschappelijke verklaringen (hij onderlijnt de tegengestelde stellingen 
van bekende wetenschappers). Hij noemt de onverschillige 
betekenisloosheid van de natuur menselijk gezien ondraaglijk. Waarom 
stierf de vriend naast mij, en ik niet? Het Bijbelverhaal van de 
uitverkorene wordt erbij gehaald. Hij zegt: ik zal ervoor zorgen dat mijn 
dochter de bijbelse verhalen meekrijgt. En dat volgt die uitspraak die zo 
is gekopieerd uit een sermoen van een pretentieuze priester: “we 
onderscheiden ons van de dieren omdat we ons bewust zijn van onze 
sterfelijkheid en omdat we in staat zijn tot verbeelding. Zonder 
verbeelding, geen empathie. Om samen te leven is het essentieel dat je je 
kunt verplaatsen in de ander”111. De zo zichtbare bewijzen voor empathie 
tussen dieren, en voor hun ingewikkeld samenleven112, zijn eeuwenlang 
vervangen door de menselijke superioriteitstheorieën van de (steeds 
mannelijke) godenaanbidders. Precies zij hebben vaak het samenleven 
van mensen verknoeid, omdat het zondig was, of omdat vrouwen, of 
anders gekleurden, of ongelovigen, minderwaardig zijn.  
                                                
111 Interview in De Morgen, 30/10/2013. 
112 Zie bvb. uitleg met film door Frans De Waal: 
http://northkent.humanist.org.uk/forum/evolution-of-morality/  ; en de kudde buffels 
in “Battle at Kruger” tonen empathie voor niet-verwanten: 
www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM  
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Westerman heeft blijkbaar eraan verzaakt, door feiten en 
argumenten wetenschappelijk te beoordelen, de verklaring van de ramp te 
vinden. 

 Natuurlijk mag ik niet ieder persoon over dezelfde kam scheren. 
Maar hoe schokkend is het toch, als ouders hun “god” inroepen om 
vaccinatie van kinderen tegen te houden; en volharden als één van hen 
sterft door mazelen? Op 29 oktober 2013 getuigen de ouders op televisie: 
“Vertrouwen in God staat boven alles”. Ook hun kinderen dragen dit 
verder naar de volgende generatie113. 

 
De vrouw moet  thuis blijven 
 Van de christelijke traditie dat de vrouw thuis voor de kinderen 
moet zorgen, wordt vandaag in Vlaanderen gezegd dat ze helemaal 
voorbijgestreefd is. Is dat wel zo, in alle middens, en alle regio’s? Is het 
overdreven als ik vaststel dat de hoogte van het diploma voor een meisje 
iets minder belangrijk is dan voor een jongen? Dit is één van de 
verklaringen voor de lagere diploma’s die vrouwen gemiddeld hebben, en 
als gevolg daarvan voor de lager verloonde arbeidsplaatsen. Over 
conservatieven in de VS moeten we zelfs niet beginnen. In het officiële 
joodse geloof is het nog  steeds hetzelfde, zoals de Britse opperrabbijn dit 
jaar 2013 liet optekenen: eerste-minister Cameron moet fiscaal méér doen 
voor het huwelijk en voor vrouwen die thuisblijven114. Volgens het 
sociaal en politiek regime is de situatie anders. Saoedi-Arabië, waar 
vrouwen volgens de wet geen auto mogen besturen (en ook vele andere 
rechten niet hebben), is hier het meest absurde voorbeeld. Dat land is een 
heel goede bondgenoot, want de prinsen verkopen veel olie, betalen hun 
buitenlandse bouwvakkers hongerlonen en dulden geen vakbonden. Kan 
het nog gekker? Ik lees in Haaretz, dat er ook een Israëlische rabbi is, die 
in 2013 zegt dat vrouwen geen auto moeten besturen115. In Cuba is het 
procent vrouwen in topfuncties hoger dan van mannen; maar het is een 
schurkenstaat, volgens president G.W. Bush116. 
 
