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ONDEN zijn overtredingen van de 
goddelijke  liefdewet  en  derhalve 
daden of  nalatigheden die  uitein

delijk  objectieve  schade  toebrengen  aan 
personen.  Ens et bonum convertuntur, zo 
zeiden de kerkvaders:  het goede valt sa
men met wat bestaat. Het kwaad is derhal
ve een mankement of een tekort aan Zijn, 
een niet-Zijn. Liegen, bijvoorbeeld, is de 
waarheid die per definitie samenvalt met 
al  wat is,  verbergen achter onwaarheden 
en zodoende het bestaan zelf verduisteren. 

Z

De waarheid is één, de leugen meervou
dig; een vraagstuk kent slechts één waar 
antwoord, het aantal foute antwoorden is 
oneindig. In tegenstelling tot de waarheid 
die kiest voor het ene daglicht of de open
baarheid  waarbij  hij  tevens  garen  spint, 
zijn  de  methoden  van  verduistering  tal
loos. Men liegt als men zwart zegt tegen 
wit,  maar ook als men de waarheid ver
zwijgt.  Een  analfabeet  die  ziekten  be
strijdt  met  gebeden  is  onschuldig,  maar 
een  arts  die  kwakzalft,  liegt  en  pleegt  - 
uiteindelijk - doodslag door schuldig ver
zuim.  Het  ethisch  besef  kan  hier  overi
gens de religieuze inspiratie missen.
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Alle  mensen zijn  verschillend en in  een 
samenleving is dat een troef: ieder munt 
uit in zijn job, elk heeft een specialiteit en 
een verantwoordelijkheid. Artsen moeten 
waken over de gezondheid; leraren bren
gen  kennis  bij;  architecten  zorgen  voor 
stevige  gebouwen.  Specialisatie  ontstaat 
precies waar niemand nog alles kan ken
nen en kunnen.  Samenwerken is  elkaars 
werk en verantwoordelijkheden respecte
ren. 

De arts die er middeleeuwse praktijken op 
na houdt,  verzaakt aan zijn plicht.  Maar 
een even groot kwaad is zich andermans 
job  en  plichten  toe  te  eigenen.  Met  een 
ziek kind bij een priester gaan om het te 
laten belezen, kan zijn dood betekenen en 
de opvoeding laat men niet over aan on
geletterden.  Wie  zich  kennis  en  verant
woordelijkheid aanmeet over aangelegen
heden  waarvan  hij  geen  verstand  heeft, 
misleidt  al  wie  hem  vertrouwden  en  is 
derhalve een charlatan. Hij verduistert de 
waarheid  en  berokkent  moedwillig 
kwaad. 

In  onze  moderne  democratieën  schenkt 
het  ontwikkelde en mondige volk,  over
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eenkomstig de rede, gezag aan een zijns 
inziens  waardige  leider  die  dan  opkomt 
voor het welzijn van allen. Reeds in het 
jaar 396 werd Augustinus op die manier 
tot bisschop verkozen te Hippo. In meer 
primitieve  tijden  stoelde  autoriteit  op 
bruut  geweld  en  dreiging.  Spreekrecht 
verwierf  men  toen  niet  door  bekwaam
heidsbewijzen: zoals ook alle andere rech
ten  ontving  iemand  zijn  spreekrecht  en 
zijn autoriteit van hogerhand en meer be
paald van de tiran, aan wie hij dan uiter
aard op zijn beurt lippendienst diende te 
bewijzen.  'Autoriteiten'  hadden  geen 
moeite met liegen aangezien niet de waar
heid  hen  van  hun  voetstuk  kon  halen, 
doch enkel de macht, die de waarheid ver
krachtte,  waardoor  het  liegen  heilige 
plicht werd. Wie het lef hadden om alsnog 
voor de waarheid te kiezen, deelden in het 
lot van Giordano Bruno die in 1600 door 
de inquisitie levend werd verbrand. Pas in 
1999 - ruim vier eeuwen nadat het helio
centrisme wetenschappelijk was bewezen 
- zegde een kerkvorst deze moord te be
treuren. 

