
Een moreel 
moeras

Herinner je je 
joseph fritzl nog? 
deze oostenrijker 

kwam een paar jaar geleden 
uitgebreid in het nieuws, 
toen uitkwam dat hij zijn 
dochter vierentwintig jaar lang 
gevangen had gehouden in een 
cel onder zijn huis. Alsof dat nog 
niet erg genoeg was, had hij 
haar herhaaldelijk verkracht en 
zeven kinderen bij haar verwekt. 
tot ze eindelijk werden bevrijd, 
hadden die kinderen nooit 
daglicht gezien!

Hoewel het klonk als een 
horrorfilm, was het geen 
fictie. Het was de keiharde 
werkelijkheid. Nadat dit verhaal 
internationaal nieuws was 
geworden, hoorden we geen 
commentaren in de trant van: 
Wat geeft ons het recht deze man 
op morele gronden te veroordelen 
om wat hij heeft gedaan? Hij 
heeft toch het recht te leven zoals 
hij verkiest? Wie zijn wij, dat 
we zijn gedrag zouden mogen 
afkeuren? Waarom moeten wij 
onze fatsoensnormen opleggen 
aan Joseph Fritzl?

Volgens de Verenigde 
Naties maakt 
mensenhandel 
jaarlijks 2,5 miljoen 
slachtoffers. 
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Alex Rosenberg gelooft dat het hele leven 
slechts bestaat uit de willekeurige beweging van 
subatomische deeltjes. In zijn onlangs verschenen 
boek The Atheist’s Guide to Reality beweert hij dat 
moraal een illusie is en niet echt bestaat. Hij vraagt: 
‘wat is het verschil tussen correct en verkeerd, 
goed en slecht? er bestaat geen moreel verschil 
tussen deze twee.’26 

Geen verschil tussen goed en verkeerd, correct 
en fout? er bestaat dus geen verschil tussen wat 
joseph fritzl met zijn dochter uithaalde en iemand 
die kinderen redt uit de seksindustrie?

de algemene afkeer voor joseph fritzl’s daden 
maakt één ding duidelijk: Hoe graag filosofen 
en deskundigen ons ook willen wijsmaken dat 
normen relatief zijn, dat ethische vraagstukken 
louter cultureel bepaald zijn en dat morele 
kwesties van dezelfde orde zijn als je voorkeur voor 
een bepaald type muziek of kunst—het feit blijft 
dat niemand echt zo leeft. Niemand zou zo willen 
leven. Geen enkele samenleving zou op basis van 
zo’n relatieve moraal kunnen overleven.

een atheïst en een christen hadden het eens 
over goed en kwaad. de christen beweerde 
dat ethische normen van God afkomstig zijn, 
de atheïst dat het slechts menselijke verzinsels 
zijn, het product van je eigen gevoelens en van 
de cultuur en de maatschappij waarvan je deel 
uitmaakt. daarom, zo beweerde de atheïst, kan 
niemand met recht beweren dat het ene ethische 
standpunt hoogstaander zou zijn dat het andere. 
Het is allemaal relatief. ‘beste man,’ antwoordde de 
christen, ‘in sommige samenlevingen hebben de 
mensen het beste met hun medemensen voor, in 
andere eten zij elkaar op, allemaal gebaseerd op 
hun eigen zedelijke maatstaven. waaraan geeft je 
de voorkeur?’

bedenk het volgende:

Ieder jaar worden miljoenen vrouwen 
verkracht—in oorlogen, door mensenhandel of 
door mensen die zo goed kennen.

volgens de verenigde Naties maakt 
mensenhandel jaarlijks 2,5 miljoen slachtoffers. 
daaronder zijn 1,2 miljoen kinderen, die vooral 
misbruikt worden in de seksindustrie.

Het is moeilijk harde cijfers boven water 
te krijgen, maar feit is dat ontelbare kinderen 
gefotografeerd en misbruikt zijn voor 
kinderpornografie.

Ieder dag worden er wereldwijd 1.400 mensen 
vermoord.

Gaat Alex Rosenberg deze slachtoffers, 
of hun families, vertellen dat wat hun is 
overkomen niet echt slecht is? ethische 
kwesties hebben de neiging plotseling 
haarscherpe duidelijkheid te krijgen als ze 
jouzelf aangaan, in plaats van wanneer het blijft 
bij de etherische overpeinzingen van filosofen. 
Het is gewoon een feit dat goed en verkeerd, 
correct en fout, bestaan. Iedereen—vooral wie 
slachtoffer is geworden van het kwaad—weet 
dat.

Het verhaal werd wereldnieuws. een 
Cambodjaans meisje van zeven werd door 
haar moeder (haar moeder!) verkocht aan een 
bordeel in Phnom Penh, om daar te werken 
als seksslavin. Ze werd opgesloten in een kooi, 
moest groepsverkrachtingen ondergaan, werd 
gemarteld en daarna gedwongen om seks te 
hebben met wel twintig mannen per dag. de 
woede over dit nieuws duurde tot het meisje 
uiteindelijk kon ontsnappen. stijgt dit soort 
boosaardigheid niet ver uit boven de gedachte 
dat goed en kwaad afhankelijk zijn van onze 
cultuur, onze samenleving of een filosofisch 
standpunt? Natuurlijk!

maar het gebeurt ook dichterbij: op 
klaarlichte dag kocht de 18-jarige ‘schutter 
van Antwerpen’ in 2006 een geweer, schoot 
een malinese vrouw dood en verwondde een 
vrouw van turkse origine, volgens eigen zeggen 
‘omdat zij vreemdelingen waren’. daarna 
schoot hij de twee-jarige Luna dood, op wie 
de malinese paste, om haar een trauma te 
besparen en omdat hij haar gehuil niet wilde 
horen. de aanleiding: Hij was uit het internaat 
gezet waar hij woonde, omdat hij op zijn kamer 
had gerookt. daarom wilde hij sterven in een 
schietpartij.

