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Preprint 

Sebastian K. MacDonald, Moral Theology and Suffering (American University Studies series 
VII: Theology and Religion, Vol. 171), New York, Peter Lang, 1995; xiv + 185 pp., SFr.54, 
ISBN 0820423718. 

Moraaltheologische studie van `compassie', de liefdevolle nabijheid van een mens die uit 
ervaring weet wat lijden is, met een lijdende medemens (21-23). Het leeuwedeel van het 
boek wordt ingenomen door een opsomming en beschrijving van aspecten van de wijze 
waarop de compassie-volle mens de lijdende medemens tegemoet zal treden; deze 
aspecten worden tevens gezien als de fundamentele elementen van moreel handelen 
überhaupt (46-126). Een lang hfst. wordt tenslotte gewijd aan de toepassing van 
compassie binnen het private en met name het publieke domein (127-178). De aan het 
begin van het boek gegeven definitie van `lijden' is zo breed – `suffering is the experience 
of an intrusion into the usual sense of well-being and functioning of a person, inflicting 
tension, conflict or ill at easeness' (2) – dat de auteur steeds weer kan herhalen, dat lijden 
nu eenmaal behoort tot de `condition humaine': `Every adult person experiences 
suffering' (1). Als lijden dan onontkoombaar is, moeten wij er maar het beste van maken, 
eraan groeien, compassie-volle en morele persoonlijkheden worden. Het besef dat veel 
lijden onnodig lijden is, de oorzaken van dit onnodige lijden, de morele verontwaardiging 
erover en de noodzaak het te vuur en te zwaard te bestrijden, raken zo m.i. veel te veel 
op de achtergrond. Het verbaast dan ook niet, dat M. met weinig waardering over 
bevrijdingstheologie schrijft. 

Marcel Sarot 
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