De leer dat de aarde het centrum van de 
kosmos is omdat zich in het midden daar
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van de hel bevindt die uiteraard het verste 
af staat van God en de hemel, was één van 
de  talloze  bizarre  theorieën  die  mensen 
uitbroedden  en  geloofden.  En  de  waan
beelden bleven komen en werden aange
hangen tot zelfs in deze tijd: omdat ze in 
een  zeker  kraam  pasten,  ofwel  uit  pure 
onwetendheid. 

Eén  van  de  intussen  ontmaskerde  archi
tecten  van  vervalste  theorieën  was  de 
Oostenrijks-Hongaarse  psychiater  Sig
mund Freud. Zijn wetenschappelijke art
senopleiding ten spijt,  draaide de uitvin
der van de psychoanalyse de experimente
le  methode  om:  in  plaats  van  op  grond 
van vaststellingen aan theorievorming te 
doen,  schuwde  Freud  het  niet  om  eerst 
zijn theorieën uit te denken en vervolgens 
gevalstudies te verzinnen die dan de eer
ste verzinsels moesten 'staven'.(1) Het be
drog werd pas relatief recent ontdekt, wat 
wil zeggen: toen Freud al lang internatio
nale faam genoot, en blijkbaar speelt die 
faam de waarheid her en der nog steeds 
parten.  Edoch,  van  vandaag  geschoolde 
deskundigen mag worden verwacht dat zij 
de dieptepsychologie en de psychoanalyse 
uit die vervlogen tijd weten te relativeren: 
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harde positieve wetenschap is immers in 
de plaats  gekomen en heeft  de ingewik
kelde verhaaltjes van weleer over ontwik
kelingsstoornissen,  wilskracht  en  wat  al 
niet  meer,  naar  sprookjesland  verwezen. 
Precies zoals de astronomie de plaats in
nam die zich de godsdienst lange tijd on
terecht toe-eigende, kwam de simpele ma
thematica van een zuivere genetica in de 
plaats van een hoogdravende maar onwel
riekende dieptepsychologie.

Het  wil  wel  vaker  gebeuren dat  mensen 
met  macht,  wetenschappelijkheid  voor
wenden  en  aldus  schaamteloos  het  volk 
bedriegen  dat  immers  in  de  wetenschap 
zijn nieuwe God aanbidt. Het gebrek aan 
terughoudendheid waarmee wetenschaps
lui - maar eerder nog politici die zich op 
de  wetenschap  beroepen  -  het  milieu
vraagstuk  aankaarten  en  aanwenden  - 
voor  vooral  het  eigen heil  -  zegt  al  ge
noeg. Ook de wetenschap moet in bepaal
de kringen niet langer de waarheid dienen 
maar wel de macht, en zo is een terugkeer 
te  bespeuren naar  het  tijdperk  der  tiran
nen:  zij  die  spreekrecht  hebben,  ontvan
gen dit niet langer van het volk, doch van 
de oppertiran - het gouden kalf. Waarheid 
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is  verworden  tot  wat  geld  in  't  laatje 
brengt  en  liegen  spreekt  vanzelf  omdat 
niet de waarheid in het geding is maar wel 
de macht. 

Dankzij de genetica weten we nu dat het 
syndroom van Down te wijten is aan een 
fout  op  een  bepaald  gen,  maar  voor  de 
ontdekking  van  Lejeune  in  1959  sprak 
men over 'mongolisme' - een welhaast et
nische  classificatie  op  grond  van  onder 
meer schedelmetingen. In de voorgaande 
eeuwen werden kinderen met deze handi
cap door hun ouders in de steek gelaten of 
in  krankzinnigengestichten  opgesloten. 
Epileptici  en  dementerenden  maar  ook 
mensen van een vreemd ras werden soms 
levend verbrand, zoals op de heksenpro
cessen van Salem omstreeks 1700. De ne
gerslavernij,  die  eeuwenlang  tientallen 
miljoenen slachtoffers maakte, werd door 
sommigen  gerechtvaardigd  met  het  ver
haal dat negers geen ziel hebben, wat dan 
ook hun zwarte huid verklaarde. Schrijven 
met de linker hand was tot voor kort nog 
verboden op katholieke scholen omdat de 
linker hand de  manu sinistra  heette, wat 
wil  zeggen:  hand van de  duivel.  Handi
caps, ongeluk en tegenslag gelden in vele 
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religies nog steeds als straf en als middel 
om eigen schulden uit te boeten, wat een 
moraal van "elk voor zich" goedpraat, en 
dat is het principe van de wraak die ook in 
de kern van het katholicisme zit: ofschoon 
Gods Zoon de vergeving predikt, eist de 
vader genoegdoening voor het kwaad van 
Adam  door  het  bloedoffer  van  het  on
schuldig Lam: een oog voor een oog, een 
tand voor een tand. 