In Nederland komen jaarlijks honderden 
geweldszaken voor vanwege eerwraak. Ieder 
jaar sterven er meer dan tien vrouwen, omdat 
zij de eer van de familie zouden hebben 
bezoedeld.

Als onze moraal, net als muziek en 
kunst, slechts een menselijk bedenksel is, 
dan mogen we geen oordeel vellen over 
wat andere culturen of regimes als goed en 
fout beoordelen. dan mogen we net zomin 
neerkijken op kannibalisme, uitbuiting en 
discriminatie, als op mensen die de voorkeur 
geven aan een andere saus op hun frites.

Het feit blijft dat bepaalde zaken gewoon 
ronduit slecht zijn, immoreel en fout, ongeacht 
wat een cultuur erover zegt. en de sleutel om te 
begrijpen wat slecht is en wat de werkelijkheid 
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van het kwaad inhoudt, ligt in een begrip 
waarover velen niet zo graag horen, tenminste, 
zolang zij nog geen slachtoffers zijn van 
degenen die daartegen ingaan. we hebben 
het hier over de ‘wet’.

de wet zoals bij die ouderwetse, 
archaïsche en aftandse tien Geboden? Zo’n 
soort wet?

Precies!

vraag aan een kind uit 
een gezin dat uit elkaar is 
gevallen, omdat vader of 
moeder het gebod ‘Pleeg 
geen overspel’ (exodus 20:14) 
heeft overtreden, of de wet 
ouderwets, archaïsch en 
aftands is. (volgens verschillende onderzoeken 
gaat tussen de 25 en 30% van de Nederlandse 
en belgische mannen en vrouwen vreemd. 
Het aantal eenoudergezinnen in Nederland 
neemt al enkele jaren gestaag toe. In totaal 
zijn er in Nederland 2,3 miljoen gezinnen met 
thuiswonende kinderen. Hiervan zijn er 417 
duizend één-oudergezinnen, ofwel achttien 
procent. bron: Cbs.)

vraag iemand wiens spaargeld en 
pensioen door de financiële crisis zijn 
verdampt, of hij vindt dat het gebod ‘steel 
niet’ (exodus 20:15) ouderwets, archaïsch en 
aftands is.

vraag de moeder of vader van een van de 
slachtoffers van Anders breivik maar eens of 
het gebod ‘Pleeg geen moord’ (exodus 20:13) 
ouderwets, archaïsch en aftands is.

of mensen het nu willen toegeven of 
niet, Gods morele wet, de tien Geboden, is de 
universele norm van goed en kwaad, juist en 
fout. je hoeft alleen maar het slachtoffer te zijn 
van iemand die deze geboden overtreedt om 
erachter te komen hoe ze vandaag nog steeds 
van toepassing zijn. op allerlei manieren zijn 
ze de belichaming van liefde—de liefde voor 
God en liefde voor elkaar.

Kijk eens goed om je heen naar de 
dingen die we fout vinden: alle zedeloosheid, 
ongerechtigheid en leed. je zult ontdekken dat 
ze in de kern van de zaak allemaal een inbreuk 
zijn op de principes van de tien Geboden. Zo’n 
inbreuk wordt in de bijbel ‘zonde’ genoemd: 
‘Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want 
zondigen is Gods wet overtreden’(1 johannes 
3:4).

Geen wonder dat, toen jezus op aarde 
leefde, hij de beginselen van de wet niet 
alleen hooghield, maar ook verdiepte. ‘jullie 
hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen 
overspel.” en ik zeg zelfs: iedereen die naar een 
vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al 
overspel met haar gepleegd’ (matteüs 5:27,28). 
Hij stelde zelfs woede gelijk aan moord.

jezus weet dat het leed dat ons overkomt 
vaak het gevolg is van inbreuken op zijn wet. 
daarom biedt hij ons de kracht aan om aan 
de wurggreep van de zonde, het overtreden 
van zijn wet, te ontkomen. Hij belooft ons een 
uitweg, nu en tot in alle eeuwigheid. ‘Hiermee 
zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat 
u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld 
beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat 
u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur’ (2 
Petrus 1:4).

Iedereen die kwaad heeft moeten 
incasseren (en dat zijn we allemaal) weet dat 
dit kwaad er in alle hevigheid is. Gelukkig zijn 
de kracht en de beloften van God, die ons een 
uitweg bieden, even concreet.

26 Rosenberg, Alex (26.9.2011), The Atheist’s Guide to 
Reality: Enjoying Life without Illusions (Norton: Kindle edition).

Jezus weet dat het leed dat ons overkomt 
vaak het gevolg is van inbreuken op zijn wet. 
Daarom biedt hij ons de kracht aan om aan 
de wurggreep van de zonde, het overtreden 
van zijn wet, te ontkomen. 
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