
 

De op- en neergang van beschavingen is een fascinerend onderwerp dat pas in de tweede 
helft van de 18e eeuw een serieus aandachtsveld is geworden, vooral onder de wetenschap-
pers die zich tegen het Christelijke geloof afzetten. Zij zien, zoals ieder ander, wel de 
‘imperfecties’ in de evolutionaire cyclus van een cultuur, maar om dat aan de figuur van 
Satan toe te schrijven die de kwade neiging in de mens aanwakkert, dát gaat ze te ver. Die 
lacune tracht ik hier op te vullen. Het is een feit, welhaast wetenschappelijk feit: Satan is 
de gangmaker van het kwaad. Wee de cultuur die daarvoor zwicht, met name op het gebied 
van de seksuele moraal. 
 

1 – Een Beoordeling van Toynbees Werk 
Arnold Toynbee (1889-1975), die sterk geïnspireerd werd door Oswald Spengler, was 
een Brits historicus wiens twaalfdelige serie de opkomst en ondergang van beschavingen 
bestudeert, waarbij hij zich beperkte tot de laatste 5.000 jaar. Vóór die tijd was nog geen 
sprake van grote georganiseerde samenlevingen, althans niet binnen het raam van het 
huidig wetenschappelijk inzicht. Hier heeft hij meer dan veertig jaar aan gewerkt. Dit 
boek met zijn ruim 7.000 pagina’s mag het dikste 
boek ooit worden genoemd dat door één weten-
schapper is geschreven. Terecht zag Toynbee een 
beschaving als cultuurgebonden. De natiestaat is 
daaraan ondergeschikt. De opkomst van een 
nieuwe beschaving zag hij als een creatief ant-
woord op druk, hetzij van sociale- of natuurlijke 
aard (geografisch, klimatologisch, enz.). Toynbee 
stelde dat beschavingen sterven door zelfmoord, 
niet moord, en daar had hij gelijk in. Hij vond ook 
dat de innerlijke kracht van een beschaving onver-
slaanbaar is, tenzij de gehele bevolking door een 
oprukkende ‘beschaving’ wordt uitgemoord (geno-
cide). De neergang van een beschaving wordt in 
principe door drie factoren bepaald, zoals Toynbee 
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meende te ontdekken: uitstervende bevolkingen, niet weerstane invasies en uiteenval-
lende culturen. Beschavingen blijven bloeien indien ze erin slagen op deze uitdagingen 
een antwoord te vinden. Indien ze daarin falen zijn ze ten ondergang gedoemd.  

Het onderzoek van de laatste decennia geeft een nadere verklaring voor ‘uitstervende 
bevolkingen’ die losstaat van de beschaving an sich: indien door klimatologische of an-
dere oorzaak de bodem en de wateren steeds minder voedsel gaan produceren of voedsel 
van een inferieure kwaliteit, kan dat oorzaak zijn van de teloorgang van een beschaving, 
zoals waarschijnlijk het geval was bij de Minoïsche beschaving, het Gupta rijk en de 
Maya’s. Ook de aanhoudende groei van de populatie kan een relatief voedseltekort 
veroorzaken. Wat nu in Jemen gebeurt is een illustratie daarvan: een extreme bevolkings-
groei gekoppeld aan een uitputting van de waterreserves en dus voedselcapaciteit. Het 
zij gezegd dat dikwijls niet één factor maar een veelheid bepalend is. 
 
Vanuit deze observaties is eenvou-
dig vast te stellen dat de Westerse 
cultuur momenteel1) in nood verkeert. 
De autonome bevolkingsgroei in de 
Europese Unie zal volgens Eurostat 
in 2015 in een daling zijn omge-
slagen. En dat hebben we geheel aan 
onszelf te wijten. Zelfs bij een agres-
sieve immigratiepolitiek zullen na 
2035 de aantallen in Europa scherp 
gaan dalen. Voor Griekenland, Ita-
lië, Spanje, en Duitsland is de situ-
atie nu al dramatisch met een vrucht-
baarheidsgraad van tussen de 1,3 en 1,4 – wat het aantal nakomelingen is van de 
gemiddelde vrouw (het cijfer moet 2,1 zijn om de bevolking in stand te houden). Dat 
betekent dat het inwonertal van deze landen tussen 2000 en 2050 zal zijn gehalveerd! 
Dankzij de immigratie en de hogere vruchtbaarheid van de Islamitische vrouw in Europa, 
die in 2005 op 3,5 stond, vermoedt men dat in 2050 ongeveer 30% van de Europese bevol-
king Moslim zal zijn. Hiermee zijn we gelijk bij het tweede punt beland van Toynbees 
lijst: niet weerstane invasies. De Islamitische invasie is er een van een lichaamsvreemde 
indringer, waarbij de militante fase, waarin de Islam momenteel verkeert, niet gedoogt 
dat er mededingers zijn. De multiculturele smeltpot gaat niet op voor ideologieën! 
 
Toynbee ging er in zijn opzet vanuit dat de bestudering van beschavingen altijd een 
irrationeel element in zich draagt, iets dat zich aan onze directe waarneming onttrekt, en 
daarom noemde hij zijn werk tevens de studie van metahistorie. Hij zegt daarvan zelf, 
waarbij hij zich baseert op een uitspraak van Christopher Dawson, weer een andere 
beschavingsexpert: “Metahistorie houdt zich bezig met het wezen der geschiedenis en de 
betekenis daarvan en richt zich op de oorzaak en interpretatie van historische veran-
dering. Het komt voort uit de bestudering van geschiedenis en stemt overeen met meta-
fysica en theologie. De metahistoricus probeert zijn studie van de realiteit in een of 
andere hogere werkelijkheidsdimensie te passen die boven de menselijke gebeurtenissen 
uitstijgt zoals die zich fenomenologisch aan hem voordoen.” Nu moeten we hier niet uit 
concluderen dat hij een religieus mens was. Integendeel. 
 
De belangrijkste stelling van Christopher Dawson was dat religie een van de grote 
drijvende krachten van de geschiedenis is en een cruciale factor in de opkomst en onder-
gang van beschavingen. Ter ondersteuning van dit argument voerde hij een brede studie 
van de geschiedenis uit, van oude beschavingen tot het middeleeuwse Christendom en 

 
1)  Dit artikel werd in maart 2013 geschreven. 
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de moderne wereld. Overtuigd van de potentieel fatale gevolgen van het secularisme, 
propageerde hij de studie van de Christelijke cultuur als een sleutelelement in elke zin-
volle beoordeling van de Westerse beschaving. 

