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Hoofdstuk 1: Inleiding  
 

In deze studie wil ik onderzoek doen naar opvattingen over de morele waardering van de emotie 

woede binnen de christelijke traditie. De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Hoe kan binnen de 5 

christelijke traditie de emotie woede moreel gewaardeerd worden?  

 De laatste decennia is er aandacht gekomen voor de cognitieve en rationele componenten van 

emoties. Dat is opmerkelijk omdat de mainstream gedachte in de westerse filosofie met betrekking tot 

emoties inhoudt dat emoties redeloze, onbeheersbare krachten zijn die het menselijke leven verstoren 

en de rede dreigen te ondermijnen. Emoties hebben doorgaans een slechte naam gehad en speelden een 10 

ondergeschikte rol in filosofie en ethiek, waarin de aandacht veel meer uitging naar de rede, die de 

mens van de dieren onderscheid.  

 Enkele van de denkers van eind vorige eeuw die emoties tot onderwerp van studie gemaakt 

hebben, hebben laten zien dat deze tweedeling in emotie en rede niet opgaat én dat emoties en rede 

elkaar niet uitsluiten. Onder hen zijn R. C. Solomon en P. Lauritzen. Zij wijzen er in hun studies op 15 

dat emoties rationele elementen bevatten en tot het wezen van de menselijke natuur behoren.  

Lauritzen toont in ‘Religious Belief and Emotional Transformation’1 overtuigend aan dat  

emoties, moraal en levensovertuiging elkaar wederzijds beïnvloeden. Hij gaat daarbij uit van een 

cognitieve, constructivistische visie op emoties. In zijn betoog geeft hij ter illustratie drie voorbeelden. 

Eén daarvan is het volgende, dat hij ontleent aan S. Hauerwas.2  20 

 Het is algemeen aanvaard dat een mens er recht op heeft dat (overtuiging) zijn belangen niet 

geschaad worden door onrecht geweld etc. (norm); gebeurt dat toch dan kan woede optreden 

(emoties). Door onze woede vragen we als het ware om vergelding van de aangerichte schade. 

Hauerwas verwerpt de overtuiging dat wij ergens recht op zouden hebben. Ons leven is een gave van 

God, geen bezit of prestatie van ons. Wanneer wij die overtuiging hebben dan zal het niet langer als 25 

schadelijk ervaren worden wanneer ons bezit of ons leven bedreigd worden – ze behoren immers niet 

aan ons toe maar aan God, we hadden er toch al geen recht op. De norm van wat schadelijk is 

verandert: onrecht en kwaad zijn niet langer bedreigingen. Dit leidt tot de ineenstorting van gevoelens 

als woede en wrok. ‘[...] for the Christian community that accepts the view embraced by Hauwerwas, 

anger and resentment should have no place because one does not accept the retributive framework 30 

that emerges when human life is considered to be a right.’3 

 Dit voorbeeld leidde tot de vraag naar de waardering van woede in de christelijke traditie. Is het 

vanuit de christelijke levensovertuiging moreel verkeerd om woedend te zijn? Wat heeft woede met 

                                                 
1 P. Lauritzen, Religious Belief and Emotional Transformation, a light in the hearth, Lewisburg: Bucknell University Press, 
London and Toronta: Associated University Presses, 1992. 
2 S. Hauerwas, Character and the Christian Life: a study in Theological Ethics. San Antonio, Tex.: Trinity University Press, 
1975, in: Lauritzen, Religious Belief and Emotional Transformation, 99-101. 
3 Ibid., 101. 
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moraal te maken? Is het een morele emotie, zo ja, wat is die waarde dan? Wordt woede in de 

christelijke geloofsovertuiging opgevat als een slechte emotie die wij moeten vermijden? 

 Aangezien woede tot de emoties wordt gerekend, begin ik dit onderzoek met een kleine 

exploratie van het begrip ‘emotie’. Daarna zal ik het begrip ‘woede’ uitwerken. 

