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Voorwoord 

bij de tweede editie 

Servais-"éodore Pinckaers, geboren in 1925 in Luik, trad in 1945 in bij 
de orde van de predikheren (dominicanen) en studeerde !loso!e en theolo-
gie aan het studiehuis van de orde Notre Dame de la Sarte bij Hoei. Daar 
schreef hij zijn licentiaatsthesis over Henri de Lubac onder leiding van de 
latere kardinaal Jean Jérôme Hamer o.p. Aan de pauselijke universiteit 
Sint-"omas van Aquino, oftewel het Angelicum, schreef hij zijn dissertatie 
onder leiding van Louis-Bertrand Gillon, getiteld La vertu d’espérance de 
Pierre Lombard à Saint !omas (1954). 

Na terugkeer in zijn vaderland doceerde hij moraaltheologie aan het stu-
diehuis ‘La Sarte’ van 1954 tot 1965. In deze tijd ontstond de bundel waar-
van de titel De vernieuwing van de moraal (1964) programmatisch is voor 
zijn gehele œuvre, alsook zijn vertaling van en uitvoerige commentaar op 
het traktaat van Sint-"omas over de menselijke handelingen. In een auto-
biogra!sche terugblik in 1999 sprak hij over een aantal cruciale inzichten 
die geheel zijn leven en werk hebben doordrongen en die hun oorsprong 
vinden in deze periode. Op de eerste plaats is dat ‘de ontdekking van de 
Schrift als Woord van God’, een Woord dat ‘superieur is aan elk menselijk 
woord’. Aan de hand van de kerkvaders en vooral van Sint-Augustinus ‘kan 
de Schrift opnieuw ontdekt worden als belangrijkste en permanente bron 
van de theologie’. Tot slot is er de studie van de theologie in de school van 
Sint-"omas en het onderricht over zijn werk. Deze bestond erin de tekst 
van Sint-"omas niet als een ‘geïsoleerd’ geheel te lezen, maar in de con-
text van de bronnen die Sint-"omas zelf gebruikte, namelijk de Schrift, de 
kerkvaders en zijn tijdgenoten. De ‘weg naar de vernieuwing van de moraal’ 
betekende dus een ‘terugkeer naar Sint-"omas als getuige van de beste 
traditie, gevoed door de Schrift en de kerkvaders’.1

1 Voor deze citaten, zie: Servais Pinckaers op, My Sources. in: Communio (Amerikaanse 
editie) 26 (1999): 913-915..
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Na de sluiting van het studiehuis ‘La Sarte’ in 1965, wijdde pater Pinc-
kaers zich vanuit het klooster van de dominicanen te Luik enkele jaren aan 
pastoraal werk. In 1975 nam hij de uitnodiging aan om de Franstalige leer-
stoel in fundamentele moraaltheologie te bekleden aan de universiteit van 
Fribourg (Zwitserland). Daar bleef hij werkzaam tot aan zijn emeritaat in 
1997. 

In deze periode ontstond zijn omvangrijkste en belangrijkste werk Les 
Sources de la Morale chrétienne, dat voor het eerst in het Frans is versche-
nen in 1985. Talloze werken en vertalingen volgden, waaronder La morale 
catholique (1991), Pour une lecture de ‘Veritatis Splendor’ (1995) en La Vie 
selon l’Esprit. Essai de !éologie spirituelle selon saint Paul et saint !omas 
d’Aquin (1996). Tevens was hij betrokken bij het tot stand komen van de 
Catechismus van de Katholieke Kerk (1992) en de encycliek Veritatis Splendor 
(1993). Van 1992 tot 1997 was hij lid van de Internationale "eologische 
Commissie.

Mede door de ontvangst van de Engelse vertaling in 1995 van zijn hoofd-
werk, verscheen er in 2005 een bundel van zijn belangrijkste artikelen in 
Engelse vertaling onder de titel !e Pinckaers Reader. Na zijn emeritaat ver-
schenen onder meer À la découverte de Dieu dans ‘Les Confessions’ (2002) 
en Plaidoyer pour la vertu (2007).2 Hij stierf op 82-jarige leeftijd op 7 april 
2008. Zijn archieven worden beheerd door de leerstoel fundamentele mo-
raaltheologie aan de universiteit van Fribourg en bevatten talrijke uitge-
werkte manuscripten, die sinds zijn dood worden uitgegeven.3 

