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Katholicisme onverenigbaar met mensenrechten?
Herman De Dijn
Al zappend (dat gebeurt) kwam ik recent midden in een debatprogramma terecht op
Canvas. Het ‘debat’ kon men eerder omschrijven als een spelletje ‘pro-en-contra’ de
islam. Tot plots professor Etienne Vermeersch opdook – ik heb niet gesnapt wat hij daar
precies kwam doen – die maar meteen een aanval inzette op het katholicisme dat
eveneens de vrouw miskent, en speciaal op het katholiek onderwijs dat, zoals elk
levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs, uit naam van de autonomie moet bestreden
worden. Centraal idee van Vermeersch: het katholicisme is onverenigbaar met de
mensenrechten; hoewel, het is nog erger gesteld met de islam (over het jodendom werd
zedig gezwegen).
Vooraleer ik daarop inga, toch dit: er is misschien wel iets te zeggen voor de gedachte
dat niet-levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs vanaf het secundair niveau
verkieslijk is. Maar het argument van Vermeersch dat levensbeschouwelijk georiënteerd
onderwijs ongewenst is omdat het onverenigbaar is met opvoeden tot open geest en
zelfstandigheid is gesteund op een vooroordeel en wordt door de feiten tegengesproken.
Hoeveel percent Vlamingen stroomt ook weer door het katholiek onderwijs? Tachtig? Zijn
wij in doorsnee minder open en autonoom dan andere Europeanen? Uit recent
sociologisch onderzoek blijkt daarenboven dat zeker katholieke Vlamingen weinig vatbaar
zijn voor indoctrinatie van rechts, sterk sociaal bewogen en dergelijke.
Belangrijker echter is zijn stelling dat katholicisme onverenigbaar is met de
mensenrechten (onder meer) omdat de vrouw er gediscrimineerd wordt. Dat blijkt
hieruit: dat vrouwen geen priester, laat staan bisschop of paus, kunnen worden. Deze
stelling hoort men meer en meer als onomstootbare waarheid affirmeren. Ze lijkt zo
evident dat er geen verdere argumentatie of nadenken bij nodig is.
Het is niet overbodig hier in herinnering te brengen dat het bevestigen van de
mensenrechten primair te maken heeft met de verhouding burger-staat: het gaat om
politieke rechten van het individu waardoor het zich tegenover de staat kan verdedigen
of van de staat bepaalde zaken kan opeisen: recht op bewegings- en verenigingsvrijheid,
recht op medische bijstand in nood enzovoort. Sommige van die rechten lijken in hun
abstractheid zeer ver te gaan: recht op huisvesting, recht op werk en naar het schijnt
zelfs recht op geluk. Dit laatste is in elk geval een absurditeit. Sommige filosofen, met
name marxistische – ze bestaan nog altijd! – vinden dat de affirmatie van rechten die
aan het individu zouden toekomen vóór elk toebehoren tot een staat en dus afdwingbaar
tegenover elke staat, ongerechtvaardigd is. E. Delruelle, een Luikse filosoof, vindt deze
idee zelfs een onverteerde rest van onze christelijke cultuur die zo snel mogelijk dient
opgegeven te worden (Edouard Delruelle, L’humanisme, inutile et incertain? Une critique
des droits de l’homme. Brussel, Labor, 1999). Wat daar ook van zij, het idee van de
mensenrechten is intussen zo verbreed, dat het ook kan gebruikt worden om allerlei
groepen en instellingen die men om een of andere reden ‘eng’ of ‘fout’ vindt, aan te
vallen. Eigenlijk is het een instrument geworden om niet alleen de vrijheid en gelijkheid
van alle burgers tegenover de staat te vrijwaren maar om binnen de sociale sfeer een
verregaande uniformisering door te drukken tegen allerlei traditionele onderscheidingen
in. Het resultaat is dat, niet zelden met behulp van politieke en rechterlijke macht,
groepen en individuen steeds meer tegen elkaar in het harnas worden gejaagd.
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Het gaat hier dus om een probleem dat een veel grotere omvang heeft dan de
problematiek van de religie binnen de moderne samenleving: het gaat erom of welke
traditionele onderscheidingen dan ook eigenlijk nog wel aanvaardbaar zijn. Vanuit
abstracte, rationalistische ideeën zoals de mensenrechten, de kinderrechten, de
dierenrechten, moeten allerlei zaken onvermijdelijk verschijnen als onaanvaardbare
discriminaties: het niet kunnen priester worden van de vrouw; het niet kunnen huwen
van de homo; het niet minstens evenwaardig zijn van volwassen chimpansee of bonobo
met menselijke baby’s en zeker met bepaalde gehandicapten; het niet hebben van
zelfbeschikking inzake seksualiteit, euthanasie en dergelijke bij het (oudere) kind;
enzovoort. Al wie traditionele instellingen en de daarmee verbonden onderscheidingen en
regels verdedigt, is een fundamentalist met wie eigenlijk geen discussie mogelijk of nodig
is.
