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Beste lezer,

Op 12 oktober 2019 ging onze ELW-bijeenkomst voor de 50ste keer 
door! Onze derde spreker was pater Daniël Maes die al sinds eind 2010 
in Syrië woont in het 6de-eeuwse klooster Mar Yakub, Qâra, waar hij 
verantwoordelijk is voor de priesteropleiding. In zijn toespraak gaf hij wat 
meer uitleg over zijn pas verschenen boekje ‘Als jullie zwijgen, zullen de 
stenen spreken. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan 
de natuurlijke dood.’ In dit boekje beschrijft hij onder andere de negatieve 
gevolgen van de ‘Verlichting’ en de schade die de kunstmatige hormonale 
contraceptiepil berokkend heeft, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar 
er is hoop, want steeds meer mensen voelen zich aangesproken door 
een vernieuwde leer: ‘De theologie van het lichaam’, van paus Johannes 
Paulus II. Ook is er heden een verantwoorde, natuurlijke en bewuste 
beleving van de vruchtbaarheid voor gehuwden mogelijk. 
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De titel van mijn nieuw boekje is dus: ‘Als jullie zwijgen, zullen de stenen 
schreeuwen’ en de ondertitel luidt: ‘Het menselijk leven is heilig vanaf  de 
conceptie tot aan de natuurlijke dood’. 

Eerst over de titel. Je weet, de titel komt uit het Evangelie waar Jezus vlak 
voor Zijn lijden Jeruzalem binnengaat en waar de eenvoudigen van hart 
hem toejuichen. “Gezegend de Komende in de Naam des Heren”, dat 
was toen een uitdrukking voor de Messias. De Farizeëers ergerden zich 
enorm en zeiden: “Wij zijn terecht!” En Jezus geeft hen de wind van 
voren en antwoordt: “Als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen!”. Dat 
wil zeggen dat de tijd was gekomen om Jezus te erkennen als de Messias. 
Niet in de verwachting van de mensen, maar in de verwachting van God 
zelf. 

Wat was de verwachting van de mensen? De mensen wilden iemand die, 
als een machtige strijder - als een vechtjas tot de tanden gewapend op een 
paard - de Romeinen zou buitenzetten en het politiek-religieuze Israël 
zou herstellen. Maar dat was niet de bedoeling van Jezus, de eenvoudi-
gen van hart hadden dat wel begrepen. In Zacharias 9:9 staat: ’Zie, uw 
koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt 
op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin’. Dat is iets helemaal 
anders dan een vechtjas op een paard en tot de tanden gewapend, hé! 

Dat is de titel die ik aan mijn boekje wou geven, omdat iets gelijkaardigs 
- denk ik - ook voor ons geldt. Wij zitten in een neergang van morele 
ontwrichting. Heel onze cultuur is gebouwd op, heel onze beschaving is 
gekomen uit het christelijk geloof  en dan nog uit de Katholieke Kerk. Je 
kan het lezen in één van de boeken hier: ‘De bouwmeesters van Europa’. 
Een magnifiek boek van een Amerikaanse professor. Maar men wil dat 
nu allemaal weg hebben, nu moet alles de ‘Verlichting’ zijn! 

De tijd van de Verlichting, dat is de 18de eeuw. Wij moeten spreken over 
de Middeleeuwen als de ‘duistere Middeleeuwen’, de ‘donkere Middel-
eeuwen’ om dan te kunnen spreken over de ‘Verlichting’. De ‘Verlichting’ 
wil zeggen: het verstand en de wetenschap heeft al de duisternis van het 
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geloof  weggehaald. Maar al onze universiteiten zijn enkel en alleen kun-
nen ontstaan door de invloed van het christelijk geloof ! Enkel en alleen 
omdat de universiteiten door de pausen en de kerk gesteund werden. 
Onze landbouw, waar komt die vandaan? Van de paters en ons liefda-
digheidssysteem! De economie en de techniek; zij waren het die nieuwe 
technieken bedachten! 