Toynbee droomde van een verenigde wereld waar het Boeddhisme de enig overgebleven 
missionaris zou zijn, het Christendom en de Islam verdreven hebbende, welke richtingen 
in zijn eigen woorden “van hun aanhangers een exclusieve toewijding opeisen zonder 
bereidheid om de coëxistentie met enige andere godsdienst te tolereren behalve dan van 
hun eigen voorlopers zij het in een inferieure status en op vernederende voorwaarden.” 
(Part 6, Universal States) Toch is Toynbee in zijn studie van culturen bekritiseerd gewor-
den voor zijn te grote nadruk op het regenererend vermogen van godsdienst! Toynbee 
zag religie als een uiting van het onderbewuste om in het gerede te komen met het on-
grijpbare. Anderzijds twijfelde hij of religie beantwoordde aan een of andere buiten de 
mens staande realiteit. Dat blijkt ook uit de titel van het hoofdstuk dat daarover gaat: 
“Sociale reacties op een illusie of realiteit?” (nr. 41) In ieder geval zag hij het als een 
onlosmakelijk deel van het menszijn dat in de praktijk de culturele entiteit overschreidt. 
Toynbees benadering van het Jodendom was weinig vleiend. Hij noemde het Jodendom 
een ‘lege dop’ en brandmerkte de Jood en zijn cultuur als een “fossiel van de Syrische 
beschaving”. Daar kan ik, wegens de absurditeit, nog om lachen, maar de Joden niet. 
Door de faam en geleerdheid van Toynbee voelden zij zich door deze opmerking diep 
gekrenkt. Schrijvers als Berkovits, Samuël en Rabinowicz hebben zich hiertoe gezet en 
dat effectief weerlegd.2) 
 
Een voorganger van Toynbee in de fenomenolo-
gische bestudering van ‘beschaving’, was Edward 
Carpenter, die aan de wieg heeft gestaan van de 
Fabian Society, dat Engelse bolwerk van extreem 
liberale en socialistische ideeën. In 1889 publi-
ceerde hij “Beschaving: zijn oorzaak en gene-
zing”, waarbij hij in het eerste hoofdstuk de 
beschaving aanduidde als “een soort ziekte waar 
alle verschillende mensenrassen doorheen moe-
ten”. Het boek werd door zijn eigen kornuiten 
ongemeen fel aangevallen, want Carpenter hul-
digde een grotere visie dan de bekrompen Mar-
xistische idealen over loon en werk. “Beschavin-
gen”, zei hij, “duren zelden langer dan duizend 
jaar voordat ze in elkaar storten, en geen enkele 
samenleving heeft ‘de beschaving’ succesvol ge-
passeerd.” En alhoewel ik het met de meeste ideeën van Carpenter absoluut oneens ben, 
is deze gedachte zinvol. Zijn suggestie dat de omschrijving ‘beschaving’ eerder een 
historische dan een ideële betekenis heeft, stemt tot nadenken en het past ook wel bij de 
visie van ons Christenen, bij wie de verwaten trots en opgeblazen zelfvoldaanheid door 
twee wereldoorlogen effectief de grond zijn ingeboord. Wie ogen heeft ziet dat onze zo 
bezongen Christelijke beschaving er zieltogend bij ligt. 
 
Uit de inleiding van de door Toynbee gemaakte samenvatting – nog altijd een dikke pil 
– treft mij het volgende, wat in zekere zin bij Carpenters visie aansluit: 

«« Waarom zouden we sowieso geschiedenis bestuderen? Waarom zouden we 
belangstelling hebben voor iets dat voorbij onze eigen tijd en plaats strekt? In onze 
tegenwoordige tijd is er een praktische reden om een breder gezichtspunt in te 

 
2)  “Judaism: Fossil or Ferment” van Eliëzer Berkovits # 1956; “The Professor and 
the Fossil” van Maurice Samuël # 1956; “Arnold Toynbee on Judaism and Zionism: 
A Critique” van Oskar K. Rabinowicz # 1974. 
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nemen. In de laatste vijfhonderd jaar is het hele aanschijn van de globe samen met 
zijn lucht-enveloppe dankzij de verbazingwekkende technologische vooruitgang 
physiek samengeweven, maar de mensheid zelf is nog niet politiek verenigd en we 
zijn nog steeds vreemden voor elkaar aangaande onze plaatselijke leefgewoonten 
die we uit de tijd hebben overgeërfd die aan de recente ‘annihilatie van afstand’ 
voorafging. Dit is een uiterst gevaarlijke situatie. De twee wereldoorlogen en 
de huidige wereldwijde angst, frustatie, spanning en geweld zeggen alles. De 
mensheid gaat zich zeker vernietigen tenzij zij erin slaagt in zoiets samen te 
groeien als een gezamenlijke familie. Hiertoe moeten we elkaar leren kennen; 
wat inhoudt dat we elkaars geschiedenis moeten leren kennen, aangezien de mens 
niet slechts in het onmiddelijk heden leeft. We leven in een mentale tijdsstroom 
waarin we het verleden herinneren en – met hoop of angst – uitkijken naar een 
aanstormende toekomst. »» 

 

2 – Seks en Cultuur 
Toynbee zegt dat de innerlijke kracht van een beschaving onverslaanbaar is en dat een 
beschaving of cultuur niet door moord maar zelfmoord uitsterft, maar hij gaf niet aan wat 
de onderliggende oorzaak is van de verzwakking van die innerlijke kracht of energie. 
Wat dat betreft heeft Joseph Unwin baanbrekend werk verricht met zijn wetenschap-
pelijke studie naar het verband tussen de seksuele moraal en de creatieve energie van een 
samenleving. Het heet “Sex and Culture” dat in 1934 door de prestigieuze Oxford Uni-
versity Press werd gepubliceerd. Op basis van een ruime waaier heeft Unwin 86 histo-
rische volken geselecteerd, waarvan 16 geciviliseerd en 70 ongeciviliseerd (volgens zijn 
definitie in §12), een periode van 5.000 jaar omvattend. Na analyse van de voorhanden 
zijnde verslagen concludeerde hij dat er een positieve correlatie bestaat tussen de cultu-
rele en militaire prestaties van een volk, indien afgezet tegen hun naaste omgeving, en 
de gestrengheid van hun seksuele moraal. Hij stelde dat “Iedere menselijke samenleving 
kan kiezen om een grote energie te bezitten oftewel seksuele vrijheid; onderzoek leert dat 
die beide toestanden niet langer dan één generatie naast elkaar kunnen bestaan.” 
(p. 412) Aldous Huxley omschreef “Sex and Culture” als “een werk van het allergrootste 
belang”,3) en daar kan ik mij in vinden, want deze conclusies zijn verbijsterend. 
 