De angst voor de vrije, autonome mens 

Het debat in onze Senaat over de uitbreiding van de euthanasiewet 
tot minderjarigen, doet 11 professoren samen in hun pen kruipen om 
                                                
113 VARA, Pauw en Witteman. Sedertdien heeft de Nederlandse mazelenbesmetting 
zich uitgebreid naar twee provincies van Canada met tientallen gevallen; dit is slechts 
mogelijk door een tekort aan gevaccineerden in de bevolking.  
114 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/aug/19/rabbi-lord-sacks-david-
cameron-failing-marriage  
115 http://www.haaretz.com/jewish-world/.premium-1.558067  
116 Zie eerder over het glazen plafond, de invloed van het politieke regime op 
intellectuele prestaties van meisjes, ons hoofdstuk 3. 
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twijfel te zaaien of het wel een goed idee is. Weet de bevolking wel, hoe 
goed de palliatieve zorg tegenwoordig is? Dat men de band tussen het 
zieke kind en arts niet mag “juridiseren”. Dat demagogie ongepast is. En 
andere niets terzake doende uitspraken. Deze katholieken volgen hun 
diepgeworteld gevoel dat individuen zelf niet kunnen en mogen oordelen 
over levensvragen. Alleen God mag dat, en, als zijn plaatsvervanger, de 
paus, de bisschop, de priester, en laatste in de hiërarchie: de arts die de 
christelijke waarden aanhangt (maar die wel verpakt als universele 
waarden)117. Deze achtergrond vindt meteen zijn weg in professionele 
medische kring, nl. de Artsenkrant. Hoofdredacteur Peter Backx is tegen 
de verplichte doorverwijzing (die nog niet gestemd werd): “Dokters die 
zelf om levensbeschouwelijke of andere overtuigingen verkiezen geen 
euthanasie toe te passen, zouden dan verplicht worden om patiënten met 
een euthanasieverzoek door te verwijzen naar een andere arts.  In zekere 
zin worden ze dan gedwongen om indirect mee te werken aan iets dat ze 
op morele, ethische of religieuze grond afkeuren. Artsen die 
gewetensbezwaren hebben tegen euthanasie, zouden zich er helemaal  
buiten moeten kunnen houden” (29/11/2013)118. Lezer, u heeft het toch 
begrepen? Artsen die als persoon ‘gewetensbezwaren’ hebben over 
euthanasie, zouden hun patiëntje in de kou mogen laten staan, en doen 
alsof hun neus bloedt. Prof. Peter De Coninck (UZ-VUB): “Het is typisch 
voor godsdiensten om de vrijheden van anderen te beknotten. Maar de 
kinderen die lijden moeten zelf beslissen”. 
 
Moraal die bij volwassenen overblijft van hun katholieke opvoeding 

Elkeen heeft een andere inschatting en onbewuste herinnering aan 
zijn genoten onderwijs en opvoeding. Zou ik hier kunnen een 
bewustwording, een introspectie uitlokken, over welke ingewortelde, 
intuïtieve regels van goed en kwaad uit de kindertijd in ons gedrag zijn 
ingeprent? Het lijstje dat volgt is niet honderd procent van toepassing op 
elke oud-leerling van katholieke godsdienst; sommige overtuigingen vind 
ik bij de ene, andere punten bij iemand anders. Lezer, zet u schrap, want 
dit wordt ranzig.  
1. “Het katholiek onderwijs is beter dan het Gemeenschapsonderwijs. 
Voor onze (klein)kinderen kiezen we opnieuw het beste. Het katholieke 
net is pluralistisch geworden en er heerst meer discipline”. 

                                                
117http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1736360/2013/11/07/Zor
g-om-levenseinde-verdraagt-geen-demagogie.dhtml  
118 http://www.artsenkrant.com/artikel/16941-verwijsplicht-bij-euthanasie-gaat-te-
ver#comment-658  
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2. “De lessen zedenleer betekenen geen meerwaarde, want wij, de ouders, 
hebben ze ook niet gevolgd”119 (dit betekent dat voor een volgende 
generatie gaat de kans verloren voor degelijk onderwijs over een 
humanistische moraal). 
3. “De wens naar kinderrijkdom is edel en mag niet worden betwist. Dit 
wordt door de overheden erkend door stijgende geboortepremies en 
kindergeld. Omgekeerd, overheidsingrijpen om door voorlichting, of door 
een dwingende wet, het aantal kinderen te beperken, behoort tot de ergste 
der dictaturen”. Problemen van overbevolking zijn niet ter zake120, 
evenmin als de capaciteiten van ouders en openbare voorzieningen om 
alle kansen te bieden aan veel nieuwe baby’s tegelijkertijd. 
4-  “In een katholiek ziekenhuis wordt ik meer als persoon, en niet als 
nummer behandeld”. 
5- “De jeugd opvoeden tot seksueel genieten is gevaarlijk, het bevordert 
promiscuïteit en huwelijksontrouw. Huwelijksgeluk vereist geen 
lichamelijke passie”.  
6- “Pijn is niet altijd slecht of schadelijk. Pijn is nuttig als 
alarmsymptoom. Kleine pijn moet men kunnen verdragen, zware pijn mag 
verlicht worden op voorwaarde dat geen verslaving ontstaat, en de 
overleving niet ingekort wordt.  Pijn bij de bevalling vergroot de 
moederliefde voor het nieuwe leven. Wie aan pijn weerstaat, heeft meer 
verdienste dan wie klaagt”.  
7- “Genot, en het nastreven ervan, houdt grote risico’s in, zoals 
verslaving, en het vergeten van hogere waarden zoals zelfopoffering. 
Vooral lichamelijk genot moeten we binnen de grenzen houden”. 