Zoals Pinckaers zelf aangeeft is de onmiddellijke context van zijn hoofd-
werk Les Sources de la Morale chrétienne een aantal centrale inzichten van het 
Tweede Vaticaans Concilie, namelijk betre+ende de Schrift als belangrijkste 
bron van de theologie, het belang van de kerkvaders en de blijvende waarde 
van de methode en inzichten van Sint-"omas van Aquino, en dit alles met 
als doel te komen tot een vernieuwing van de katholieke moraaltheologie. 
Daarom vormen de hoofdstukken 5 en 6 over de Bergrede en de christelijke 
moraal volgens Sint-Paulus, respectievelijk de vijf grote intuïties van Augus-
tinus in zijn Commentaar op de Bergrede het hart van het werk; het morele 
handelen heeft ten diepste van doen met een verbonden zijn en blijven met 
Christus. De lezing van deze Schriftpassages aan de hand van Augustinus en 
"omas tonen voor Pinckaers aan dat het centrum van het morele leven te 

2 De volledige bibliogra!e is te vinden in: Renouveler toutes choses en Christ. Vers un ren-
ouveau thomiste de la théologie morale. Hommage à Servais Pinckaers op, eds. Michael S. 
Sherwin & Craig S. Titus, Fribourg 2009.

3 www.unifr.ch/tmf/-Archives-Pinckaers.
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maken heeft met de ontwikkeling van de deugden, die leiden naar het ware 
geluk. Het verlangen naar geluk, onder leiding van de Nieuwe Wet van de 
genade, dient de meest fundamentele oorzaak van het morele handelen te 
zijn en niet – tenminste niet op de eerste plaats – externe voorschriften zoals 
dit veelal het geval was in de casuïstiek en het legalisme van de moraaltheo-
logie van de Moderne Tijd (hoofdstuk 11), maar ook in wat hij tre+end het 
‘werelds christendom’ van de huidige tijd noemt (hoofdstuk 13).

Pinckaers onderscheidt tre+end het contrast tussen een ‘vrijheid van 
indi+erentie’ (liberté d’indi"érence) en een ‘vrijheid van gehalte’ (liberté de 
qualité). De ‘vrijheid van indi+erentie’ breekt met de natuur van de mens 
en is in zichzelf opgesloten. Daarentegen neemt de ‘vrijheid van gehalte’ alle 
natuurlijke vermogens van de mens op in de morele handeling en laat zich 
aantrekken door het verlangen naar geluk, waarheid en goedheid (hoofd-
stukken 14 en 15). Het onderscheid tussen beide vormen van vrijheid weer-
spiegelt het contrast tussen de moraal van een geseculariseerde moderniteit 
en die van de Schrift en haar grootste commentatoren zoals Augustinus 
en "omas. Deze hoofdstukken kunnen daarom ook gelezen worden als 
een commentaar op het centrale thema van de encycliek Veritatis Splendor 
(1993) waarin Johannes Paulus II schrijft (nr. 41): ‘De ware morele auto-
nomie van de mens betekent in het geheel niet een afwijzen, maar wel een 
aanvaarden van de morele wet, van het gebod van God: ‘En God de Heer 
gaf de mens dit gebod (…)’ (Gen 2,16). De vrijheid van de mens en de wet 
van God ontmoeten elkaar en zijn geroepen elkaar te doordringen in de zin 
van een vrijwillige gehoorzaamheid van de mens aan God en van de onver-
diende welwillendheid van God jegens de mens.’

De katholieke moraaltheologie bevindt zich sinds de jaren vijftig en zes-
tig van de vorige eeuw in een diepe crisis. Pinckaers laat in Les Sources de la 
Morale chrétienne – zijn magni!eke en originele werk over de fundamentele 
moraaltheologie – zien hoe niet alleen een uitweg uit die crisis kan worden 
gevonden, maar ook een nieuwe opzet en ordening van de moraaltheologie 
kunnen ontstaan door een herbronning op de Heilige Schrift, de kerkvaders 
en de grote theologen uit de traditie van de Kerk, waaronder "omas van 
Aquino een prominente plaats inneemt. 

Het is verheugend dat er nu een tweede editie van de Nederlandse ver-
taling van prof. dr. L. Elders svd voor ons ligt. Uit het feit dat de eerste 
editie in een klein taalgebied is uitverkocht, blijkt dat er ook in België en 
Nederland behoefte bestaat aan een herbronning van de moraaltheologie op 
de authentieke bronnen van de theologie. Ik hoop en bid dat onder Gods 
rijkste zegen dit boek een grote bijdrage mag zijn aan de herleving van de 
moraaltheologie die zich tot taak stelt de leer van de Kerk, voor zover zij 
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betrekking heeft op het morele handelen van de mens, in grote trouw aan 
de Heilige Schift, de traditie van de Kerk en het kerkelijk leergezag, weten-
schappelijk te doordenken.

Utrecht, 14 juni 2013, op de gedachtenis van de H. Lidwina van Schiedam

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
aartsbisschop van Utrecht