“Sex and Culture” was vooreerst bedoeld om Sigmund Freuds theorie (1856-1939) te 
toetsen ten aanzien van de impact van zekere cultuuruitingen als gevolg van ‘de subli-
mering van de oerdriften’. Civilisatie zou de neerslag zijn van onderdrukte seksualiteit. 
Volgens Freud konden seksualiteit en agressie dankzij sublimering worden gekanaliseerd 
en omgezet in ambitie voor werk, kunst, wetenschap, oorlogsvoering, enz. Freuds proef-
terrein bestond vooreerst uit de leden van het extreem gereglementeerde milieu van de 
“K und K” (kaiserliche und königliche) dubbelmonarchie in het Wenen van vóór de Eerste 
Wereldoorlog. Zijn aandacht richtte zich op de neurosen van zijn patiënten (een term die 
niet meer gebezigd wordt), waarbij de stringente seksuele moraal tot “een morbide [c.q. 
pathologische] reactie” had geleid. Maar sublimering leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
ziekelijk gedrag en kan en zál in de meeste gevallen tot een positieve zeer krachtig naar 
buiten gerichte energie voeren, en dat is wat Unwin heeft ontdekt in het maatschappelijke 
verband dat wij ‘cultuur’ plegen te noemen of ‘civilisatie’. 
 
Unwin had geen vooraf geformuleerde thesis en vermeed in het kader van zijn onderzoek 
een opinie over goed en kwaad. Hij wilde onbevooroordeeld zijn. Had hij vooraf geweten 
waar zijn onderzoek toe zouden leiden, zegt hij in zijn voorwoord, was hij er waarschijn-
lijk nooit aan begonnen. Zijn bevindingen verbaasde veel wetenschappers en Unwin niet 
in het minst, want zonder uitzondering bevestigden alle 86 onderzoeksobjecten dat er een 
direct verband bestaat tussen monogame samenlevingen en hun “expansieve energie”. 

 
3)  “Ethics” van Aldous Huxley - Chatto & Windus, London # 1946 (pp. 311-12). 
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Hij stelde vast dat “in de menselijke annalen geen voorbeeld bestaat van een maatschap-
pij die zijn energie kon vasthouden nadat een heel nieuwe generatie zich een traditie had 
eigen gemaakt die niet vasthield aan voorhuwelijkse en nahuwelijkse continentie.” 
Unwin kon uit honderden jaren geschiedenis putten van de Romeinse, Griekse, Sume-
rische, Babylonische, Moorse en Angelsaksische beschavingen. Zonder uitzondering 
bleek dat deze samenlevingen floreerden in tijden waar seksuele trouw hoog in het 
vaandel stond. Maar onvermijdelijk werden de seksuele gewoontes na verloop van tijd 
losser, waarna die samenlevingen in vergelijking met de omringende culturen wegzakten, 
om opnieuw te rijzen na terugkeer tot een stringentere moraal. 
 
Het hoofdstuk over de vereisten in menselijke zaken begint als volgt: (§167, 168, 175) 

«« In een absoluut monogame samenleving is het vrouwelijke seksuele potentieel 
minimaal; zij trouwt als maagd en moet haar seksuele kwaliteiten voor haar man 
bewaren. Het mannelijk seksuele potentieel, daarentegen, is niet tot een minimum 
beperkt, want hij hoeft zich niet tot één vrouw te beperken. In het verleden onder-
ging een man deze beperking slechts indien een vorm van absolute monogamie 
bestond. Er is geen voorbeeld in de annalen der geschiedenis van een samenleving 
die zijn energie gedurende langere tijd kon vasthouden nadat een heel nieuwe 
generatie een traditie had omarmd die niet vasthield aan voor- en nahuwelijkse 
continentie. Tevens heb ik geconstateerd dat er geen enkel voorbeeld is van een 
absoluut monogame maatschappij zonder een grote energie ten toon te spreiden. In 
het verleden zijn op verscheidene plaatsen op aarde bepaalde gemeenschappen op 
de voorgrond getreden, hebben grote welvaart bereikt en zijn toen weer afgezakt. 
Zonder uitzondering begon de beschaving aan zijn historische opmars in een 
toestand van absolute monogamie en manifesteerde het grote energie zolang 
het stringente regels volgde, om terug te vallen nadat een opkomende generatie 
soepeler regels hanteerde. Trouwens, de zich evoluerende politieke organisatie 
reflecteerde de relatieve energie die eigen was aan de verschillende sociale lagen 
waaruit het was opgebouwd. Iedere [dominante] cultuur begon als een monarchie; 
de latere verschuiving in de machtsverhouding ten nadele van de monarchie werd 
in gang gezet door een wijziging van de seksuele opportuniteit van de elite of die 
der onderliggende lagen. Het monarchale instituut hangt van twee factoren af: 
eerstens, de energie van de heersende elite; tweedens, de lethargie van de onder-
danen.4) Indien de heersende klasse zijn [seksuele] energie verspilt, of indien de 
[expansieve] energie van zijn onderdanen toeneemt verschuift de soevereine macht 
in de richting van hen die zich tot dan toe aan de heerschappij hadden onderworpen. 
 Historisch bezien bestaat er niet zoiets als een Christelijk huwelijk. Het is [in 
zijn sociale constructie] een algemene term die verscheidene seksuele gebruiken 

