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VERSCHIJNT IN COLLATIONES (MAART 2012) 

 

DAMIAAN, ICOON VAN DE ZELFGAVE. 

VERKENNING VAN EEN SLEUTELMOTIEF IN DE HUIDIGE THEOLOGISCHE ANTROPOLOGIE 

 

Elke tijd heeft zijn eigen beeld van Damiaan
1
. Ooit werd hij voorgesteld als een 

christelijke held van zelfopoffering en liefdadigheid. Later stond hij model voor humanitair 

engagement. Bij zijn heiligverklaring klonk geregeld het woord „zelfgave‟ om hem te 

typeren
2
. In Tremelo staat overigens een monument van de hand van Simon Lewi, getiteld 

„De Zelfgave‟. Wie echter probeert uit te leggen wat de term „zelfgave‟ betekent, stoot op een 

weerbarstig gegeven. In dit artikel zullen we in een eerste beweging deze notie ontwikkelen 

waarbij „zelfgave‟ kritisch wordt onderscheiden van „zelfopoffering‟ en theologisch verdiept 

vanuit de cruciale paragraaf 24 van Gaudium et Spes. In een tweede beweging zullen we 

ingaan op de implicaties van de notie „zelfgave‟ voor ons mensbeeld. Filosofische inzichten 

zullen worden geconfronteerd met de figuur van Pater Damiaan, die op sprekende wijze deze 

zelfgave belichaamt. Zo zullen we zicht krijgen op de actuele gelovige reflectie over wat het 

betekent mens te zijn, kortom: op de huidige theologische antropologie. 

 

NAAR EEN DEFINITIE VAN ZELFGAVE 

 

Wat wordt eigenlijk bedoeld met deze term die pas recent door theologen in gebruik werd 

genomen? In vakwoordenboeken komt het trefwoord „zelfgave‟ nog niet voor
3
. Ook 

Wikipedia en de katholieke variant Lucepedia hebben er nog geen pagina aan gewijd. Alleen 

de oerdegelijke Dictionnaire de spiritualité biedt in 1956 een poging tot definitie, die we hier 

graag presenteren
4
. In dit woordenboekartikel wordt vastgesteld dat het bijbels Hebreeuws de 

uitdrukking „zich geven‟ niet kent, laat staan de abstracte term „zelfgave‟. „Geven‟ wordt er 

                                                           
1 Vergelijk Karel BERTRAM, De vader der melaatsen (Vlaamse Filmkens, nr. 335), Averbode, Goede Pers, 1958, 

p. 32: „stille, opofferende helden‟; Jo BRIELS, De man die de hel verbeterde (Vlaamse Filmpjes, nr. 1847/1848), 

Averbode, Altiora, 31 maart 1989; Hilde KIEBOOM, De grootste Belg is een heilige, in De Morgen (7 oktober 

2008).  
2
 Zie Tarcisio Kard. BERTONE, Over de H. Damiaan bij de dankviering in Brussel wegens de heiligverklaring.  

Boodschap van Paus Benedictus XVI, 18 oktober 2009. 
3
 Ook Van Dale kent de term niet. Onder het trefwoord „geven‟ wordt als achtste betekenis wel gewag gemaakt 

van „zich geven‟: „zich (geheel, helemaal) aan iets geven: zich er (volledig) aan wijden; zich helemaal geven: 

zich erg inspannen, zich uitputten,tot het uiterste gaan; (van meisjes en vrouwen) zich geven (aan): zich geheel 

overgeven (aan); naar bed gaan met‟ (Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14
de

 ed., 2005).  
4
 Cf. Jean TONNEAU, OP, Don de soi, in Dictionnaire de spiritualité, XXII-XXIII, Parijs: Beauchesne, 1956, 

1567-1573.  
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steeds verbonden met concrete gaven. Het Grieks laat wel een reflexieve werkwoordsvorm 

toe, bijvoorbeeld in 1 Mac 6, 44 waar van Eleazar gezegd wordt dat hij „zich geeft‟ als 

martelaar voor het volk.  In het Nieuwe Testament komt deze vorm af en toe voor (cf. Gal 1,4; 

Tit 2,14; 1 Tim 2,6; Hebr 9,14), zij het toch vooral in equivalente uitdrukkingen als „zijn 

leven geven‟ (bijvoorbeeld Mt 20, 28; Hand 15, 26; 1 Thes 2,8). Deze schaarste aan 

vindplaatsen verklaart mee waarom in de klassieke theologie het begrip „zelfgave‟ niet 

expliciet genoemd wordt. 

Het woordenboek ontwikkelt een analogie met als uitgangspunt een vertrouwd begrip uit 

de juridische sfeer, namelijk: de „gift‟. Een gift is een transactie waarbij twee personen 

overeenkomen om daadwerkelijk, voorgoed en gratuit de eigendom van de schenker over te 

dragen aan de begiftigde. Drie kenmerken zijn hierbij van belang. Essentieel is ten eerste dat 

deze transactie zich daadwerkelijk op een welbepaald moment afspeelt; anders zou het om een 

belofte gaan. Ten tweede moet deze actie definitief zijn. Denken we hier aan de geijkte 

formulering op fiscale attesten waarin de begiftigde verklaart dat het bedrag „onherroepelijk‟ 

werd overgemaakt. Wie iets gegeven heeft, verspeelt het recht om het terug te nemen. Geven 

is loslaten. Daarin onderscheidt de gift zich van de lening. Ten derde dient deze handeling 

gratuit zijn, om niets
5
. Dit impliceert dat ze onvoorwaardelijk en niet wederkerig is. Als de 

schenker een tegenprestatie zou verwachten, zouden we te maken hebben met een verkoop of 

ruil. Het gratuite wijst ook op vrijheid. Er is geen noodzaak of dwang in het spel.  