                                                
119 Deze opvatting is reeds wijd verspreid bij vrijzinnige opiniemakers die zelf destijds 
godsdienst hebben gevolgd. Ze wordt gepresenteerd als voorstel om de lessen 
godsdienst te vervangen door een cursus filosofie; uiteraard zou dan de zedenleer ook 
wegvallen of facultatief worden. Maar er wordt zedig verzwegen dat het katholiek 
onderwijs katholiek zal blijven, idem voor islam- en orthodox-joodse scholen.  
120 Vanuit de klimaatconferentie in Warschau bericht Gaston Meskens, U.Gent: 
“overbevolking is hier onbespreekbaar. Geen enkele politicus of ngo durft de mening 
lanceren dat het vandaag, met de sociale en ecologische druk, met het voedsel-, water 
en energieprobleem, niet meer verantwoord is om meer dan twee of drie kinderen op 
de wereld te zetten”. De kinderbijslag zou moeten gekoppeld worden aan de mondiale 
problemen: schaf hem af vanaf het derde kind, zegt Meskens. Dat de Vlaamse 
politieke partijen dat niet aandurven verklaart hij vanuit hun electoraal belang (De 
Morgen 22/11/2013). Dat is m.i. wat kortzichtig: want hoe komt het, dat de kiezers 
(die nochtans zelden meer dan twee kinderen hebben) daar zo allergisch op zouden 
reageren? En in de meeste landen ter wereld speelt het electoraat nauwelijks een rol; 
wèl de bisschoppen, de imams en de rabbi’s. En de grootmoeders niet te vergeten die 
nog in de vorige eeuw leven, en o.m. ook de verminking van de vrouwelijke 
geslachtsorganen opleggen.    
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8- “Traditie en hiërarchie zijn waardevol, gezag moet geëerbiedigd 
worden; wie het voortdurend in vraag stelt, verbergt een frustratie of is 
een querulant” (in de media worden de hele tijd ‘gezaghebbende’ 
specialisten en VIP’s opgevoerd; zij staan tegenover ‘omstreden’ figuren, 
activisten…).  
9- “We moeten onze leiders volgen, zij doorgronden wat wij niet 
verstaan. We mogen immers onze leiders kiezen”.  
10-‐	  “De grote waarden in onze samenleving komen uit het christendom: 
naastenliefde, zijn vijanden liefhebben, de dorstigen laven, de hongerigen 
spijzen, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, nooit 
onwaarheid spreken, niet stelen en bedriegen, niemands goed begeren. 
Dat die waarden meestal niet toegepast worden, ligt aan de zwakke mens 
die vaak egoïst is (zondig). Vroeg of laat krijgt iedereen de rekening 
gepresenteerd (boontje komt om zijn loontje, immanente gerechtigheid)”. 
11- “De mens is het hoogste wezen in het universum, hij bezit zoveel 
kwaliteiten die dieren niet hebben. De mens mag gebruik maken van alles 
wat nuttig is	  zolang hij niet overdrijft”. 
 Lezer, heb ik overdreven? 
	  
God als schaamlap voor misdaden tegen de mensen 

Sedert de Romeinse keizer Constantijn zich bekeerde tot Jezus en 
daardoor (!) een cruciale veldslag aan de Tiber won (jaar 313), is god 
voortdurend aangeroepen om oorlogen, brandstapels, verovering van 
andermans grond en bezit te rechtvaardigen. “Gott mit Uns”121,“God bless 
America”, “Zo helpe mij God”, “Inch Allah”: het zijn vandaag evengoed 
als vroeger veel gebruikte uitdrukkingen. Vaak noemen ze dit dan 
“beschaving”, zelfs “bevrijding”. Onlangs schoot Lloyd Blankfein, de 
joodse baas van Goldman-Sachs, de hoofdvogel af door te verklaren dat 
banken het werk van god doen. De bank maakte over het 3e kwartaal van 
2009, midden in de economische crisis, een nettowinst bekend van 3,19 
miljard dollar; samen gingen drie banken 30 miljard uitkeren aan 
bonussen voor hun beurshandelaars, zowat 250.400 dollar per persoon122. 
Voor vele Israëli’s is hun bezetting van Palestijnse gebieden, en het 
verdrijven van hun bewoners, een recht dat zij van Jahweh hebben 
gekregen. Lezing van hedendaagse Israëlische bronnen hierover zijn 
                                                