God schiep hen, man en vrouw, zo staat 
het  in  Genesis,  maar  moeten  gelovigen 
dan andermaal hun ogen sluiten voor de 
wetenschap  -  dit  keer  de  genetica  -  die 
naast mannen (XY) en vrouwen (XX) ook 
andere, zij het eerder uitzonderlijke com
binaties  toelaat  van  geslachtschromoso
men,  zoals:  X,  XYY,  XXY,  XXXY, 
XXXXY, XXYY en XXX? En wat doet 
men met de mensen die niet in het sim
plistische bijbelse plaatje passen? Moeten 
zij dan worden geaborteerd? Zal men hen 
opsluiten? Beschuldigen? Hun ouders be
schuldigen of hun verre voorouders? Dit 
ware ethisch onaanvaardbaar doch dat is 
wat alsnog gebeurt. De arrogantie van de 
religie gaat soms zo ver dat zij gelooft te 
mogen  overgaan  tot  de  fysieke  vermin
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king  van  weerlozen,  zoals  dat  hier  tot 
voor  enkele generaties  gangbaar  was bij 
de castratie van koorknapen en zoals dat 
nu nog gebeurt  in de  clitoridectomie bij 
nog  piepjonge  meisjes.  Psycho-sociale 
verminking dan, is niet minder gruwelijk 
en zij wordt volop gepraktiseerd in discri
minaties  welke  er  paradoxaal  genoeg  in 
slagen om zich  te  legitimeren door  zich 
op bepaalde 'vrijheden' te beroepen, waar
van  de  zogenaamde  'godsdienstvrijheid' 
niet de geringste is. 

In de hedendaagse moraalfilosofieën wor
den  morele  en  bij  uitstek  godsdienstige 
systemen  ontmaskerd  als  georganiseerde 
methoden van psychosociale druk en con
trole, daar waar gedragsbeheersing alsnog 
ontoereikend blijft middels de burgerlijke 
wet.  Van  hogerhand  opgelegde  ethische 
regels en normen die worden bekrachtigd 
middels  sociale  uitsluiting  en  nog  meer 
gesofisticeerde  sancties,  worden door  de 
gelovigen geïnterioriseerd  en  na  verloop 
van tijd spontaan aan het eigen geweten 
toegeschreven, waardoor de tiran zelf on
zichtbaar wordt: hij is gaan postvatten in 
het hart van elk van zijn slachtoffers die 
dan zichzelf als diens aanhangers gaan be
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schouwen en zelf staat hij dan voorgoed 
buiten  schot.  Dat  duurt  uiteraard  slechts 
zolang  die  tiran  zelf  geen  rivalen  heeft, 
wat  wil  zeggen:  totdat  rivaliserende  ge
loofssystemen  tot  co-existentie  worden 
gedoemd. Ervan overtuigd dat ze het ob
jectief  goede  verdedigen,  doen  de  leden 
van rivaliserende geloofsgroepen niets an
ders dan elk de door hun eigen tiran opge
legde wetten verdedigen, wat op den duur 
tot  oorlog leidt.  Pas  na  verloop van tijd 
kan bij de meest verlichte geesten onder 
hen de waarheid dagen. Maar de hardnek
kigheid van het geloof, gekoppeld aan de 
menselijke hardleersheid, mondt in de re
gel uit in uitzichtloze conflicten. 