 
4)  De seksuele revolutie, die in de 1960er jaren losbarstte, bestreed met toenemende 
agressie de bestaande gedragsregels inzake seksualiteit en interpersoonlijke relaties. 
Het eiste onvoorwaardelijke aanvaarding van geslachtsverkeer buiten de traditionele 
heteroseksuele en monogame verbintenis. De eisen voor legalisering van anticonceptie-
middelen, nudisme, pornografie, ongeremde voorhuwelijkse gemeenschap, homo-
seksualiteit, pedofilie, vroegseksualisering, ongebreidelde zelfbevrediging, alternatieve 
vormen van voortplanting en seks (zoals beestialiteit), vrije geslachtskeuze, alsook 
abortus provocatus, dat alles maakt de stoet compleet. Zie het meer dan schandalige 
boek en gigantische bestseller uit 1970, wat de beweging in perspectief zet: “De 
Vrouwelijke Eunich” van de zich superhoer noemende Germaine Greer. Indien we 
Unwin serieus nemen heeft de seksuele revolutie geresulteerd in een substantiële 
toename van lethargie onder de algemene bevolking. Het steeds verder wegvallen 
van de expansieve energie voedde de inactieve of ‘zwijgende meerderheid’, ontbloot 
van ieder initiatief tot zelfstandig denken; hetgeen heeft bijgedragen om van onze 
democratie een schertsvertoning te maken. De nefaste voedingspatronen, foute 
medicatie en onze dagelijkse portie stress hebben ook aan de volksversuffing bij-
gedragen, en niet zo’n klein beetje! 
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omvat. Als inderdaad de ideeën van St Hieronymus, St Theodorus van Tarsus, 
Hywel Dda (de Goede) en Paus Pius XI even Christelijk mogen worden genoemd, 
kunnen we slechts vaststellen dat de benaming geen precieze betekenis heeft. 
Niemand zal willen ontkkennen dat in het Westers Romeinse imperium de 
Christenen het instituut van het huwelijk tot een waardigheid hadden verheven 
die ongekend was sinds het Romeinse ‘confarreatio’ was verdwenen [een heilig 
huwelijkspact t.b.v. de Vestaalse Maagden]; maar de extacte gebruiken die door 
de bekeerlingen werden gevolgd zijn onbekend. Toen de Teutoonse regio’s 
zich successievelijk tot de nieuwe religie bekeerden was de door hen aanvaarde 
seksuele moraal geenszins identiek. De Franken onderwierpen zich aan het 
Katholieke decreet terwijl hun Teutoonse broeders een voorkeur gaven voor 
het Ariaanse type Christendom. We weten dat veel leden van de Frankische 
elite meerdere vrouwen hadden, maar zijn niet bekend met de manier waarop de 
aanvaarding van het Ariaanse Christendom de seksuele gewoontes bepaalden 
van de Visigothen, Vandalen en Lombarden. In later dagen blijken de leringen 
en praktijk van de Katholieken in het Westen niet identiek te zijn geweest aan die 
van de oosters Orthodoxen, die altijd al een grotere post-nuptuale seksuele vrijheid 
genoten dan hun Roomse-Katholieke geloofsgenoten. 
 

 
Dood van  Sardanapalus door Eugène Delacroix 

Sardanapalus was volgens de Griekse schrijver Ctesias de laatste 
koning van Assyrië. Diodorus zegt dat Sardanapalus alle vorige 
heersers overtrof in luiheid en luxe. Hij zocht zijn hele leven naar 
zelfbevrediging. Hij kleedde zich in dameskleding en droeg make-
up. Hij had veel concubines, zowel vrouwelijk als mannelijk. Hij 
schreef zijn eigen grafschrift waarin stond dat de lichamelijke 
genoegens het enige doel in het leven zijn. 

 
 (…)  Als absolute monogamie de regel is, is het huwelijk een middel waar-
mee een man zich van thuisarbeid verzekert en erfgenamen van eigen bloed. 
Een vrouw en haar kinderen staan onder de heerschappij van de man; alleen hij 
belichaamt een juridisch object. De vrouw heeft geleerd zich in alles aan haar man 
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te onderwerpen; het is haar plicht hem te dienen en gehoorzamen. Een vrouw mag 
met niemand anders seksuele omgang hebben dan die zij als maagd is getrouwd. 
Eenmaal getrouwd mogen zijn huwelijkse genietingen nooit weerhouden worden. 
In een absoluut monogame inrichting is de vrouwelijke kuisheid doel op zich, 
want na verloop van tijd gaan vrouwen de beperking, waaraan zij door hun 
heer zijn onderworpen, als erezaak zien. Ook over zijn kinderen heeft de pater 
familias volledige zeggenschap. In uiterste vorm werd deze inrichting nooit lang 
getolereerd. Inderdaad waren de samenlevingen die dit hadden aanvaard steeds 
bezig de regels aangaande de relatie tussen man en vrouw te herzien. Trouwens, de 
hervormingen die ze introduceerden volgden altijd eenzelfde pad met de evidente 
bedoeling om een levensstaat te corrigeren waarin vrouwen en kinderen ontrecht 
waren. Soms, zoals in Babylon, werden de wettelijke veranderingen door een 
aantal afzonderlijke aanpassingen bewerkstelligd; soms, zoals in Rome, middels 
een enigszins gewelddadige ingreep; maar telkens opnieuw werd eenzelfde koers 
gevolgd. Steeds werd de herziening van de huwelijkse staat en ouderlijke autoriteit 
vergezeld van een devaluatie van het huwelijk in de richting van een vereniging 
met wederzijdse goedkeuring die tevens ontbonden kon worden. Voorts werd in 
de meeste gevallen de eis van voorhuwelijkse kuisheid versoepeld. Op die manier 
werd de seksuele opportuniteit van de gemeenschap uitgebreid; en zodra de 
verplichte continentie wegviel en door een heel nieuwe generatie was aanvaard, 
kwijnde de [vrij beschikbare] energie weg van de gemeenschap. De seksuele 
impulsen konden rechtstreeks en naar believen bevredigd worden; er was geen 
verplichte continentie en bijgevolg verdween de [expansieve] energie. 
 Het is historisch correct te zeggen dat in het verleden de sociale energie 
tegen de prijs van individuele vrijheid werd gekocht, en dat dit slechts mogelijk 
was indien de vrouwelijke soort haar individuele rechten had opgeofferd en 
de kinderen waren gereduceerd tot onmondige aanhangsels van de bezittingen 
van de mannelijke ouder; het zou echter te ver gaan te beweren dat de seksuele 
opportuniteit niet drastisch kan worden ingekort onder enig andere omstandigheid. 
Het blijkt dat de totale onderwerping van vrouw en kinderen ondraaglijk is, en 
derhalve is zoiets van tijdelijke aard. Dat er geen andere oplossing zou zijn wordt 
door de hele teneur van het verhaal weersproken. 
 (…) In mijn onderzoek naar de feiten heb ik ontdekt dat als een gemeenschap 
grote sociale energie tentoonstelt dat zulks altijd samengaat met een inkorting van 
zijn seksuele opportuniteit via acceptatie van absolute monogamie; bovendien, 
dat de gemeenschap telkens door de groep wordt gedomineerd die de grootste 
relatieve energie bezit; echter, zodra de seksuele opportuniteit van de maat-
schappij of leidende groep wordt uitgebreid, atrofieert de energie [en beëindigt 
de overheersing]. Een uiterst belangrijk punt is dat ongeacht de raciale afkomst 
van een volk of zijn geografische locatie, het proces van de veronachtzaming van 
de continentieregels, of zelfbeheersing, in alle gevallen hetzelfde patroon volgt. 
 (…) Het is moeilijk daar met volle zekerheid iets over te zeggen, maar als 
ik nu, na volbrachte taak, over de tijdsstroom terugkijk, heb ik sterk de indruk 
dat het de ongelijke positie van de vrouw is en niet haar verplichte continentie, 
die oorzaak is voor het afwijzen van de absolute monogamie. Geen enkele 
samenleving is er tot nog toe in geslaagd om de verhouding tussen de geslachten 
op zo’n manier te regelen dat het seksuele aanbod over een uitgestrekte periode 
op een minimum bleef. De gevolgtrekking waartoe ik op basis van de historische 
gegevens kom, is dat als een dergelijk resultaat wordt nagestreefd de twee 
geslachten eerst op een niveau van complete rechtsgelijkheid moeten komen. Het 
schijnt mij toe dat in de toekomst een samenleving zijn voorspoedige carriëre zal 
kunnen blijven voortzetten, gemeten naar zijn culturele bedrijvigheid en sociale 
structuur, op grond van de hoeveelheid [en soorten] energie die het bezit. Als 
een samenleving zijn culturele lotsbestemming wil bepalen, dient dat te gaan via 
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aanpassing van de [vrij beschikbare] hoeveelheid energie [middels wijzigingen 
in het stramien van de seksuele opportuniteit]. Zulk een aanpassing via een toe- 
of afname van de [collectieve] energie zal in de derde generatie gematerialiseerd 
worden na een verruiming of inkorting van de seksuele opportuniteit. Minder 
energie kan makkelijk bereikt worden omdat de levenskracht geneigd is 
terug te vallen; ook zullen leden van de gemeenschap niet aarzelen om iedere 
versoepeling van regels [en sociale conventies] uit te buiten. Indien een levens-
krachtige gemeenschap zijn productieve energie voor langere tijd wenst vast te 
houden moet het zichzelf recreëren door beide geslachten, vind ik, op een niveau 
te plaatsen van totale rechtsgelijkheid, en tevens de economishe en sociale 
organisatie op zo’n manier in te richten dat het mogelijk en draaglijk wordt om 
de seksuele opportuniteit voor lange tijd te minimaliseren – en zelfs voor altijd. 
Indien zulks het geval is zal het aanschijn van de maatschappij in de Richting 
worden gestuwd van het Culturele Proces; haar overgeërfde traditie zou voort-
durend worden verrijkt: het zou een hogere cultuur bereiken dan zij ooit heeft 
bezeten; door acties die een geleidelijke neergang naar chaos voorkomen zou 
haar traditie worden aangevuld en verfijnd, en wel in zo’n mate dat dit ons huidige 
begrip te boven gaat. »» [De appendix toont een nieuwe benadering in de relatie 
tussen man en vrouw.]  