Men merke op dat het derde kenmerk betwist kan worden. De juridische definitie maakt 

hier in zekere zin abstractie van de ruimere context. Antropologen die het fenomeen „gift‟ in 

verschillende culturen bestudeerd hebben, wijzen erop dat giften in de praktijk helemaal niet 

zo onvoorwaardelijk of vrij zijn als ze lijken
6
. Processen van geven en krijgen beantwoorden 

bij nader inzien vaak aan een impliciete economische logica. Geschenken blijken deel van een 

ingewikkeld spel van verplichtingen en verwachtingen. In deze transacties worden 

machtsverhoudingen uitgedrukt, die het aspect „uit vrije wil‟ sterk relativeren. Daartegenover 

kunnen we echter opwerpen dat de hierboven ontwikkelde definitie aansluit bij onze spontane 

ervaring van een gift als iets gratuits. De vaak gehoorde reactie op een geschenk „je had dat 

niet moeten doen‟ raakt onwillekeurig dit punt. Het moest inderdaad niet: daarom is het een 

                                                           
5
 Bemerk dat „gratuit‟ in onze cultuur in de eerste plaats „ongegrond, ongefundeerd‟ is gaan betekenen 

(bijvoorbeeld: „een gratuite bewering‟). Zie Benoît STANDAERT, Spiritualiteit als levenskunst. Alfabet van een 

monnik, Tielt: Lannoo, 2007, pp. 96-97.  
6
 We kunnen hier niet ingaan op de hele discussie in het zog van Marcel Mauss‟ Essai sur le don (1924). Hoe 

dan ook laten we de hele postmoderne discussie over de gave (Derrida, Marion,…) terzijde omdat zij bij mijn 

weten nergens de zelfgave thematiseren. Cf. Joeri SCHRIJVERS, In (the) Place of the Self: A Critical Study of 

Jean-Luc Marion’s “Au lieu de soi. L’approche de Saint Augustin”, in Modern Theology 25 (2009) 661-686. 
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geschenk. Omgekeerd zullen we relatiegeschenken die door een dienst public relations zijn 

verzonden juist omwille van de onderliggende motivatie als nepcadeaus ervaren. Als er een 

criterium moet zijn om authentieke cadeaus te herkennen, is het de graad van gratuïteit: hoe 

gratuiter, hoe hoger de waardering. 

Terug naar de Dictionnaire: deze stelt voor zelfgave te verstaan naar analogie met het 

juridische begrip „gift‟, met dien verstande dat in de zelfgave de schenker samenvalt met wat 

gegeven wordt. De gever geeft niet zomaar iets, maar zichzelf. Deze bijzonderheid heeft als 

gevolg dat zich hier een tijdsdimensie manifesteert die in de gewone gift niet meespeelt. Wat 

in de gift van bijvoorbeeld geld essentieel is, is dat er een welbepaald moment van transactie 

is. De gever doet daadwerkelijk afstand van iets dat voortaan toebehoort aan de ontvanger. Of 

er daarna nog contact is tussen de schenker en de begiftigde, doet vanuit juridisch oogpunt 

niet ter zake. In de zelfgave kan de gever echter niet op dezelfde wijze afstand doen van wat 

gegeven wordt, namelijk zichzelf. Daardoor ontstaat er tussen gever en ontvanger een relatie 

die zich uitstrekt in de tijd. Wie zich werkelijk als persoon aan iets of iemand anders geeft, 

creëert daardoor een onverbreekbare band. Zelfgave behelst dus niet louter een welbepaald 

moment van gave, maar tegelijk een blijvend engagement naar de toekomst, een belofte. Als 

illustratie denkt de auteur hier aan de religieuze geloften, waarin iemand zich geheel toewijdt 

aan God.  

De eigen kleur van het begrip „zelfgave‟ komt vooral tot uiting in het derde aspect van 

de gift: het gratuite. Zoals gezegd komt in de klassieke christelijke theologie de term 

„zelfgave‟ als dusdanig niet voor. De auteur van het woordenboekartikel gaat niettemin op 

zoek naar verwante begrippen in de thomistische traditie. In eerste instantie wijst hij op 

Thomas van Aquino‟s visie op het religieuze bestaan als offergave. Deze termt drukt adequaat 

uit dat de gelovige alles aan God dient te geven, maar het gratuite karakter dat door de term 

„zelfgave‟ zo sterk wordt beklemtoond, ontbreekt goeddeels. In Thomas‟ scholastieke 

perspectief is offergave in de eerste plaats een religieuze plicht van de mens omdat deze alles 

aan God verschuldigd is. God krijgt waar God recht op heeft. Voor een goed begrip: het gaat 

bij Thomas niet om een „do ut des‟-verhouding, maar om een plicht van dankbaarheid.  

Dan lijkt het thema van de zelfgave, aldus nog steeds het woordenboek, een adequatere 

parallel te hebben in de traditionele reflectie op de liefde (agapè). Het gaat om de genereuze, 

onbaatzuchtige liefde, “waarvan de zuiverste uiting – volgens Aristoteles – waargenomen kan 

worden in de moederliefde. Wie liefheeft, wil geven en vooral zichzelf geven; daarin ervaart 
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hij geluk”
7
. Deze liefde is gratuit in de zin dat ze niet wederkerig is, of zelfs kan zijn: geen 

kind kan ooit aan zijn ouders teruggeven wat het ontving. Ze overstijgt de ruilverhouding, en 

is gekenmerkt door een mateloosheid voorbij de orde van rechten en plichten.  

 

MODERNE KRITIEK OP ZELFOPOFFERING 

 

Met dat accent op het gratuite laat de term „zelfgave‟ op theologisch vlak toe te antwoorden 

op een bepaalde protestantse kritiek
8
. Luther en anderen verweten de katholieke cultus en 

spiritualiteit haar offerkarakter. De Kerk zou in haar omgang met God een commerciële 

logica hanteren. Door offergaven en devotie probeert men te marchanderen met God. Deze 

verwording van het geloof lijkt een inherent risico aan de klassieke opvatting van religie als 

plicht. De mens die geeft omdat hij of zij erkent dat God zo gul gegeven heeft, verglijdt 

gemakkelijk in een geven louter opdat God zou geven. Religie wordt dan berekenend, 

uiterlijk, een middel om God eigenmachtig onder controle te krijgen. Zelfgave, zoals hoger 

gedefinieerd, maakt daarmee komaf: het gelovige leven tart de economische logica van geven 

en krijgen. 

Voor de hedendaagse gelovige lijkt het specifieke potentieel van de term „zelfgave‟ echter 

elders te liggen. De term lijkt een alternatief te bieden voor de spiritualiteit van de 

zelfopoffering. Het opofferen van zichzelf is in moderne ogen namelijk een ontoelaatbare 

aanslag op de menselijke autonomie
9
. Zelfopoffering gaat in tegen de plicht tot zelfbehoud. 