Het gaat er mij niet om alle traditionele instellingen en onderscheidingen en bloc te
verdedigen. Het is best mogelijk dat bepaalde van die instellingen en onderscheidingen
onhoudbaar blijken in een moderne samenleving (en dat zou misschien zelfs het geval
kunnen zijn ook met het exclusief mannelijke priesterschap). Waar het mij om gaat is dat
een verwerping in globo van alle traditionele instellingen en onderscheidingen vanuit een
abstracte idee van gelijkheid (in rechten) onzin is. Bepaalde ‘ongelijkheden’ (betreffende
kunnen priester worden; kunnen huwen; seksuele betrekkingen kunnen hebben) worden
verworpen omdat ze verbonden zijn met irrelevante verschillen (zoals verschil in
geslacht, seksuele geaardheid of leeftijd). Deze verschillen zouden geen voldoende basis
kunnen bieden om die ‘ongelijkheden’ te laten verder bestaan; vooral, zo heet het,
omdat mensen die verschillen niet zelf gekozen hebben. Maar, als dat zo is, waarom dan
niet alle ongelijkheden afschaffen, ook degene die met intelligentie, schoonheid,
doorzettingsvermogen en dergelijke te maken hebben? Ook aan die verschillen kunnen
we uiteindelijk weinig of niets doen en toch brengen ze zeer grote ongelijkheden mee.
Waarom mag een lelijk, oud vrouwtje geen Miss België worden, of Jan met de pet geen
eerste minister of professor, of een kind geen burgemeester? Dat is toch ook
onrechtvaardig, tegen de gelijkheid? Professor Vermeersch heeft nog werk aan de winkel!
Men zal wellicht antwoorden: we moeten volwassen genoeg zijn om te aanvaarden dat
mensen die zichzelf en hun talenten niet zelf gemaakt hebben, toch kunnen genieten van
de status die ze daarlangs verwerven. Waarom dan niet volwassen genoeg zijn om te
aanvaarden dat naargelang seksuele geaardheid of geslacht niet alle mogelijkheden van
status voor iedereen openstaan? Voor vrouwen (voorlopig) niet het priesterschap; voor
mannen (definitief?) niet het moederschap (noteer dat het bij moederschap wel degelijk
gaat om een – sociaal nog steeds zeer gewaardeerde – status).
Allerlei onderscheidingen in status (minister zijn, moeder zijn, gehuwd zijn, meerderjarig
zijn, priester zijn) hebben te maken met factoren die individuen niet in handen hebben
(een bepaald karakter en slimheid, een bepaalde seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht
enzovoort). Soms beschikken we niet (nog niet) over de vereiste kenmerken om een
bepaalde status te kunnen bereiken, ook niet zo we dat zouden wensen omdat die status
ons erg aantrekkelijk (want sociaal belangrijk) voorkomt. Dan moeten we geduld hebben
tot we eventueel over de juiste kenmerken of kwaliteiten beschikken, ofwel onze
erkenning elders zoeken.
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Het is opmerkelijk dat de zaken waarvan vandaag uit naam van de gelijkheid geëist
wordt dat ze voor iedereen openstaan, eigenlijk niet zo ‘stralend’ zijn in status als men
zou verwachten. Het priesterschap is niet echt iets waar veel vrouwen, zelfs diep
religieus, lijken van te dromen. Hetzelfde geldt voor homo’s en het huwelijk dat vandaag
trouwens ook voor vele samenwonende hetero’s niet erg aanlokkelijk lijkt. Campagne’s
zoals voor het mensenrecht van de vrouw om ook priester te kunnen worden of voor het
homohuwelijk lijken dan ook niet ingegeven door een ernstige bekommernis voor reële
noden of diepe verlangens van concrete individuen. Zij verraden waar het hier eigenlijk
om gaat: puur ideologische revindicaties in dienst van een abstractie, maar wel met
concrete, nefaste gevolgen: het tegen elkaar opzetten van mensen en groepen en de
verdere afbouw van belangrijke sociale instellingen en verbanden.