 

3 – Het Ontbrekende Element 
Alhoewel de benaderingen van een Arnold Toynbee, Edward Carpenter, Claude de Saint-
Simon, Joseph Unwin en zelfs Karl Marx, positieve kanten heeft in de waardering van 
de functionering van een cultuur, hebben ze alle één tekort. God als reële factor, als de 
determinant van de maatschappij, wordt buiten beschouwing gelaten. Hij wordt gezien 
als louter perceptie, als iets perifeers. Zelfs de vooraanstaande Rooms-Katholieke histori-
cus Carroll Quigley, die in 1961 “The Evolution of Civilizations” schreef, als inleiding 
tot historische analyse, slaat de plank mis, alhoewel sommigen het als een solider werk 
beschouwen dan dat van Toynbee. De belangrijkste strekking van Quigley’s benadering 
is de desintegratie van de samenleving in het kielzog van een geleidelijke transformatie 
van sociale ‘instrumenten’ in ‘instellingen’, dat wil zeggen de transformatie van sociale 
regelingen, vertegenwoordigingen ter leniging van maatschappelijke behoeften, totdat ze 
tot instellingen zijn verworden die hun eigen egoïstische doelen nastreven ongeacht de 
behoeften van het publiek waarvoor ze oorspronkelijk waren opgezet. 
 
Vanuit Bijbels perspectief stevent de wereld af op haar ultieme cultuur, die de Joodse 
traditie de Komende Eeuw noemt, in Christelijke kringen gekend als het Vrederijk. De 
weeën van zijn komst zijn als van een barende vrouw. Haar beproeving eindigt met een 
angstaanjagende kastijding, zoals aangekondigd in het boek Openbaring, hoofdstukken 
8 en 9, waarin wordt voorspeld dat een enorm hemellichaam, Alsem genaamd, de Aarde 
gaat treffen: “En donder ontstak en geraas, 
bliksem en aardbeving. Hagel en vuur brak 
los met bloed vermengd en werd op de 
Aarde geworpen. Een grote berg, laaiend 
van vuur, werd in de oceaan geworpen.” 
Gewoonlijk wordt dit getypeerd als het 
oordeel over naties – maar je zou het net 
zo goed het oordeel over beschavingen 
mogen noemen. Elke natie zal dan worden 
geoordeeld in overeenstemming met zijn 
naleving van de natuurwet (lex naturae), 
die in ieders innerlijke wezen is ingegrift. 
We hoeven niet ver te zoeken, want het 
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werd op schrift gesteld op de berg Sinaï en overhandigd als de Tien Geboden. Dit nu is 
een echte grondwet die op het wettelijke kader van alle naties ter wereld van toepassing 
is, en vormt de maatstaf voor de Rechter der rechters. 
 
In de tussentijd, totdat dat gebeurt, zien we de opkomst en ondergang van beschavingen. 
Dat zoiets wellicht iets te maken heeft met een door God gegeven morele orde waarin de 
familiecel een centrale rol speelt, dát ontgaat hen,5) uitgezonderd Unwin. Hij was daar 
niet al te blij mee want hij sprak denigrerend over “de leer van de Galileër” (p. 375). 
Geleerden spreken liever in termen van processen, klassenstrijd en groepsinteracties. Wat 
Toynbee betreft ziet hij een onoverbrugbare kloof tussen Gods perfectie en de imperfectie 
die zich in de menselijke samenlevingen aftekent. Waarom God de duivel roet in het eten 
zou laten gooien is volgens Toynbee (en die anderen) een mythische en kinderlijke voor-
stelling van zaken. Een andere cultuurapostel, James Frazer (1854-1941), stelde dat de 
evolutie van de mens via magie naar religie is gegaan om ten slotte bij wetenschap te 
belanden. Hoe belachelijk!  
 