 Vervolgens wil ik een overzicht geven hoe er in de bijbelse geschriften, als bron van inspiratie 5 

voor de christelijke levensovertuiging, over woede gesproken wordt. Daarbij komen twee aspecten aan 

het licht: de woede van God en de woede van mensen. Binnen het kader van deze scriptie zal ik geen 

uitputtend, gedetailleerd onderzoek kunnen doen, maar de grote lijnen trekken. 

 Daarna wil ik bekijken hoe woede gewaardeerd wordt bij een drietal denkers binnen de 

christelijke traditie, namelijk bij Gregorius de Grote, Thomas van Aquino en Dante d’Alighieri. Hun 10 

gedachten over woede werden opgepakt en uitgewerkt door latere theologen en gelovigen en ze 

hebben tot in onze tijd invloed, niet alleen bij diegenen die een christelijke levensovertuiging 

aanhangen, maar zelfs bij mensen die niet vertrouwd zijn met de christelijke traditie. Uiteraard kan ik 

niet anders dan beknopt zijn, elke denker levert genoeg stof voor een eigen promotieonderzoek. 

 In het laatste hoofdstuk wil ik dan tenslotte trachten de conclusies van mijn onderzoek weer te 15 

geven. Tevens wil ik de vraag trachten te beantwoorden of woede binnen de christelijke traditie van 

waarde is en zo ja, wat die waarde van woede kan zijn. 

 

 

 20 
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Hoofdstuk 2: Emotie 
 

Wanneer ik de morele waarde van woede wil onderzoeken is het zaak om eerst helder te krijgen wat er 

met ‘woede’ bedoeld wordt. De meeste mensen kennen woede uit ervaring; maar om woede  

bespreekbaar maken is het nodig het begrip zo precies mogelijk te analyseren.   5 

Eén van de eerste dingen die je van woede kunt zeggen is dat het een emotie is. Maar wat is 

een emotie? In dit hoofdstuk wil ik trachten eerst die vraag te beantwoorden. Verder wil ik ook kijken 

naar de relatie tussen emotie en moraal. Tenslotte besteed ik ook aandacht aan de vraag of emoties an 

sich morele waarde (kunnen) hebben, omdat ik uiteindelijk zoek naar de eventuele morele waarde van 

de emotie woede. 10 

 

A. Wat is een emotie? 

De vraag wat een emotie is, houdt filosofen, ethici en psychologen al eeuwen lang bezig. Een emotie 

is een vrij complex gegeven en laat zich vanwege die complexiteit moeilijk definiëren. Vanwege deze 

complexiteit analyseren filosofen dan ook voornamelijk de diverse componenten of aspecten van 15 

emotie, wanneer zij een theorie over emotie geven4, eerder dan dat ze met definities aankomen. 

Een aantal van die theorieën over emoties wordt door Ch. Calhoun en R. C. Solomon naar 

voren gehaald in hun boek ‘What is an emotion?’ Zij onderscheiden vijf benaderingen van emoties 

binnen de emotietheorieën: elk van die benaderingen legt de nadruk op een belangrijk aspect van 

emoties. De schrijvers merken daarbij zelf op dat deze classificatie een oversimplificatie is van de 20 

voervloed aan emotietheorieën: er wordt al zo lang en binnen zoveel disciplines over emoties wordt 

nagedacht, dat het onmogelijk is om de verschillende theorieën nauwkeurig te classificeren5.  

Ik geef een kort overzicht van deze classificatie van Calhoun en Solomon, juist omdat in elk 

van die benaderingen één component van emoties duidelijk aan de orde komt. Blijkbaar zijn deze 

aspecten van belang wanneer we zoeken naar antwoorden op de vraag ‘wat is een emotie?’ Ik zal van 25 

elk van de vijf benaderingswijzen trachten aan te geven op welk aspect van emotie zij gefocust zijn. 