Om tal van redenen kunnen geloofssyste
men worden geschuwd, maar anderzijds is 
het  bestaan  vaak  dermate  meedogenloos 
dat  men  gaat  smeken  om  verlossers  en 
profeten, welke mensen zijn die beschik
ken over de zeldzame gave om eenieder 
daarvan te overtuigen dat dit ellendige be
staan  slechts  illusoir  en  voorlopig  is  en 
dat  wij  niet  ter  dood  zijn  veroordeeld 
doch uitverkoren voor een eeuwig en een 
goddelijk hyperleven. De pijn en de wan
hoop  ingevolge  de  lugubere  combinatie 
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van een niets ontziend levenslot met een 
onontkoombaar besef daarvan, doet klaar
blijkelijk bij velen onder ons een zekering 
in het hoofd springen, zodat wij tegen alle 
redelijkheid in gaan kiezen voor een hou
vast waarvoor wij bereid blijken met ons 
gezond verstand zelf te betalen. Als dan 
lieden met veel  minder scrupules en die 
veeleer  immuun  blijken  voor  die  door 
merg  en  been  snijdende  smart  van  het 
Zijn,  op  die  kar  gaan  springen  die  naar 
nergens leidt, dan kan het narrenfeest pas 
goed beginnen. Wij kunnen monseigneurs 
met reusachtige, flikkerende mijters, met 
edelstenen bezette tiara's en met kromsta
ven uit ivoor, uitjouwen als het ons goed 
gaat, maar in tijden van doodsangst, oor
log en pest, zijn wij zelf het die deze tove
naars  scheppen, aankleden,  op een voet
stuk plaatsen en smeken dat zij onze wan
hoop  verhullen  onder  hoogdravende  ge
zangen, opgeblazen gebaren en nog veel 
meer  allerzwierigste  wind.  Eenmaal  van 
zijn ouders beroofd, smeekt de mens weer 
kind te mogen worden en desnoods zal hij 
met zijn allerlaatste munten de duivel zelf 
betalen om die rol op zich te willen ne
men en nog eenmaal de illusie van de on
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schuld te  kunnen ondergaan alvorens de 
stugge dood te moeten smaken. 

Hard zijn deze tijden, want ons lot is zon
neklaar  zoals  nooit  voorheen  in  de  ge
schiedenis het geval was. We kunnen nu 
het leven zien dat - niettemin het onze dat 
wij zelf bestaan - een onverholen rimram 
blijkt van enkele mathematisch geordende 
verzen of structuren, genetica en DNA, ei
witketens, cellen, water, koolstof, stof en 
as.  De  formules  die  ons,  die  van  louter 
stof nog zijn, tot leven wekken, blijken to
verformules  zonder  meer,  al  waren  wij 
sinds lang de tijd ontgroeid dat wij in to
venaars geloofden. Het leven is een licht 
dat aan is en dat uit zal gaan als 't op is - 
zo simpel als dat. Onze hoop werd uit ons 
merg gezogen door niets anders dan de ei
gen nieuwsgierigheid die zich gewis wist 
voor  te  doen  als  machtige  wetenschap, 
verstand en geest, natuurbeheersing, ken
nis en geheugen, alle ingekleed in goud
omzoomde en dieprode mantels, pelsen en 
fluwelen  kussens  zonder  plooien.  Naakt 
staan wij in de vrieskou te beven, nu de 
zon voorgoed verging, de ijskap smolt, de 
zeeën een nieuwe zondvloed moeten ba
ren,  een ijstijd of een windhoos die alle 

13



talen ooit gesproken door een rietje op zal 
zuigen en voorgoed zal doen verdwijnen 
in een kosmisch gat aan het plafond van 
het trompetterende firmament, alleen nog 
getooid met ezelsoren.  