Met name in het feministische denken staat men erg wantrouwig tegenover een ideaal waarin 

lijden wordt opgehemeld als hoogste vorm van liefde. Vrouwen werden eeuwenlang 

aangemoedigd zich weg te cijferen, waardoor ze passief hun situatie ondergingen en 

onrechtvaardige verhoudingen werden bestendigd. Ook de voorbije twintigste eeuw heeft 

laten zien hoe op grote schaal politiek misbruik werd gemaakt van het ideaal van 

zelfopoffering. Oude en nieuwe ideologieën promootten het uitschakelen van eigen wil en 

verantwoordelijkheid voor het hoger belang (het Volk, de Revolutie, God,…).  

Offer en de reflexieve vorm „zelfopoffering‟ hebben dus een erg negatieve reputatie. In 

het moderne geseculariseerde discours valt daarbij een vernauwing van het offerbegrip op
10

. 

                                                           
7
 Ceslas Spicq geciteerd in Jean TONNEAU, Don de soi (n. 4), 1572. 

8
 Cf. Walter SPARN, “Eph’ hapax…” Historische und systematische Aspekte des christlichen Opferbegriffs, in 

NZSTh 50 (2008) 216-237. 
9
 Cf. Erin LOTHES BIVIANO, The Paradox of Christian Sacrifice. The Loss of Self, The Gift of Self, New York: 

Crossroad, 2007, pp. 71-118. 
10

 Cf. Joachim NEGEL, Ambivalentes Opfer. Studien Studien zur Symbolik, Dialektik und Aporetik eines 

theologischen Fundamentalbegriffs, Paderborn: Schöningh, 2005, p. 506. 
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In traditionele religies lag de klemtoon niet op het bloedige verlies van leven: het doel van 

offers was niet zozeer het slachten, maar het levengevende aspect. Waar de christelijke 

offersymboliek traditioneel drie aspecten onderscheidde in het offer: sacrificium (offeren als 

actieve daad van „sacri-ficere‟, letterlijk: „heilig maken‟), victima (slachtoffer als object van 

die handeling) en oblatio (de houding van het offreren, aanbieden), is de huidige seculiere 

betekenis herleid tot „victima‟. „Offer‟ wordt eenzijdig geassocieerd met „slachtoffer‟. Dit 

staat mijlenver van de oude definitie van Augustinus, voor wie „offer‟ een relationele 

categorie was die de innerlijke communicatie met God aanduidde. Offer omschreef hij als 

„ieder werk waarmee onze vereniging in een heilige gemeenschap met God wordt nagestreefd, 

ieder werk dus, dat gericht is op het hoogste goed, waardoor wij waarlijk gelukzalig kunnen 

zijn‟
11

. Wie dit herontdekt, zal geen tegenstelling meer zien tussen „zelfgave‟ en „offer van 

zichzelf‟.  

 

ZELFGAVE IN GAUDIUM ET SPES 24 

 

Het thema van de zelfgave als kern van het menselijk bestaan werd in het kerkelijke spreken 

voor het eerst expliciet geformuleerd in Gaudium et Spes, nr. 24. Het loont de moeite de hele 

paragraaf uit het hoofdstuk „De gemeenschap der mensen‟ te herlezen:  

 

[a] God, die een vaderlijke zorg voor allen heeft, heeft gewild, dat alle mensen één 

familie zouden vormen en elkaar in broederlijke geest zouden bejegenen. Allen zijn 

zij immers geschapen naar het beeld van God, die „het gehele mensengeslacht uit de 

Ene [sic] voortbracht en deed wonen over het gehele aardoppervlak‟ (Hand. 17, 

26), en allen worden ze geroepen tot één en hetzelfde doel: God zelf.  

[b] Daarom is de liefde tot God en de naaste het eerste en grootste gebod. Uit de 

Heilige Schrift leren wij, dat de liefde tot God niet te scheiden is van de liefde tot 

de naaste: '. . . als er al een ander gebod is, het gaat op in dit woord: bemin uw 

naaste als uzelf... de volheid van de wet is dus de liefde' (Rom 13,9-10; 1 Joh 4,20). 

En nu de mensen met de dag meer van elkaar afhankelijk raken en de wereld met de 

dag meer één wordt, is dit toch wel van zeer groot gewicht.
12

 

                                                           
11

 Aurelius AUGUSTINUS, De stad van God. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld, Baarn: Ambo, 1983, X, 6, p. 

445. 
12

 Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd. Vertaald door E. Schillebeeckx en L. Van Gelder 

(Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, XIII), Amersfoort: Katholiek 

Archief, 1967, nr. 24. (Indeling en cursivering YDM.)  
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In dit document uit 1965 wordt al gewag gemaakt van wat we nu „globalisering‟ zouden 

noemen. Dit proces van groeiende verbondenheid tussen mensen en landen wordt gezien 

als een realisatie van het doel van de schepping. „Geschapen zijn‟ wijst op een 

oorspronkelijke relationaliteit, waarin de liefde tot God en de naaste verankerd is.  

 

[c] Ja zelfs, wanneer de Heer Jezus zijn Vader bidt, dat 'allen één mogen zijn . . . 

zoals Wij één zijn' (Joh. 17,21-22), opent Hij perspectieven die voor de menselijke 

geest ontoegankelijk zijn en zinspeelt Hij op een zekere gelijkheid tussen de 

eenheid van de goddelijke personen en de eenheid van de kinderen Gods in 

waarheid en liefde. Deze gelijkheid wijst erop dat de mens, die op aarde het enige 

schepsel is dat om zichzelf door God gewild is, zichzelf niet volledig kan vinden 

tenzij in de oprechte gave van zichzelf (sincerum sui ipsius donum). 

 

Hier wordt de straffe uitspraak gedaan dat de mensengemeenschap in haar eenwording gelijkt 

op de gemeenschap van de Drie-eenheid. Deze gelijkheid met God realiseert zich in de 

zelfgave. Als Bijbelcitaat verwijst men in voetnoot naar Lc 17,33: „Wie zijn leven probeert te 

behouden, zal het verliezen; wie het verliest, zal het vernieuwen.‟(NWV) Door deze 

bijbelreferentie lijkt de zelfgave op het eerste gezicht te begrijpen als een klassieke oproep tot 

zelfverloochening. Een alternatieve vertaling spreekt in die zin van „wegschenken van 

zichzelf‟
13

. Deze teneur strookt echter niet met wat voorafging, waarin het gebod „Gij zult uw 

naaste liefhebben als uzelf‟ wordt aangehaald. Dit laatste Bijbelvers impliceert dat een 

gezonde dosis liefde voor zichzelf als voorwaarde en model functioneert voor de liefde tot de 

naaste
14

. Deze twee Bijbelwoorden (Lc 17,33 en Rom 13,9-10) moeten samengehouden 

worden willen ze niet uitlopen in eenzijdige interpretaties.  