Calhoun en Solomon onderscheiden:  

Sensatie theorieën en fysiologische theorieën.6 

Deze twee klassen worden door de auteurs gelijkertijd besproken, omdat ze veel gemeen hebben. In 

beide soorten theorieën wordt een emotie in de eerste plaats of zelfs uitsluitend beschouwd als een 30 

gevoel dat we binnen onszelf voelen, een waarneembare en soms overweldigende gewaarwording, die 

ons overkomt, een bepaalde tijdspanne blijft hangen en in het lichaam gelokaliseerd kan worden. Het 

‘gevoel’ dat emoties geven, of de subjectieve beleving van emotie staat centraal in deze theorieën. Het 

verschil tussen sensatie en fysiologische theorieën is dat bij sensatietheorieën de aandacht 

                                                 
4 Ch. Calhoun & R.C. Solomon (eds). Introduction in: What is an emotion? Classic Readings in Philosophical Psychology: 3-
40, New York/Oxford: Oxford University 1984, 7. 
5 Ibid., 7,8.  
6 Ibid., 8-11. 
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voornamelijk is gericht op hoe mensen hun emoties in mentaal opzicht ervaren: emoties als psychische 

gevoelens, zoals het genieten van een kunstwerk. Bij de fysiologische theorieën staan de fysieke, in 

het lichaam te lokaliseren gewaarwordingen centraal: hoe men lichamelijk reageert op emoties, zoals 

trillen van woede.  

Gedragstheorieën.7 5 

Focus in de analyse van emotie in de gedragstheorieën is het waarneembare gedrag of de neiging 

daartoe waarmee we uitdrukking geven aan emoties. Emoties worden veroorzaakt door of vallen zelfs 

samen met een specifiek gedrag. Wanneer we willen weten wat een emotie is, moeten we daarom 

kijken naar het gedrag dat er mee gepaard gaat. Emotioneel gedrag omvat weloverwogen en 

vrijwillige verbale en fysieke handelingen, zoals een vriend omhelzen, maar ook aangeboren, reflexief 10 

gedrag, zoals huilen bij pijn.  

Evaluatieve theorieën.8 

Deze emotietheorieën benadrukken dat er een bepaalde logisch verband is tussen onze emoties en 

waarde-oordelen, of scherper nog: dat emoties (op z’n minst ten dele) waarde-oordelen zijn. Ze maken 

ons er van bewust welke waarde we aan mensen en dingen hechten, of we ze liefhebben, 15 

verafschuwen, mooi vinden, bedreigend vinden. Maar we moeten daarbij in acht nemen dat onze 

emoties niet altijd in overeenstemming zijn met de werkelijke waarde van de objecten waar ze op 

gericht zijn. We kunnen bijvoorbeeld van roken genieten en broccoli verafschuwen, maar roken is erg 

ongezond en broccoli juist erg gezond.  

Cognitieve theorieën.9 20 

Cognitieve theorieën hebben vooral oog voor de kennis aspecten van emoties. In emoties komt naar 

voren welke overtuigingen we hebben over onze situatie. Emoties vooronderstellen en zijn afhankelijk 

van bepaalde kennis en overtuigingen aangaande de  context, waardoor we situaties en personen 

kunnen interpreteren. We moeten bijvoorbeeld weten wat een pistool is en wat men dan daar mee kan 

aanrichten om ons bang te voelen voor een man die een pistool op ons richt. Emoties maken ons er van 25 

bewust hoe en in welke relatie we staan met wie of wat we waarnemen. Ze worden in deze theorieën 

als min of meer rationeel van aard gezien: mochten emoties in een bepaalde situatie irrationeel lijken 

of ongepast, dan ligt dat niet aan de emotie maar aan de overtuiging waarmee we de situatie benaderen 

en mogelijk verkeerd inschatten.  