Wij zien hier een scherpe tegenstelling tussen de cultuurwetenschappelijke benadering 
en religie, in het bijzonder de Christelijke. Wat opvalt in het lijstje van grote cultuur-
filosofen is dat een openlijk toegewijde Christelijke wetenschapper daarin ontbreekt 
uitgezonderd Christopher Dawson; ook dat de bestudering van cultuur een tamelijk 
recent fenomeen is. Dat houdt verband met het Christelijk perspectief. Vroeger was men 
overtuigd van de superioriteit van de Christelijke beschaving, waarin reeds hier en nu Gods 
rijk gestalte had gekregen, en zag men het als zijn taak om alle andere beschavingen op 
aarde van die ‘superieure’ cultuur te doordringen.6) Het is vanuit deze achtergrond logisch 
dat er vanuit Christelijk standpunt nooit wetenschappelijke belangstelling heeft bestaan 
voor de interactie tussen culturen. De evangelisatie ging als vanzelfsprekend samen met 
cultuurexport. Tot op zekere hoogte lijkt dat onvermijdelijk, al had mijns inziens wat 
meer respect kunnen worden betoond jegens de individuele en sociale eigenheid van 
vreemde volken. Ergens las ik van een Protestantse zendeling die naar Azië trok met het 
vooropgezette plan daar een lokale vrouw te huwen om vanuit het zo getoonde respect 
ten aanzien van de benaderde cultuur tot een vruchtbaar zendingsveld te komen. De in-
standhouding van het zelfrespect van de geëvangeliseerde is noodzakelijk voor die mens 
om de Christelijke principes te omarmen en toe te passen. Hoe kan iemand zijn naaste 
liefhebben zonder eerst zichzelf lief te hebben? Hoe kan iemand, wiens eigenwaarde tot 
nul is gereduceerd, geloven dat in die erbarmelijke toestand God van hem of haar houdt?  
 
Het uitgangspunt dat ten slotte één wereldcultuur overblijft waarin het onderscheid tus-
sen blank en zwart verdwenen zal zijn en ieder eenstemming de goddelijke personen van 
de Triniteit zal aanbidden en bejubelen, kan ik mij in vinden. Maar dan moet eerst afstand 
worden gedaan van onze arrogantie en geloof worden gehecht aan het komend vrederijk, 
met de nadruk op ‘komend’, een rijk dat slechts door Gods interventie in het leven kan 
worden geroepen. (Op. 19:11 e.v.) In Openbaring 20:2 wordt de draak, die oude slang, 
dat is de Duivel, ook Satan genoemd, in de afgrond geworpen opdat hij de mens niet 
langer kan verleiden. Hiermee zijn we op metahistorisch terrein beland.  
 
Niet alleen God wordt door de cultuurfilosofen buiten beschouwing gelaten, maar ook 
Lucifer en diens terroristenbende en al het kwaad dat daarmee samenhangt. Toynbee 
legde de vinger op de zere plek door vast te stellen dat vanuit het Christelijk geloof het 
kwaad in deze wereld slechts kan worden verklaard door een verpersoonlijking van het 
kwaad in vorm van Satan of Lucifer. Natuurlijk, het bestaan van Satan ontkent hij en ook 

 
5)  Saint-Simon droeg het gezinsleven zogenaamd een warm hart toe, maar propageerde 
binnen de familieband een overspelige moraal. De ‘familie’ stelde dus niets voor. 
6)  Het westerse superioriteitsgevoel heeft ertoe geleid dat er te weinig zelfkritiek was, 
getuige de slavenhandel die plaatsvond zonder dat dit aan de gewetens knaagde. 
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aan het begrip ‘zonde’ heeft hij geen boodschap. De Bijbel, wat in zijn soort een hoog–
staand wetenschappelijk boek is, vertelt ons anders. Inderdaad, Lucifer bestaat, maar hij 
was in het begin anders. Hij is ontaard en God heeft dat gepermitteerd, maar dat maakt 
God of zijn schepping, zoals die in het begin was, nog niet imperfect. Als een zwangere 
vrouw alcohol verslaafd is, zijn we niet verbaasd als de pasgeborene daar de gevolgen 
van draagt. Er is altijd een voorgeschiedenis, en voor onze discussie zelfs een heel oude 
voorgeschiedenis. 
 

De Nieuwe Mens 
Onze generatie heeft enkele misleidende en tegelijk schitterende slogans weten te 
formuleren: zelfvervulling; persoonlijke vrijheid; bevrijding van de taboes uit het 
verleden, van een absolute wet; de nieuwe moraliteit en gelegenheidsethiek; enz. 
Dit alles klinkt uiterst progressief. En wie onder ons en in het bijzonder ons Joden 
van de twintigste eeuw houdt er niet van om bekend te staan als liberaal. Daarom, 
in plaats van een voorbeeld te stellen voor onze jeugd, meenden wij dat de veiligste 
weg naar de toekomst en een gelukkig leven zonder frustraties erin bestond om 
ons door onze kinderen te laten leiden. 

 “Crisis and Faith” van Eliëzer Berkovits 
Sanhedrin Press, New York # 1976 

 
William Carr, een Canadees marineman, zegt in “Satan, Vorst van Deze Wereld”: 

«« Gods scheppingsplan heeft al het geschapene in een perfect evenwicht 
geplaatst. Zij die de Lucifiaanse samenzwering tot zijn einddoel trachten te 
brengen, zetten zich in om Gods schepping uit balans te tillen. En het menselijk 
ras [ja, de gehele aarde] torst de last die ons door de aanmatigende en zondige 
houding van Lucifers handlangers wordt opgelegd.  
 (…) Vanaf de dag dat ik leerde praten heb ik net als de meeste Christenen 
dagelijks het ‘Onze Vader’ gebeden. (…) Toen ik de woorden [van dit gebed] 
vanuit het Satanisme en de wereldrevolutionaire beweging had bestudeerd, 
concludeerde ik dat de woorden in een alternatieve Engelse vertaling in logischer 
verband staan: “En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van ‘den Boze’ 
[Satan].” Ik was aangenaam verrast toen ik op veel later ontdekte dat de vroeg-
Christelijke Griekse en Romeinse kerkvaders [zoals ook blijkt] uit hun liturgieën, 
sterk de voorkeur gaven aan het mannelijk voorvoegsel ‘de’ in plaats van het 
onzijdige ‘het’: “het kwade”. (…) Ik ontdekte in het Nieuwe Testament en in 
de teksten van de woestijnvaders dat Satan en degenen [die lid zijn] van de 
Synagoge van Satan globaal richting geven aan of supervisie hebben over ALLE 
kwaad, hetzij wereldlijk of geestelijk, dat men in deze wereld ontmoet of ervaart. 
»» (pp. 35-6) 

Lucifer en zijn demonische legers trachten op subtiele maar hardnekkige wijze ervoor te 
zorgen dat zielen het pad niet begaan dat door de Vader en de Zoon is aangegeven en 
door de Heilige Geest wordt verlicht. Zij wenden al hun charmes en verleidingskunsten 
aan om de mensheid van God los te weken, tot het God ontkennen en God vervloeken. 
Een vloekende atheïst zou eigenlijk niet kunnen, maar het gebeurt toch. Dan is er ook 
godslastering. De ergste godslastering is de aanbidding, die alleen God toekomt, aan 
schepselen en Lucifer zelf te geven. Dat verklaart waarom juist in deze tijd (de eindtijd) 
het Satanisme in opkomst is. De Boze probeert de door Christus volbrachte verlossing te 
ontkrachten middels een wet die lijnrecht ingaat tegen die van God onze Heer, die ons 
zijn wet middels de Tien Geboden bekend heeft gemaakt. 
 