Een goed begrip van wat met zelfgave bedoeld wordt veronderstelt niet alleen een 

Bijbelse, maar ook een theologische inbedding. In de zelfgave verschijnt de mens als 

geschapen naar het beeld van de drie-ene God. Zelfgave kenmerkt immers de fundamentele 

dynamiek van God zelf. Dit zou kunnen uitgediept worden aan de hand van beschouwingen 

over de Triniteit die Hans Urs von Balthasar ontwikkelde in termen van zelfgave
15

. Waneer de 

                                                           
13

 Ecclesia Docens-vertaling, Hilversum: Gooi & Sticht, 1968, geraadpleegd op www.rkdocumenten.nl. 
14

 Cf. Erin LOTHES BIVIANO, The Paradox of Christian Sacrifice (n. 9), pp. 1-4. 
15

 Cf. Hans Urs VON BALTHASAR, Theodramatik II.1. Die Personen des Spiels. Der Mensch in Gott, Einsiedeln: 

Johannes Verlag, 1976, pp. 232-233. Voor een fundamentele kritiek: Jürgen WERBICK, Gottes-Gabe. 
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Zoon voor alle tijden uit de Vader geboren wordt, houdt de Vader niets achter: de Zoon 

ontvangt de volle goddelijkheid van de Vader. De Vader geeft zich totaal. De Zoon 

beantwoordt die liefde niet door als een spiegel de Heerlijkheid van de Vader te weerkaatsen. 

Dan zou deze Liefde geen zelfgave zijn, maar een ruil. De Vader wordt verheerlijkt doordat 

de Zoon, als volmaakt beeld van de Vader, zich evenmin vastklampt aan zijn goddelijkheid, 

maar zichzelf geeft voor het heil van de mensen. In Zijn zelfgave schenkt Christus Zijn 

goddelijk leven aan de mens, niet als een soort lening of voorschot, maar door zich definitief 

met de mens te identificeren. En juist in die zelfgave is Christus ten volle God, want „ook God 

is slechts in de zelfgave zalig‟
16

. Het is daarin dat de Heilige Geest zich manifesteert, die bij 

uitstek als „zelfgave‟ begrepen kan worden.   

In mensen die zichzelf vinden in de zelfgave, manifesteert zich „een zekere gelijkheid‟ 

met de drie-ene God. Die gelijkenis is pas mogelijk als mensen participeren in de goddelijke 

dynamiek van zelfgave. De mens antwoordt zo op Gods zelfgevende liefde in Christus. Het is 

in die zin een doorgeven van wat we zelf ontvangen
17

. De meest toepasselijke schrifttekst lijkt 

dit woord uit de afscheidsrede: „Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde 

die Ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat 

hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.‟ (Joh 15, 12-13) De zelfgave vindt zo een 

christologisch model in eucharistie en kruis. Omgekeerd worden eucharistie en kruis door het 

zelfgavemotief verhelderd
18

. Als antidotum voor een bepaalde eenzijdige offertheologie biedt 

het een duidelijke focus: de zelfgave, niet de dood is wat ons verlost
19

.  

 

„WIJ MELAATSEN!‟ CONSEQUENTIES VOOR HET MENSBEELD 

 

Uit wat we hier slechts lapidair aanstipten mag het potentieel van het zelfgavebegrip blijken 

in theologische domeinen als de eucharistieleer, soteriologie, triniteitsleer,…  Laten we ons 

hier beperken tot de theologische antropologie. Als antropologisch toepassingsveld suggereert 

                                                                                                                                                                                     
Fundamentaltheologische Reflexionen zum Gabe-Diskurs, in Veronika HOFFMANN (ed.), Die Gabe. Ein Urwort 

der Theologie?, Frankfurt a. M.: Otto Lembeck, 2009, 15-32. 
16

 Hans Urs VON BALTHASAR, Wer ist der Mensch?, in ID., Pneuma und Institution. Skizzen zur Theologie IV, 

Einsiedeln : Johannes Verlag, 1974, pp. 13-25, p. 25.  
17

 Deze dynamiek van geven als doorgeven (dus niet teruggeven) wat we zelf ontvangen kan uitgewerkt worden 

vanuit Louis-Marie CHAUVET, Symbole et sacrement: une relecture sacramentelle de l'existence chrétienne 

(Cogitatio fidei, 144), Parijs: Cerf, pp. 273-323.  
18

 Cf. Paus BENEDICTUS XVI, Deus Caritas est, 2005, nr. 13; Sacramentum Caritatis, Apostolische exhortatie, 

2007, nrs. 1, 11 & 33.  
19

 In offertheologische termen: cruciaal is niet zozeer het sacrificium of de victima, maar de oblatio. Of nog: „niet 

het kruis, maar de Gekruisigde‟ (H.-E. Mertens).  
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het vervolg van Gaudium et Spes het huwelijk
20

. Het wezen van het huwelijk wordt gesitueerd 

in de wederzijdse zelfgave en hoe die letterlijk en figuurlijk levengevend wordt. In het recente 

officiële kerkelijke spreken is zelfgave dan ook prominent aanwezig in teksten over de 

huwelijksliefde, met name over de authentieke betekenis van seksualiteit als uitdrukking van 

de zelfgave
21

. Zelf zullen we trachten de verschillende antropologische implicaties van het 

zelfgavemotief te illustreren aan de hand van Pater Damiaan.  