Deze vijf benaderingswijzen bepalen ons bij een aantal aspecten van emoties: zij worden 30 

innerlijk ervaren, zowel mentaal als fysiek; zij uiten zich in gedrag; zij drukken uit hoe we bepaalde 

gebeurtenissen of personen waarderen; en tenslotte geven zij aan hoe wij onszelf en de wereld om ons 

heen verstaan. 

Ik vond een definitie van emotie bij I. Martin, waarin al deze aspecten voorkomen:  

                                                 
7 Ibid. 11-15. 
8 Ibid. 16-20. 
9 Ibid. 20-25. 
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(Gefühle sind) ‘komplexe Zustände (sic) (Ich-, Personszustände), die von gesteigerter 

Wahrnehmung eines Objekts oder einer Situation, weitreichenden physiologischen 

Veränderungen, einem Gewahrwerden von Anziehung oder Abscheu und von Annäherungs- 

oder Vermeidungsverhalten begleitet sind. Eine der stärksten subjektiven Erfahrungen der G. 

ist der Handlungsdruck, der bestimmte Formen der Begegnung mit der Umwelt nahelegt.’10 5 

Deze definitie vestigt overigens de aandacht op een aspect van emoties dat nog niet genoemd is, 

namelijk dat emoties kunnen aanzetten tot handelen. Verliefd zijn zou een jongeman kunnen aanzetten 

tot het schrijven van liefdespoëzie, angst voor een hele grote hond kan er toe leiden dat ik weg ren. 

 Eén van degenen die een cognitieve theorie van emoties bieden is Paul Lauritzen.11 Bij zijn 

benadering van emoties wijst hij op het geconstrueerde karakter ervan. De overtuigingen die uit onze 10 

emoties blijken zijn niet aangeboren; zij worden op z’n minst mede gevormd door opvoeding, cultuur 

en (de daarin heersende) overtuigingen. Om dat toe te lichten maakt Lauritzen gebruik van het 

onderscheid dat Clifford Geertz maakt tussen een stratigraphische en een synthetische visie op 

menselijke natuur.12 Volgens Geert worden bij een stratigraphische visie psychologische en socio-

culturele factoren beschouwd als onafhankelijke en onderscheiden lagen in een mens. Wanneer men 15 

die lagen één voor één weghaalt houdt men tenslotte de ‘echte’, ‘oorspronkelijke’ biologische mens 

over, die niet beïnvloed is door subjectieve meningen, irrationele gevoelens en aangeleerde 

vooroordelen en van wie de emoties dan ook niet gevormd zijn door kennis, ervaring en overtuiging, 

maar louter door fysiologische verschijnselen. Bij de synthetische versie gaat men er van uit dat die 

psychologische en socio-culturele en biologische factoren (anatomisch, fysiologisch, neurologisch) 20 

onderling met elkaar verweven zijn en dat het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen ‘hogere’ 

en ‘lagere’ menselijke factoren. Hierbij maken emoties wezenlijk deel uit van het menselijk leven, ze 

zijn geen aanvulling op en versieringen van het menselijk leven, ze worden gevormd door ervaringen, 

opvoeding en ontwikkeling. Wanneer men immers, zoals volgens de stratigrafische visie mogelijk zou 

zijn, een mens van zijn psychische en culturele verworvenheden ontdoet als waren zij ornamenten, 25 

waarbij ook emoties los komen te staan van kennis, ervaring en overtuigingen, dan houdt men niet een 