Maar nu worden we in de richting gedreven dat we moeten zeggen dat 
onze beschaving gebaseerd is op de waarden van ‘de Verlichting’. Ik heb 
het regeerakkoord niet gelezen, maar wel het hoofdstukje over de ge-
meenschap en tot drie keer toe wordt er gesproken, wordt er gezegd dat 
onze beschaving gebaseerd is op de ‘verlichte waarden en normen’. Maar 
dat is niets anders dan de vrijmetselarij! Wij zouden moeten zeggen dat 
de Franse Revolutie eigenlijk de ‘grote verlichting’ heeft gebracht, de 
‘grote waarden’ heeft gebracht: drie miljoen doden, waarvan één miljoen 
met de guillotine. Is dat gelijkheid, vrijheid en broederschap?? 

Wij moeten terug naar de authentieke Christelijke waarden! Natuurlijk 
zijn er veel fouten en gebreken, maar er is niets kwaads te zeggen van Je-
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zus en van het Evangelie. En als jullie dat niet doen, wie gaat het dan wel 
doen? De wereld bevindt zich aan de rand van een afgrond. Er zijn nu 
mogelijkheden genoeg om alle leven op aarde 3, 4, 5 maal te vernietigen. 
Alsof  één keer niet genoeg zou zijn. En als de ene het 5 keer zou kunnen 
doen, dan zal de andere proberen het 6 keer te doen. 

We hebben wetenschap en materiaal genoeg om iedereen te laten leven 
in een hotel van drie sterren. Dat is mogelijk, maar de realiteit is schrij-
nend door die oorlogen. Ik kom nu uit Syrië en ik heb daar - al zeg ik 
het zelf  - toch een vorming gehad. Niet aan de universiteit van Oxford 
of  van Yale of  weet ik waar. Ik ben gevormd aan de universiteit van de 
woestijn van Damascus. Een universiteit van stof, stenen en storm. Ik 
ben daar net voor de oorlog begon toegekomen en ik ben daar tot nu 
gebleven. De oorlog is nog niet gedaan, maar er zal ooit wel eens terug 
vrede komen. 

Ik heb daar veel geleerd, vooral hoe heel de Westerse maatschappij op 
leugens drijft. En dat gaat gewoon door. Zij liegen, zij weten dat ze liegen, 
zij weten dat wij weten dat ze liegen en toch blijven ze nog meer liegen. 
En dat lukt. Zo is dat ook met Irak gegaan, dat een geweldige voorraad 
massavernietigingswapens zou gehad hebben. Dat werd getoond door 
de hoogste leiders en de hoogste instanties, terwijl ze wisten dat het een 
pure leugen was. En zo ging dat eveneens in Syrië. Een man die niemand 
kende, een eenvoudige huisvader en oogarts in Londen, moest omwille 
van de moord op zijn oudste broer plots president worden. En onmid-
dellijk wist heel de wereld wat hij deed. Alle kranten stonden vol met het 
nieuws dat hij een gruwelijke dictator was en dat hij tot aan zijn enkels 
in het bloed stond. En dat het volk smeekte om een militaire inval. Pure 
leugens! 

Syrië was op dat moment ongelofelijk welvarend. Niet de luxe van New 
York, maar alles was goedkoop, de bevolking was heel gastvrij, het was er 
aangenaam leven en het was technisch hoog ontwikkeld. De universitei-
ten waren toen zelfs gratis! We hebben een vrouw die verantwoordelijk 
wil zijn voor onze medische werken over heel Syrië. Ze heeft 12 jaar 



6

universiteit gedaan: 6 jaar geneeskunde en 6 jaar oncologie. En weet je 
wat ze daarvoor betaald heeft? Niets! Misschien 20 euro per jaar voor 
weet ik wat voor prullen. Natuurlijk wel haar levensonderhoud en haar 
logement. 

Ik wil maar zeggen: er moet 
meer weerstand zijn, we 
moeten wakker worden! Je 
hoeft niet met die politiek 
bezig te zijn, maar ik verzet 
mij hevig tegen de journa-
listen en het nieuws en zeg 
hen: “Wat jullie zeggen of  
denken, is niet neutraal. Of-
wel sta je aan de kant van 
de moordenaars, ofwel sta 
je aan de kant van de onschuldige slachtoffers.” Door mee te doen met 
wat de televisie en de kranten allemaal verkondigen, staat men aan de 
kant van de moordenaars en blijft het Syrische volk meer en meer lijden. 
Amen. 