 

Een antimodern concept? Vrijheid als voorwaarde 

Mede vanuit zijn interesse voor het huwelijk, was Gaudium et Spes nr. 24 de favoriete 

conciliepassage van de vorige paus Johannes Paulus II. Hij zag er een samenvatting van de 

hele christelijke antropologie in
22

. In tal van documenten duikt deze paragraaf over de 

zelfgave op – opvallend meer dan bijvoorbeeld Gaudium et Spes nr. 36, waarin de autonomie 

van de wereld wordt bevestigd. Sommige waarnemers begroeten deze voorkeur als een 

statement waardoor deze paus zich zou afgezet hebben tegen het egoïsme van de moderne 

cultuur
23

. In die lijn zou „zelfgave‟ als ordewoord functioneren voor een antimodern offensief 

van de Kerk
24

.   

Een interpretatie die „zelfgave‟ al te gretig uitspeelt tegen „autonomie‟ wordt echter 

tegengesproken door de personalistische filosoof Karol Wojtyła zelf, die in 1974, toen nog 

kardinaal, erg helder verwoordt wat er in de laatste zin van Gaudium et spes nr. 24 op het spel 

staat
25

. Hij wijst erop dat elke menselijke persoon „door God om zichzelf gewild‟ is, wat diens 

intrinsieke waarde beklemtoont. Later zal hij in de encycliek Centesimus Annus naar deze 

passage verwijzen om tegenover het marxisme te stellen dat men zichzelf alleen kan geven 

aan een persoon, niet aan een systeem of abstract ideaal. Elke individuele persoon is uniek en 

kan niet herleid worden tot een schakel in een groter geheel, als louter middel voor een 

                                                           
20

 Zie Gaudium et Spes, nrs. 48-51. Cf. bv. Paus JOHANNES PAULUS II, Mulieris Dignitatem. Over de 

waardigheid en de roeping van de vrouw, Apostolische Brief, 1988, nrs. 7.10.18. 
21

 Cf. Anita DOWSING, The Gift of Self in Marriage. A Study of the Mutual Gift in the Act of Love in the light of 

the Teaching of the Catholic Church and Contemporary Thinking and Practice, Leominster: Gracewing, 2007; 

Alain MATTHEEUWS, S'aimer pour se donner. Le sacrement de mariage, Brussel: Lessius, 2004.  
22

 Zie JOHANNES PAULUS II, Dominum et vivificantem, 1986, nr. 59.  
23

 Cf. bv. Vatican II, 40 Years Later: "Gaudium et Spes". George Weigel on the Pastoral Constitution on the 

Church (www.zenit.org). Voor een gedegen verkenning van het officiële kerkelijke discours over zelfgave,  

geïnterpreteerd vanuit een anti-moderne positie, zie David L. SCHINDLER, The Embodied Person as Gift and the 

Cultural Task in America: Status Quaestionis, in Communio ICR 35 (2008) 397-341.   
24

 Dit vermoeden wordt versterkt vanuit het gegeven dat het motief post factum als grondslag werd voorgesteld 

voor het op natuurwetsdenken gebaseerde anti-conceptie-standpunt van Humanae Vitae, cf. bv. JOHANNES 

PAULUS II, Familiaris Consortio, 1981, nr. 32; Evangelium Vitae, 1995,  nr. 97. 
25

 Karol WOJTYLA, The Personal Structure of Self-Determination [Engelse vertaling van lezing op internationale 

conferentie in Rome en Napels, 17-24 April 1974], in ID., Person and Community: Selected Essays (Catholic 

Thought from Lublin, 4), New York: Peter Lang, pp. 187–195, p. 194.  

http://www.zenit.org/


9 
 

 

politiek doel
26

. Deze bevestiging van het individu is de fundamentele voorwaarde om tot 

zelfgave in staat te kunnen zijn. Verder stelt Wojtyla: „Alleen als men over zichzelf kan 

beschikken, kan men ook een gave voor anderen worden. […] Alleen wie zichzelf bezit, kan 

zichzelf geven en dit doen op gratuite wijze.‟
27

 Zelfgave veronderstelt vrijheid.  

Dat het kerkelijk discours over de zelfgave zich pas in de late Moderniteit expliciet 

ontwikkelt, is mijns inziens niet zozeer te begrijpen als afwijzende reactie tegen de 

autonomie, maar werd juist mogelijk door de moderne emancipatie van het menselijk 

zelfbewustzijn
28

. Zelfgave veronderstelt een sterk „zelf‟: zonder de rebelse eigenzinnigheid 

van Damiaan geen radicale zelfgave. De moderne autonomie dient dus aanvaard te worden als 

mogelijkheidsvoorwaarde voor zelfgave, maar wordt tegelijk kritisch geopend op haar 

relationele horizon. In dat perspectief kan autonomie niet verabsoluteerd worden, maar is ze 

de mens geschonken om zichzelf te kunnen schenken.  

 

In het geven ontvang je wie je ten diepste bent 

Eerst de eigen waardigheid bevestigen om zich nadien toch in liefde te schenken aan de 

ander… Zijn we op dit punt dan niet verdacht dicht bij de oude zelfopofferingsgedachte? Met 

andere woorden: is zelfgave niet meer dan een eufemisme voor het onpopulair geworden 

woord „zelfopoffering‟? Filosofe Claudia Welz argumenteert in dialoog met Kierkegaard en 

Levinas dat er wel degelijk iets gewonnen wordt door „-opoffering‟ door „-gave‟ te 

vervangen
29

. Er wordt namelijk een ander accent gelegd met betrekking tot de verhouding 

tussen geven en ontvangen. Waar liefde begrepen wordt als zelfopoffering, overheerst de 

klemtoon op het negatieve aspect, op het opgeven van zichzelf voor de ander. Zo ontstaat de 

indruk dat het „ik‟ in het geven louter verliest. Dit zou dan eventueel gecompenseerd kunnen 

worden wanneer de geliefde op haar of zijn beurt iets terug zou geven. Geven en ontvangen 

worden gezien als aparte, tegengestelde bewegingen. In de speltheorie spreekt men in een 

dergelijk geval van een „nulsomspel‟: winst van de een gaat ten koste van de ander.  

Als liefde zich uitput in zelfopoffering, is de vraag of de geliefde daar wel mee gediend is. 