Tegenover het gebod van de Heer: “U zult geen andere God hebben dan Mij”, vervaar-
digt het valse idolen, waarvoor velen vandaag in aanbidding neervallen. Het materialisme 
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en de zelfobsessie zijn vormen van idolatrie. Tegenover het gebod: “U zult Gods Naam 
niet ijdel gebruiken”, positioneert het zichzelf door God en zijn Christus op vele subtiele 
en diabolische manieren te lasteren, zelfs door zijn Naam onwelvoeglijk tot het niveau 
van een merknaam of verkoopobject te verlagen, alsook door het maken van heiligschen-
nende films over zijn Leven en goddelijke Persoon. Tegenover het gebod: “Gedenk de 
sabbat: die moet voor u heilig zijn”, verandert het de zondag in een dag van uitsluitend 
sport, wedstrijden en amusement. Tegenover het gebod: “Eert uw vader en uw moeder”, 
plaatst het een familiemodel dat is gebaseerd op nieuwe samenlevingsvormen, zelfs tus-
sen homoseksuelen. Tegenover het gebod: “U zult geen onreinheid plegen”, verdedigt 
en verheerlijkt het alle vormen van onreinheid en moedigt ze aan, in die mate dat het 
zelfs tegennatuurlijk gedrag applaudisseert, zodat de mens steeds verder wegzinkt is 
mensonterende aberraties. Tegenover “U zult niet doden” is het hun gelukt abortus te 
legaliseren, euthanasie aanvaardbaar te maken en ervoor te zorgen dat het respect voor 
de waarde van het menselijk leven bijna geheel verdwenen is. Tegenover het gebod: “U 
zult niet stelen”, streeft het ernaar dat diefstal, geweld, ontvoering en roof steeds meer 
om zich heen grijpen. Tegenover “U zult geen valse getuigenis afleggen” handelt het 
zodanig dat de wet van bedrog, leugen en dubbelhartigheid steeds meer ingang vindt 
totdat het in alle geledingen van de maatschappij de normaalste zaak is geworden. Tegen-
over “U zult de goederen en de vrouw van een ander niet begeren” werkt ze om de 
diepten van het geweten te verderven, daarbij verraad plegend aan de geest en het hart 
van de mens. 
 
Op deze manier worden zielen langs de perverse en kwade weg gebracht van ongehoor-
zaamheid aan de goddelijke wetten, raken ze in zonde verstrikt en worden buitengesloten 
van het ontvangen van Gods genade en het leven in God. Als we aan deze inzichten 
voorbijgaan, kunnen we nooit een goede inschatting maken van wat een cultuur sterk 
maakt. Gods wetten zijn er niet om ons te pesten, maar voor ons behoud. Wanneer de 
samenleving als geheel wordt meegesleurd in grensoverschrijdend gedrag, verkeert de 
beschaving in crisis en is haar einde nabij Anderzijds, mag de hoop nooit worden 
opgegeven, zo leert ons het Oude Testament, want als het volk in zak en as gaat en 
berouw toont voor zijn daden en God ernstig zoekt, komt er een door God geleide 
ommekeer en is de beschaving gered. Matteüs 6:33 zegt heel juist: “Zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u in de schoot worden 
geworpen.”  
 
 
 

-  
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.APPENDIX. 
 

Uw Man zal over u Heersen 
oftewel: ‘In Liefde Bloeiende…’ 

 
Na de zondeval in het Paradijs spreekt God tot de vrouw (Gen. 3:16): “Zeer zwaar zal ik 
maken de lasten van uw zwangerschap en met pijn zult gij kinderen baren. Naar uw man 
zal uw begeerte uitgaan, alhoewel hij over u heerst.” De eerste brief aan de Korintiërs 
11:7-12 doet daar nog een schepje bovenop: 

«« Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is Gods evenbeeld en zijn 
heerlijkheid, terwijl de vrouw weer de glorie is van haar man. De man is niet 
genomen uit de vrouw, maar de vrouw uit de man, en de man is niet geschapen om 
de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een sluier op het 
hoofd dragen ter wille van de engelen. Overigens geldt voor de Heer, dat noch de 
vrouw iets is zonder de man, noch de man zonder de vrouw: zoals de vrouw uit de 
man is, zo is de man dóór de vrouw, en alles is uit God. »» 

 
Hoe was het in het begin toen de zondeval nog niet had plaatsgevonden?: 

«« Het is niet goed, sprak God, dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem 
maken die bij hem past. (En in verzen 24 en 25:) Zo komt het dat een man zijn 
vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één 
worden. Zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, maar zij voelden geen 
schaamte voor elkaar. »» (Gen. 2:18) 

 

In de Talmoed staat het volgende verhaal: “Op een dag gebeurde het dat een vrome 
man met een vrome vrouw trouwde. Zij hadden problemen en gingen uiteen. De 
eerste ging een slechte vrouw trouwen, en zij maakte hem slecht, terwijl de ander 
een slechte man trouwde en zij maakte hem rechtvaardig. Dit bewijst dat alles 
van de vrouw afhangt.” (Bereshit Rabbah 17:7) 

 
Het moge geen verbazing wekken dat deze verzen in het verleden een uitleg hebben ge-
kregen die de vrouw in een zeer vernederende positie heeft geplaatst. Deze teksten zijn 
vroeger misbruikt ter legitimatie van de onderdrukking van de vrouw, in de kennelijke 
veronderstelling dat een verschil in rangorde voor de ander ook een minderwaardigheid 
inhoudt. Een koning kan wel een hogere rang bekleden, maar dat houdt nog niet in dat 
zijn onderdanen inferieur zijn, en toch is een echtgenoot geen koning over zijn vrouw en 
de vrouw geen onderdaan, maar desalniettemin is er een verschil in rangorde. Het is heel 
gewoon om zich als vrouw, of als man, te situeren in een relatie waar men boven of onder 
de ander staat, waar men domineert of wordt gedomineerd. Maar het is veel moeilijker 
om elkaars gelijke te zijn, als mensen die rechtop staan en bekwaam zijn zich staande te 
houden tegenover elkaar, zonder vrees en zonder schaamte zoals het vóór de zondeval 
bestond (Gen. 2:25), in het bewustzijn van wie men is, zonder zich bedreigd of verpletterd 
te voelen en zonder de ander op zijn beurt te willen verpletteren. 
 