Ik ga iets meer vertellen over mijn eerste gedachte: “Ik dank U om het 
wonder van mijn leven.” Een trend die momenteel ‘in’ is, is het zelfbe-
schikkingsrecht. We worden van buitenaf  opgevoed om zoveel mogelijk 
zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, als het kan absoluut. We moeten 
zogezegd over alles medezeggenschap hebben. Maar daar komt niet veel 
van in huis, want de staat heeft steeds meer medezeggenschap over ons, 
terwijl onze medezeggenschap steeds meer en meer uitgehold wordt. De 
staat heeft beslist dat alle stukjes van uw lichaam gebruikt mogen worden. 
Dat is immoreel. Je mag wél beslissen: “Ik wil mijn lichaam aanbieden”, 
maar de staat mag daar niet van buitenaf  - over u heen - over beslissen! 

De trend is dus het zelfbeschikkingsrecht. De vraag die zich dan opdringt 
is deze: wat zijn belangrijke dingen van ons leven? Wat zijn die belang-
rijke dingen? … Dat is ons eigen leven! Wat hebben wij te zeggen gehad 
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over ons eigen leven, de tijd waarop wij geboren zijn, het gezin waarin 
wij geboren zijn, de wijze waarop wij geboren zijn? Totaal niets! Wat 
heb jij te zeggen gehad over uw fysische kwaliteiten, of  je gezond bent 
of  zwak, over je geestelijke kwaliteiten, je intellectuele kwaliteiten, of  je 
technisch of  muzikaal aangelegd bent? Wat heb je daarin te zeggen ge-
had? Totaal niets! Wat voor waarde heeft dan dat zogenaamde ‘absolute 
zeggenschap’? Is het niet absurd om ruzie te maken als men een steen-
weg wil aanleggen voor je deur? Ja, je moet ‘medezeggenschap’ hebben, 
want ze gaan daar een weg aanleggen! 

Om het kort zeggen: er zijn twee mogelijkheden. Ofwel wordt men gek, 
door zich te laten inspireren door teksten van bijvoorbeeld Nietzsche of  
Sartres. Wij moesten die teksten van Sartres lezen. Die waren zo zwaar 
en zo pessimistisch dat men tegen elkaar zou zeggen: “Zeg, wanneer ma-
ken we er een einde aan? Doen we het vandaag of  doen we het morgen?” 
Wat voor opvoedkundige waarde hebben die teksten? Men moet wel een 
open geest hebben, maar men moet toch ook een beetje nadenken. Is dat 
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nu de moeite om de jeugd zo 
vol te proppen met die nega-
tieve dingen tot ze depressief  
zijn? Dat is dus de eerste mo-
gelijkheid. 

De tweede mogelijkheid is 
zich te laten inspireren door 
Psalm 139: “God, ik dank U 
om het wonder van mijn le-
ven. Om alle wonderwerken 
die ge hebt gemaakt.” Dat wil 
zeggen: ik dank U voor me-
zelf, ik aanvaard mezelf  zoals 

ik ben, maar ik zie ook dat de anderen magnifiek zijn. En dat wil niet 
zeggen dat het allemaal volmaakt is, maar dat is het vertrekpunt. Het 
vertrekpunt is het aanvaarden van de schepping, het aanvaarden van de 
situatie waarin je leeft. De aanvaarding van het hele universum zoals je 
het kan waarnemen. Dat is het vertrekpunt. 

Ofwel ga je verder in dat pessimisme. Helaas zijn er velen die daarin 
verder gaan. Ofwel aanvaard je dat je de Schepper niet bent. Wij zijn 
niet de Schepper. We mogen genieten van de schepping, maar we mo-
gen niet doen alsof  het van ons is. En dat is juist de kerngedachte van 
die ‘Verlichting’. Dat het geloof  alleen maar iets duisters is en dat de tijd 
van de Verlichting, het hoogtepunt van de Franse Revolutie, de waar-
den zijn waarop men nu moet rekenen. Dan kan je je wel afvragen: “Ja, 
maar hebben we dan geen zeggenschap?” Jawel, en een hele grote zelfs. 
“Krijgen wij dan geen verantwoordelijkheid?” Jawel, want wij zijn de 
dirigent van de symfonie of  van het koor van de hele schepping. Wij zijn 
de enigen die bewustzijn hebben en die het loflied van de schepping als 
dank aan God welbewust kunnen brengen. Dat is onze taak. Wij moeten 
dirigent zijn en de dingen gebruiken tot eer van God. En wanneer alles 
op zijn plaats zit, dan komt ons leven op zijn plaats. 