Welz merkt nuchter op: „Geen enkele geliefde wenst de wederhelft te verliezen. De idee van 

zelfopoffering stelt verkeerdelijk de zelf-relatie [de relatie tot zichzelf] van de liefhebbende 

                                                           
26

 JOHANNES PAULUS II, Centesimus Annus, 1991, nrs. 11 & 41. 
27

 Karol WOJTYLA, The Personal Structure of Self-Determination (n. 25), p. 194.  
28

 Niet toevallig komt „zelfgave‟ als antropologisch grondbegrip naar voren bij moderne gelovige denkers zoals 

Maritain en Blondel. Cf. Jacques MARITAIN, Amour et amitié (en marge du Journal de Raïssa), in Nova et 

Vetera 38 (1963) 241-279; Maurice BLONDEL, L’action, Parijs: PUF, 1993, „se donner et se redoubler par ce don 

… se voir autre en soi-même, et se voir soi-même en autrui‟ (met dank aan Frederic Vandendries voor dit citaat).  
29

 Cf. Claudia WELZ, Love as Gift and Self-Sacrifice, in NZSTh 50 (2008) 238-266, pp. 250-251. 



10 
 

 

tegenover de zelf-relatie van de ander („ofwel ik, ofwel de ander‟), in plaats van te zien dat ze 

beide onderling verbonden zijn en door elkaar gestalte krijgen.‟
30

  In plaats van als „zichzelf 

opgeven voor‟ pleit Welz ervoor over liefde te spreken als zichzelf geven aan de ander. In de 

liefde is immers een andere logica aan het werk dan in de nulsom: fundamenteel is de 

ervaring dat wie liefheeft in het geven tegelijkertijd ontvangt. Wie werkelijk iemand liefheeft, 

ervaart dit niet als zelfverlies, maar als de ontdekking van een surplus, een bron van 

overvloed, hoeveel die liefde ook vergt en in die zin inderdaad kost. Welz heeft het hier niet 

zozeer over het aspect van „verborgen wederkerigheid‟
31

, met name dat wie geeft, al dan niet 

onbewust, ook veel terugkrijgt van de ander. In dat geval zou er een soort „win-win-situatie‟ 

ontstaan. Vrijgevigheid loont. Meteen zouden economen hier opnieuw aanstippen dat 

zelfgave niet zo gratuit is als onze definitie eerder aangaf. Zelfgave zou dan in realiteit een 

soort van ruiloperatie zijn die haar eigen wederkerige aard miskent.  

De werkelijke kracht van de liefde schuilt echter niet daarin. Liefde is niet berekenend, en 

laat zich niet berekenen. De vraag is wat er eigenlijk gegeven wordt wanneer iemand zich in 

liefde aan de ander geeft. Liefde drukt zich uit in concrete gaven – materieel, maar ook tijd, 

ruimte, aandacht, tederheid,… Deze kan je in principe terugkrijgen. Maar dat alles valt niet 

samen met de liefde. Zij bestaat in een bepaalde kwaliteit van aanwezigheid, van zijn. In de 

liefde opent zich de ruimte om ten volle persoon te worden. Wie zichzelf in liefde geeft, 

ontvangt zichzelf met name als „beminnende persoon‟. Over die dynamiek schrijft Welz: „ik 

blijf en word mezelf in dit proces‟
32

. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan hoe je door het 

geven van je ja-woord echtgenoot wordt, en toch jezelf blijft – of juist meer jezelf wordt. 

Dit klinkt vrij abstract. Het lijkt wel alsof liefde, begrepen als zelfgave, een zweverige 

zaak is. Welz haalt op dit punt een opmerking van Levinas aan die stelde dat hij niet inzag wat 

engelen aan elkaar zouden kunnen geven, of hoe zij elkaar zelfs maar zouden kunnen 

helpen
33

. Goedheid heeft een lichaam nodig om zich uit te drukken. Ons lichaam is de 

mogelijkheid om zich in liefde te geven of juist niet. Vandaar dat Damiaan op een bepaald 

moment de waarschuwing van zijn oversten in de wind sloeg om niemand aan te raken
34

. Zijn 

zelfgave kon zich maar realiseren door aan te raken en aangeraakt te worden. In lichamelijke 

uitingen van liefde wordt duidelijk dat in de liefde de mogelijkheid huist dat geven en 

ontvangen één en dezelfde dynamiek worden. In de aanraking, de omhelzing, zelfs in het 

                                                           
30

 Ibid., p. 250. 
31

 Cf. Annemie DILLEN, De zelfgave van pater Damiaan als inspiratie voor pastores? Over versluierde 

machtsaanspraken en een evenwichtige spiritualiteit, in Collationes 41 (2011) 2, 185-198, p. 195. 
32

 Claudia WELZ, Love as Gift and Self-Sacrifice (n. 29), p. 258.  
33

 Cf. Ibid., 253-254. 
34

 Cf. Jan DE VOLDER, De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd, Tielt: Lannoo, 2009, pp. 52-53. 
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eenvoudige geven van een hand, verliest het lichaam zichzelf niet, maar realiseert zich op een 

nieuwe wijze. 

Daarmee is niet gezegd dat de term „offer‟ geen rol meer te spelen heeft. Welz concludeert 

integendeel dat zelfgave deze niet zomaar kan vervangen
35

. De positieve klank van de term 

„zelfgave‟ kan op zijn beurt een verbloeming van de realiteit met zich meebrengen. Het zou  

een pijnloze liefde kunnen suggereren
36

. Zelfgave in een eindige en gewelddadige wereld 

houdt steeds ook zelfopoffering in, waarbij men er soms letterlijk het leven bij verliest. 

Zelfgave betekent voor Damiaan dat hij er bewust voor kiest naar de hel van Molokai te gaan. 

Hij wil de godverlatenheid aan den lijve ervaren. Door Damiaans zelfgave wordt deze echter 

van binnenuit getransformeerd. Zo belichaamt Damiaan de hoop, die zich in dit licht laat 

definiëren als „de zelfgave in de nacht‟
37

.  