De vervulling voor de vrouw is om in dienstbaarheid aan de man zijns gelijke te zijn, in 
de zin van beschikbaarheid en stimulans voor en voogdes van de man, volgens Genesis 
2:18: “Zij zal tegenover hem een hulpe zijn”, om aldus elkaar in de ogen te kijken, het-
geen een voorwaarde is voor een rechtvaardige, onbaatzuchtige, openbloeiende relatie, 
naar binnen toe en naar buiten toe in gezin en maatschappij. Deze behulpzaamheid heeft 
vanuit het Hebreeuws niets geringschattends. Zij is niet slechts zijn ‘hulp’ in de deni-
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grerende term van het woord. Het heeft iets majestueus. In die termen wordt ook over 
God gesproken: “Mijn hulp ende betrouwen zijt Gij voor immermeer.” (parafrase op 
psalm 115:9-11) De echtgenote heeft een voogdijschap over haar man. Dat mag gerust 
worden geconcludeerd uit deze bijbeltekst. In mijn woordenboek staat bij voogdes: “ver-
zorgster, toezienster, iemand aan wie de belangen van kinderen zijn toevertrouwd”. Zon-
der haar bijstand zouden veel mannen zich niet staande kunnen houden of hun taak niet 
naar behoren weten te volbrengen. De psychologische macht van de vrouw over de man 
moet niet onderschat worden. In spierkracht de mindere, is zij psychisch vaak de sterkere 
en beschikt zij over het subtiele vermogen om hem te besturen en te bemoedigen. Zij is 
dus tegelijk voogdes van de plant en zijn bemester: haar rol bij de man blijft dus van het 
hoogste belang. In die betekenis wordt in het Oude Testament over haar gesproken (Spr. 
31:10-31), waarvan de eerste drie verzen in deze lofzang als volgt gaan: “Een sterke 
vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven! Het hart 
van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken. Zij brengt hem 
geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.” In de volgende verzen wordt gesproken 
over haar grote werkzaamheid en organisatietalent, dus hulp meer nog in de zin van 
rentmeesterschap. 
 

Gebed voor geliefden 
 Heer, Gij die wilt dat wij één leven zouden zijn, verenigd door éénzelfde ideaal, 
geef onze zwakke krachten sterkte en moed, onze ogen licht en zuiverheid, onze 
gedachten adel en vertrouwen. Laat ons altijd verenigd blijven in ons woord door 
het Uwe.  
 Wees Gij onze beschermer, onze toevlucht en onze troost. Laat het verlangen 
om de schoonheid van de ander te leren kennen nooit afnemen. Zegen onze een-
heid Heer, op ieder ogenblik van onze dag, zegen onze gedachten, onze verlangens, 
onze gevoelens. Zegen onze trouw aan elkaar en bescherm ons opdat we ons nooit 
van U afkeren en nooit van elkaar.  Amen 

Gebed van Erik De Rynck (†) - aan zijn geliefde Helena 

 
Daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Door de zondeval, die een ver-
schrikkelijke onevenwichtigheid heeft veroorzaakt in de oorspronkelijke eenheid van 
man en vrouw, heeft deze laatste, plots beroofd van de liefdevolle blik en aanwezigheid 
van de Vader, zich naar Adam gekeerd en alles van hem verwacht, van hem die het als 
een ondraaglijke last ervoer, van hem die ook slaaf der zonde was geworden en niet meer 
aan die verwachting kon voldoen. Die adoratie bestemde de vrouw er toe om gedomi-
neerd te worden in de afschuwelijke betekenis van het woord, of in de ontworsteling 
daaraan te domineren. Dit is de vaststelling van hun positie (Gen. 3:16): “Tot uw man zal 
uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.” Die positie die een vloek is daar waar de 
man zijn positie misbruikt tot uitbuiting van de vrouw en haar tot onderwerping dwingt, 
duidt ook aan welke beproevingen beiden zullen moeten doorstaan om de zegen van de 
Vader te hervinden en de juiste betekenis te ontdekken van enerzijds het heersen over en 
anderzijds het zich voegen naar volgens de brief aan de Efeziërs 5:22-29: 

«« Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de 
kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam, maar zoals de kerk onderdanig is 
aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn. Mannen 
hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor 
haar overgeleverd [tot aan de marteldood aan het Kruis] om haar te heiligen, haar 
reinigend door het waterbad met het woord. …Zo moeten ook de mannen hun 
vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw 
bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integendeel, 
hij voedt en koestert het. »» 
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Door zich naar God toe te keren ontdekken de beide echtelieden wie zij bestemd zijn te 
zijn en aldus kunnen zij zich laten vervullen met Zijn Liefde om zo tot de echte be-
vrijdende gelijkheid te geraken waarbij zij de eenheid met elkaar hervinden volgens de 
door God voor hen bestemde opdracht. Om elk misverstand te voorkomen wil ik bena-
drukken dat deze gelijkheid niet bestaat uit het identiek zijn aan elkaar in een klimaat van 
wedijver of rivaliteit, want dat zou die eenwording van zijn glans beroven. De eenwor-
ding is geen optelsom maar een volwording of heelmaking van de man en omgekeerd 
een heelmaking van de vrouw, een wederzijdse aanvulling bestemd voor het doel waartoe 
zij gezamenlijk geschapen zijn. De taak en worsteling is om de met elkaar botsende 
tegenstellingen ‘in zichzelf’ in eenheid-lieflijkheid te wijzigen. Alleen dan zal de gemeen-
schappelijke basis zijn gelegd voor eenheid-lieflijkheid ‘met elkaar’. Reeds Hildegard 
van Bingen (1098-1179), een psychologe avant-la-lettre, beweerde dat “het werk van de 
een via de ander” (opus alterum per alterum), de innerlijke vrouwelijkheid bij de man 
laat herkennen en ontdekken, zoals zich dat ook voordoet voor de innerlijke mannelijk-
heid bij de vrouw. 
 
Het naar elkaar toegroeien, langzaam naar de door God bedoelde eenheid toe, vergt van 
beiden inspanning en opoffering - soms heldhaftige opoffering - maar voor de beloning 
daarvan hoeft niet te worden gewacht tot in het hiernamaals, want de genade van God 
blijft niet afzijdig. Door te geven zal men ontvangen, maar op een andere manier dan 
men in deze kortzichtige opportunistische maatschappij gewend is. En dat vergt tijd. Tijd 
die men vaak niet bereid is te geven… Wellicht had de titel van dit artikel beter kunnen 
heten: “In liefde bloeiende.”  Zo is het! 
 
 

- 