Terwijl het gemakkelijk is vanuit een abstracte en vage idee zoals de mensenrechten
allerlei zaken te bekritiseren, is het niet eenvoudig traditionele instellingen zoals het
priesterschap of het huwelijk te verdedigen en nog minder aan te tonen dat de
onderscheidingen daarmee verbonden niet noodzakelijk concreet discriminerend zijn. Dit
vraagt veel meer dan slogans; het vraagt onder meer geduldig onderzoek,
inlevingsvermogen, zin voor symboliek. Het is bijvoorbeeld ironisch dat (haast
uitsluitend) aan het christendom miskenning van de rechten van de vrouw wordt
verweten terwijl het die godsdienst is die rechtstreeks ten grondslag ligt aan de cultuur
waaraan de moderne gedachte van de fundamentele gelijkwaardigheid tussen man en
vrouw ontsproten is. Uitgerekend in het katholicisme is er sprake van een Moeder Gods,
Mede-Verlosseres en Middelares van heil voor alle mensen en spelen vrouwelijke heiligen
en heldinnen een grote rol. Uitleggen waarom het huwelijk best gereserveerd blijft voor
hetero-koppels kan men natuurlijk niet als men de betekenis ervan reduceert tot een
contractuele relatie in dienst van een vlotte organisatie van seksuele betrekkingen in
combinatie met het beheer van gemeenschappelijke goederen. Men kan dat pas als men
er ook oog voor heeft dat het gaat om de instelling waarbinnen normaal kinderen
verwekt worden die hun identiteit wezenlijk ontlenen aan anderen in een ingewikkelde
overdracht van identificaties. Een instelling ook, waarlangs de staat zich verzekert van
nieuwe burgers die de brug slaan tussen verleden en heden, waarlangs de ouderen hun
dromen, illusies en verhalen doorgeven aan jongeren die ze (onvermijdelijk
getransformeerd) weer aan een nieuwe generatie zullen doorgeven. En zo zou men nog
veel meer moeten ter sprake brengen. De wetgever staat natuurlijk onder druk van
bepaalde groepen die op hun beurt politieke partijen in opbod tegen elkaar opjagen
(bijzonder gevoelig als deze vandaag zijn om toch niet ‘politiek incorrect’ te lijken). Als
die wetgever beslist het woord ‘huwelijk’ ook te verbinden met (uiteraard toe te juichen)
beloften en contracten tussen homo’s, gaat dat in tegen wat de grote meerderheid van
gewone burgers vandaag denken. Hij doet dan aan ‘woordpolitiek’. Het valt nog te bezien
wat daarvan de reële gevolgen zullen zijn en of deze de gewekte verwachtingen zullen
inlossen. In het ergste geval zal de status van het gehuwd zijn zodanig devalueren dat
het intreden in zo’n belofte en contract voor niemand nog echt de moeite waard is,
evenmin dus voor degenen die ervoor geijverd hebben die status koste wat het kost te
bereiken.
Wie op basis van de mensenrechten het katholicisme aanvalt, moet eigenlijk elke
godsdienst, ja elke cultuur aanvallen. Zoals de culturele antropologie ons leert,
veronderstelt elke cultuur fundamentele onderscheidingen die ergens verband houden
met reële (biologische) verschillen, maar die van daaruit niet te rechtvaardigen zijn. Via
identificatie met allerlei categorieën van de cultuur komen mensen ongewild terecht in
een betekeniswereld die hen tekent op wijzen die ze niet (of in elk geval nooit helemaal)
zelf gekozen hebben en die soms effectief bepaalde beperkingen of zelfs nadelen
opleveren (word maar eens geboren als de zoon of dochter van een Nazi-kopstuk, of
ontdek maar eens dat je seksuele voorkeur in de richting gaat van pedofilie).
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Vanuit een abstract (extreem) gelijkheidsstreven is het onaanvaardbaar dat een
bepaalde betekenis of status alleen via bepaalde regels, gedicteerd door een of andere
culturele praktijk, kan verworven worden (bijvoorbeeld ‘gehuwd zijn’ als man van één
vrouw of omgekeerd). Dat zet een mechanisme van naijver in werking dat eist dat
betekenissen naar willekeur voor iedereen beschikbaar moeten zijn: elke
‘samenlevingsvorm’ is een ‘huwelijk’; men kan evengoed decreteren dat iedereen
beroemd moet zijn. Het resultaat kan alleen maar neerkomen op een devaluatie van de
waarde of aantrekkingskracht van betekenissen of status en uiteindelijk op een soort
kaalslag in de cultuur.
Ook moderne mensen blijven gevoelig voor de fascinatie van het andere, het
onbereikbare (de man voor de vrouw, en omgekeerd; de status van het gehuwd zijn, van
het schrijverschap; het mysterie van de wijding en het gewijd zijn). Tegelijk zouden al
die betekenissen voor iedereen zomaar ter beschikking moeten staan met als gevolg dat
ze het karakter krijgen van te koop staande waren zonder echte betekenis of waarde.
Het is deze contradictie en haar gevolgen die door de voorvechters van allerlei abstracte
rechten niet wordt begrepen. Zij zijn vandaag de erfgenamen van het radicalisme van de
Verlichting en haar diepe onvrede met de complexiteit van mens en cultuur.
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