 

Het zelf verruimd: relationele visie op solidariteit  

Wie de ervaring mocht kennen van de liefde tussen twee mensen, kan zich hopelijk iets 

voorstellen bij de beschouwingen van Welz. Maar hoe zit het met de naastenliefde die zich, 

zoals in het geval van Damiaan, radicaal geeft aan uitgesloten mensen? Wordt daarin de 

verhouding tussen geven en ontvangen niet toch tot zelfopoffering? Vanuit haar ervaring met 

solidariteitswerk bekritiseert de feministische theologe Sharon Welch deze voorstelling van 

solidariteit
38

. Ook voor wie zich engageert, is de keuze die zich opdringt niet zozeer „ik of de 

ander‟. Waar het om gaat, is dat de relatie tussen „ik‟ en „de ander‟ niet langer begrepen wordt 

als wederzijds exclusief. Wederzijds exclusief betekent dat wat de een wint, automatisch 

verlies voor de ander zou meebrengen – de nulsom. Dit zou het geval zijn als mensen in de 

eerste plaats volstrekt onafhankelijke individuen zouden zijn, die er pas in tweede instantie 

voor opteren relaties met elkaar aan te gaan waarin ze dan al dan niet investeren
39

. Welch 

wijst erop dat zowel het individualisme als het altruïsme – schijnbaar tegengestelde posities – 

bij nader inzien deze visie op de menselijke persoon gemeenschappelijk hebben. Ethiek, in het 

altruïsme opgevat als de keuze voor de ander ten koste van zichzelf, zou volgens die visie dan 

de omkering zijn van de „natuurtoestand‟, begrepen als „ieder voor zich‟.  

                                                           
35

 Claudia WELZ, Love as Gift and Self-Sacrifice (n. 29), pp. 255- 261. 
36

 In Huub Oosterhuis‟ populaire gedicht Behoed de liefde van de geliefden wordt deze illusie doorprikt door 

geven en lijden samen te zetten in de scherpe verzen „… leer hen verstaan het dodelijk geheim dat liefde lijden 

is, dat geven leven doet…‟. 
37

 Juan M. SARA, Descensus ad inferos. Dawn of Hope. Aspects of Holy Saturday in the Trilogy of Hans Urs von 

Balthasar, in Communio ICR 32 (2005) 541-572, p. 568. 
38

 Cf. Sharon D. WELCH, A Feminist Ethic of Risk, Minneapolis: Fortress, 2000 (rev. ed.), pp. 161-165.  
39

 Cf. Hans ACHTERHUIS, De utopie van de vrije markt, Rotterdam, Lemniscaat, 2010.  
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Deze visie die „ik‟ en „de ander‟ tegen elkaar uitspeelt botst met Welch‟ ervaring in het 

werk met zwarte vrouwen. Door solidariteit met uitgesloten anderen ontdekken mensen dat ze 

altijd al fundamenteel verbonden waren met die anderen. Ze verliezen niet zozeer zichzelf, 

maar vinden zichzelf in een „verruimd zelf‟, een „zelf-in-gemeenschap‟. Radicale 

naastenliefde kan zeker de eigen positie in gevaar brengen; dit wordt echter niet meer ervaren 

als zelfopoffering, maar eerder als een trouw blijven aan de gemeenschap waartoe men 

behoort. Dit is de ervaring die Damiaan zo sterk uitdrukte toen hij op een dag zijn preek in 

Molokai begon met de woorden „Wij melaatsen‟.  Daarmee kondigde hij niet aan dat hij zelf 

ziek geworden was, maar dat hij, op dat moment nog niet-melaatse, uitdrukkelijk tot hun 

gemeenschap wilde behoren. Na de mis voegde Damiaan de daad bij het woord. Wanneer 

hem een pijp wordt aangeboden, laat hij de uit medische voorzorg geboden afstand varen. 

Vanaf dan eet hij ook mee met zijn mensen – uit dezelfde pot. Om Damiaans woorden te 

begrijpen wijst Hilde Eynikel op een belangrijke nuance in de Hawaïaanse taal:  „Je hebt „wij 

ons groepje, maar niet de anderen‟ en het inclusieve „wij, niemand uitgezonderd‟.‟
 40

 Damiaan 

realiseert in woord en daad die inclusieve relatie tussen het „ik‟ en de „ander‟.  

 

Economie van de gave: inzet en gratuïteit 

Moraaltheoloog Charles Curran heeft bij het hele discours over zelfgave de nuchtere 

kanttekening geplaatst dat dit in de concrete praktijk van bijvoorbeeld het huwelijk niet echt 

behulpzaam is
41

. Het spreekt van een absoluutheid die moeilijk te vertalen is in het morele 

leven, dat steeds door ambiguïteit wordt getekend. Verheven woorden als zelfgave dreigen de 

complexiteit van onze relaties te verdonkeremanen. Concrete liefde is steeds ook een zaak van 

een balans vinden tussen geven en nemen, rechten en plichten, onderhandelen, het 

onderscheiden van dubbelzinnige motivaties,… Zoals analoog de juridische notie „gift‟ 

abstractie maakt van het gegeven dat de gave nooit in zuiver gratuite vorm voorkomt, lijkt de 

zelfgave een onmogelijk ideaal
42

. Een ondoordacht beroep op het begrip „zelfgave‟ als norm 

voor huwelijksethiek dreigt bovendien een ongelijke verdeling van lusten en lasten goed te 

praten. Zet de nadruk op het niet-wederkerige niet de deur open voor willekeur en 

onrechtvaardigheid?
43

 

                                                           
40

 Hilde EYNIKEL, Hotel Molokai. Hoe Damiaan een thuis gaf aan de melaatsen, Tielt: Lannoo, 2009, pp. 76. 
41

 Cf. Charles E. CURRAN, The Moral Theology of Pope John Paul II, Georgetown University Press, 2005, 160-

201. 
42

 Een cynicus zou kunnen suggereren dat zelfs Damiaan zich alleen maar zo radicaal gaf met het winstoogmerk 

zijn hemel te verdienen. 
43

 Cf. Margeret FARLEY, Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics, New York: Continuum, 2006. 
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Dit geeft aan dat de notie „zelfgave‟ met de nodige omzichtigheid gehanteerd moet 

worden. Niettemin duidt de term een wezenlijke dimensie aan. Het getuigt van een andere 

logica dan die van de nulsom of de „win-win‟. Het daagt het moderne mensbeeld uit van het 

individu dat autonoom keuzes maakt op basis van kosten-batenanalyses. Zelfgave kan pas 

ontspringen vanuit een bewustzijn van overvloeiende liefde, een verbondenheid die het zelf 

als bron voorafgaat
44

. Ze getuigt van wat Paul Ricoeur aanduidt als de logica van de 

overvloed, of nog: de „economie van de gave‟
45

. In antwoord op de opwerping van Curran zou 

men met Ricoeur kunnen ingaan op de manier waarop deze logica van de liefde in relatie staat 

tot de logica van de rechtvaardigheid, die gekenmerkt is door wederkerigheid. Liefde en 

rechtvaardigheid moeten opgevat worden in een vruchtbare spanning tot elkaar. Ze houden 

elkaar in evenwicht en dagen elkaar uit.  