En zo komt het dat wij hen volgzaam la
ten begaan, als de tijd is gekomen van hun 
komst, de allereerbiedwaardigste kanunni
ken en kardinalen, de aartshertogen naar 
wie lommerrijke lanen zijn genoemd, de 
pausen en de prinsbisschoppen uit Vene
tië en uit Rome. In stoet trekken zij voor
bij, schoorvoetend, schrijdend, en wij kij
ken toe, onze monden vallen open, quasi 
tandeloos, en wij gaan plaatsnemen op de 
voorste rij om al was het slechts één drup
pel  van  hun  zegeningen  te  ontvangen. 
Hoog steken hun mijters boven alle hoof
den uit, als waren zij torens die tot aan de 
zevende  hemel  reikten,  lansen  strijdend 
om 't rijk Gods, hun gebaren glijden traag 
als  onweerswolken  door  de  luchten,  zij 
zwijgen in volstrekt alle talen en worden 
derhalve door niemand misverstaan. 

Maar zeg mij dan slechts dit, als hij zijn 
intrede doet en toegejuicht wordt door het 
volk, of uitgefloten, of wat dan ook: is hij 
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de  Christus  in  zijn  schamel  kleed,  een 
kroon van doornen op het  hoofd,  en  zit 
zijn rug vol bloedige striemen van de ge
selingen, zweet hij bloed en tranen in Get
semane en zal hij gekruisigd worden sa
men met de moordenaars en rovers? Of is 
hij  diegene  die  de  Christus  oppakken 
doet, van op zijn onaantastbare troon, en 
die Hem ver vandaar verjaagt, Hem aan
maant om nooit weer te komen, Hem er
aan  herinnerend  dat  Hij  nu  eenmaal  de 
sleutels van het paradijs aan mannen van 
de wereld overhandigd heeft,  en dat  Hij 
zich maar aan de afspraken moet houden? 
Kijk slechts toe met aandacht, en zeg mij 
wie van de twee gij daar ziet, en zeg mij 
ook waarom, en ik zal u geloven.

20 januari 2010

Noten:
(1)Verschillende  auteurs  over  psychoanalyse 
hebben het  inzake  Freud  over  pseudoweten
schap, illusies, mystificaties, charlatanisme en 
bedrog. Enkele tot de verbeelding sprekende 
titels  waarnaar  verwezen  wordt  in  prof. 
Jacques  Van  Rillaers  artikel,  getiteld: 
Verborgen  winsten  van  de  psychoanalyse  
(http://users.telenet.be/allemeesch/KlinPsy/pu
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bli/VerborgenWinsten.htm  )  luiden:  Les 
Illusions  de  la  psychanalyse (Jacques  Van 
Rillaer,  1981);  Souvenirs  d’Anna  O.  Une 
mystification  centenaire  (Mikkel  Borch-
Jacobsen,  Paris  1995);  De  Weense 
kwakzalver.  Honderd  jaar  Freud  en  de  
freudianen  (Han  Israëls,  Amsterdam  1999); 
Mensonges  freudiens.  Histoire  d’une 
désinformation  séculaire (Bénesteau  J., 
Belgique  2002);  Bruno  Bettelheim  ou  la 
fabrication d’un mythe, alsook: Freud and the 
question  of  pseudo-science  en:  Le  Freud 
inconnu.  L’invention  de  la  psychanalyse 
(Pollak R., Paris 2003, 1998 en 1998(1973)); 
Was Freud a liar? (Frank Cioffi, New York 
1998  (1974));  The  experimental  study  of  
freudian theories (Eysenck, H. & Wilson, G., 
London 1973);  Der Fall  Freud.  Die  Geburt  
der Psychoanalyse aus der Lüge (Israëls H., 
Hamburg  1993);  Folies  à  plusieurs (Borch-
Jacobsen  M.,  Paris  2002);  Psychoanalytic  
politics.  Freud's  French  Revolution (Sherry 
Turkle, The  MIT  Press,  1978);  Anonymity,  
neutrality,  and  confidentiality  in  the  actual  
methods of Sigmund Freud : A review of 43  
cases,  1907-1939 (Lynn  D.  &  Vaillant  G., 
American Journal of Psychiatry 1998).
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