121 Stond op de riem van Duitse (nazi)militairen. De Nazi’s vermengden systematisch 
christelijke en nazi symbolen, bvb. het “Moederkruis” e.a. Zie: 
www.nobeliefs.com/mementoes.htm  In de nazi “bijbel” spreekt Adolf Hitler 
herhaaldelijk met bewondering over Jezus. Zie Michel Onfray, op. cit. 
122 Zoals berekend door het nieuwsagentschap Bloomberg. De Morgen 10/11/09. Zie 
ook meerdere cijfers bij Roels: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-
miljarden-netto-bedrijfswinsten     
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schokkend. “Sta geen millimeter land af aan de Gentiles”. Rabbi Shlomo 
Aviner doet beroep op de militaire tactiek van Samson en David123. De 
Chief rabbi van het Israëlisch leger, Brigadier General Avichai Rontzki, 
verwijst naar een uitspraak van rabbi Maimonides124 “heb geen 
medelijden met de vijand”125. De Israëlische premier Netanyahu sprak op 
24 mei 2011 het Amerikaans Congress toe om het standpunt van 
president Obama te bestrijden, inzake de toekomstige grenzen van 
Israël126. Als argumenten gebruikte de eerste-minister vierduizend jaar 
geschiedenis, en de strijd van koning David tegen de reus Goliath – een 
legende uit de joodse bijbel.  

Deze voorbeelden dateren dus niet van de duistere Middeleeuwen, 
noch liggen ze in het donkere continent Afrika of het Amazonewoud 
waar de wilden wonen. 
Eve Ensler, Amerikaanse auteur van de Vagina Monologen, schrijft: “Als 
God en Geweren tezamen komen in de publieke sector, wanneer oorlog 
verklaard wordt in Gods naam, als de rechten van vrouwen ontkend 
worden in Zijn naam, dan is dit het einde van de scheiding van Kerk en 
staat127. 
Of misbruikers van god zelf eerlijk geloven in hun missie, dan wel of zij 
gewoon managers zijn met een sluwe PR, kan slechts door psychiaters en 
onderzoeksrechters uitgemaakt worden. Het is niet echt van belang. Waar 
het wel over gaat is het bedrog, de misleiding, de geestelijke vergiftiging 
die zij steeds opnieuw door miljarden gelovigen kunnen doen slikken.  
Laten we met zijn allen dit bedrog doorprikken. Alle mensen, planten en 
dieren moeten onze maatstaf worden.  
 

                                                
123 Raadgeving gericht tot de militairen van het IDF: 
www.haaretz.com/hasen/spages/1058758.html  
124 Mozes ben Maimon, 1135-1204. Geboren in Cordoba, studeerde geneeskunde in 
Cairo, en werd de lijfarts van de sultan. Schreef zijn medische en joods-godsdienstige 
teksten in het Arabisch. 
125 www.haaretz.com/hasen/spages/1128144.html#resp  
126 Obama had de grenzen van 1967 verdedigd. Deze zijn in 1967 door de 
Veiligheidsraad vastgelegd in resoluties 242 en 252. 
127 in een kommentaar op Sarah Palin en o.m. haar gebruik van god. “Sarah Palin 
does not believe in evolution. I take this as a metaphor. In her world and the world of 
Fundamentalists nothing changes or gets better or evolves. She does not believe in 
global warming. The melting of the arctic, the storms that are destroying our cities, 
the pollution and rise of cancers, are all part of God's plan. She is fighting to take the 
polar bears off the endangered species list. The earth, in Palin's view, is here to be 
taken and plundered. The wolves and the bears are here to be shot and plundered. 
The oil is here to be taken and plundered. Iraq is here to be taken and plundered. As 
she said herself of the Iraqi war, "It was a task from God". 
http://www.huffingtonpost.com/eve-ensler/drill-drill-drill_b_124829.html    
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