Het huwelijk illustreert dit. In het huwelijk stappen is het aangaan van een contract, in een 

maatschappelijk instituut met wederkerige rechten en plichten. Maar in het kerkelijk huwelijk 

komt in de belofte een andere dimensie aan het licht, het „gratuite‟ van de wederzijdse 

zelfgave. Beide partijen beloven elkaar wederzijds trouw, maar de traditionele formule die ze 

wederzijds uitspreken is niet zomaar wederkerig. Na „ik beloof u trouw te blijven, lief te 

hebben en waarderen‟ volgt niet de clausule „als en voor zover als gij mij trouw blijft, lief 

hebt en waardeert‟. Waar twee mensen zich uit vrije wil in liefde binden, is het precies wat die 

wederkerigheid overstijgt, het radicaal onvoorwaardelijke, dat hen als gehuwden draagt en 

drijft. 

Spreken over „zelfgave‟ situeert de liefde dus expliciet in een dynamiek die de eigen 

menselijke inspanning voorafgaat en overstijgt. Daarin legt de term een eigen accent ten 

opzichte van de klassieke „zelfopoffering‟ en het moderne „engagement‟, begrippen die 

eveneens radicale betrokkenheid en tomeloze inzet uitdrukken. Zelfgave roept het best de 

bron van gratuïteit op die Damiaan benoemde als „Gods genade‟. Genade wijst niet alleen op 

de kracht die hij ontving om tot het uiterste te gaan. Het werpt ook een bevrijdend licht op zijn 

zending, een licht dat hem hielp om in zijn werk niet krampachtig te worden.
46

  „In werkelijke 

zelfgave… geeft men zonder te binden. Men geeft zonder terug te verwachten. Men geeft, 
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 Cf. John MILBANK, The Ethics of Self-Sacrifice, in First Things 91 (March 1999) 33-38. 
45

 Cf. Paul RICOEUR, Love and Justice, in Werner G. JEANROND & Jennifer L. RIKE (eds.), Radical Pluralism 
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maar men laat ook los – zowel zichzelf als de ander.‟
47

 Dit lijkt me zowel in persoonlijke 

relaties als in solidariteitswerk een cruciaal inzicht.  

 

ZELFGAVE ALS SPIRITUALITEIT VAN DE VERRIJZENIS 

De term „zelfgave‟ opent dus een rijk betekenisveld, dat weliswaar zelf weer in relatie moet 

gezien worden tot andere kernwoorden zoals zelfopoffering en rechtvaardigheid. Als de 

definitie zelf van wat liefde is, wijst het ons op onze oorsprong en bestemming. Maar is deze 

dimensie niet volstrekt onbegrijpelijk in onze huidige context, doordrongen als die is van een 

harde economische logica?  

Het woord „zelfgave‟ is vooralsnog nauwelijks buiten het kerkelijke spreken in gebruik, maar 

de realiteit waarnaar het verwijst, lijkt toch verrassend herkenbaar. Reproducties van Felix De 

Boecks Zelfgave zijn wijd verspreid – een origineel hangt zelfs in het Vlaams parlement
48

.  Of 

denken we aan het onverwachte succes van de film Des hommes et des Dieux, over de 

monniken van Tibhirine wiens vrijheid, oog in oog met terreur, lag in het diepe besef dat het 

leven hen niet kon afgenomen worden omdat ze het als monnik al gegeven hadden. Er is de 

blijvende aantrekkingskracht van het huwelijk, sacrament van de wederzijdse zelfgave, 

waarin, vaak buiten het geloof om, Gods presentie ervaren wordt
49

. In mijn ogen getuigen 

deze fenomenen dat er van deze „perspectieven die voor de menselijke geest ontoegankelijk 

zijn‟ (GS 24) alleszins een vermoeden bestaat.  

In de campagne voor de verkiezing van de grootste Belg (2005) werd Damiaan in de eerste 

plaats voorgesteld als een radicale humanist – wat hij ook was. Zijn christelijke inspiratie 

bleef in de media wat op de achtergrond, tenzij als argument van tegenstanders. Toch is het 

juist een journalist die mijns inziens het helderst de bron van zijn zelfgave wist te 

verwoorden. In een speciaal nummer van Knack schreef Jan Braet een mooie column over 

wat Damiaan bezielde. Braet verwijst naar een brief waarin Damiaan schreef wat door zijn 

hoofd ging toen hij besliste naar het eiland Molokai te gaan. Op dat moment had Damiaan 

teruggedacht aan het ritueel waarin hij zich als éénentwintigjarige novice voor het altaar ter 
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 Jonas SLAETS, Zelfgave en opoffering, blog, 26/09/2010 (http://the.writingsofjonas.net/nl/article-

zelfgave_en_opoffering). 
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aarde had geworpen, en daarbij met een zwart doodskleed bedekt werd en met wijwater 

besprenkeld
50

.   

 

Hij schreef dat dit niet meer dan zijn plicht was, daar hij al op de dag van zijn 

religieuze gelofte onder het baarkleed had gelegen. Dit beduidde dat hij met de 

bezegeling van zijn priesterschap de laatste resten had opgegeven van de 

losbandige persoon Jozef De Veuster, diens dood had omhelsd om de wil van God 

en de bisschoppen te kunnen uitvoeren onder de naam Damiaan. Plat ter aarde 

neerliggend onder het baarkleed, had hij een ander in zich voelen opstaan.
51

 

  

Hier wordt de zelfgave, in dit geval in de religieuze geloften, ten diepste begrepen als een 

deelname in dood en verrijzenis van Christus. In Christus had Damiaan zijn oude ik losgelaten 

om op nieuw wijze zichzelf te vinden. Damiaan getuigt in onze tijd niet alleen van een 

alternatief mensbeeld gebaseerd op gratuiteit en verbondenheid, maar blijkt zelfs in staat 

mensen tot de drempel te brengen van het mysterie van de opstanding.    

 

YVES DE MAESENEER 
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 Jan BRAET, Het kruis van Kalakaua, in Knack Extra 3 „De heilige Damiaan‟ (21 augustus 2009) p. 25. 