‘echte’ mens over maar een gedrocht met weinig bruikbare instincten, amper herkenbare emoties, dat 

weinig kennis heeft, en dat steeds op andere wijze emotioneel reageert op veranderingen en 

gebeurtenissen in zijn situatie.13 

 Lauritzen komt tot de volgende definitie van emotie: 30 

 ‘(an) emotion is a culturally mediated experiential complex that consist of suchs diverse 

elements as pronounced physiological, expressive bodily responses, feelings, desires, beliefs 

and evaluative judgements.’14  

                                                 
10 I. Martin, Gefühle, Lexikon der Psychologie, Band 1, Freiburg, Basel, Wien: Herderverlag, 1991, 684. 
11 Lauritzen, Religious Belief and Emotional Transformation. 
12 P. Lauritzen, Emotions and Religious Ethics, in The Journal of Religious Ethics 16, 307-324, 1988, 313. 
13 Ibid. 
14 Lauritzen, Emotions and Religious Ethics, 317. 
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Net als bij de definitie van Martin zijn hier de belangrijkste aspecten van emotie in verwoord, maar het 

voordeel van de definitie van Lauritzen is dat wij er op geattendeerd worden dat emoties niet overal en 

altijd op dezelfde manier voorkomen.  

 

B. ‘The Myth of the Passions’  5 

Er is een lange traditie in het Westerse denken waarin rede en gevoel tegenover elkaar geplaatst 

worden. Binnen deze traditie gaat men er van uit dat de ware humaniteit gezocht moet worden in het 

redelijke denken. Emoties maken echter inbreuk op het menselijk leven zoals dat bedoeld is, namelijk 

geleid door de rede. Emoties worden beschouwd als in strijd met en inferieur aan de rede, behorend tot 

het lagere deel van de menselijke ziel, namelijk dat deel dat we gemeenschappelijk hebben met de 10 

dieren. Net als bij de redeloze dieren zouden emoties bij mensen irrationeel zijn. Zij komen spontaan 

en onvrijwillig op, zijn onbeheersbaar, chaotisch, subjectief; ze zijn zelfs gevaarlijk omdat zij de rede 

verduisteren en de objectiviteit ondermijnen die men nodig heeft om wetenschappelijk verantwoord 

bezig te kunnen zijn. De rede is het enige deel van de menselijke ziel dat direct onder onze controle 

valt. Emoties moeten daarom beheerst en bestreden worden door de rede, om ze zo in goede banen te 15 

leiden en hun funeste invloed te voorkomen. Vertegenwoordigers van deze traditie zijn wijdverbreid, 

onder hen bevinden zich onder andere Aristoteles, Plato, Seneca, Augustinus, Spinoza, I. Kant, S. 

Freud, F. Nietzsche. 15 

 Er zijn echter ook denkers die meer waarde hechten aan emoties dan aan de rede, bijvoorbeeld 

D. Hume en J.J. Rousseau. Hoewel zij de rede inferieur achten aan de emoties wanneer het aan komt 20 

op de vraag waardoor men zijn leven het beste kan laten leiden, gaan ook zij uit van de 

vooronderstelling dat rede en emoties elkaar uitsluiten en beschouwen volgens Solomon ook zij 

emoties als tegengesteld aan de rede: irrationeel, chaotisch etc.16 

Deze benadering van emoties wordt door Solomon ‘The Myth of the Passions’  genoemd. 

‘Mythe’ omdat deze overtuigingen aangaande emoties volgens hem geen verzinsels zijn, maar ook 25 

geen quasi-wetenschappelijke of objectieve visie op emoties geven. Mythen zijn geen poging om een 

verklaring voor bepaalde verschijnselen te geven, maar om er een interpretatie van te geven. ‘A 

mythology is a subjective interpretation of our world, one which may require an objective basis, but 

which may also allow itself the luxury of a lifetime of allegories and fantasies in its constitution of the 

world.’17 Solomon geeft met deze term ‘Myth of the Passions’ aan, dat volgens hem mensen met 30 

genoemde opvattingen over emoties op deze manier betekenis geven aan het verschijnsel ‘emotie’ in 

hun leven, maar dat hun opvattingen niet gebaseerd zijn op verantwoorde en wetenschappelijke 

doordenking van dat verschijnsel. 

                                                 
15 R.C. Solomon, The Passions, Emotions and the meaning of life, Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 
1993, XV – XVI, 10-12;  R. C. Solomon, Philosophy of Emotions, in:  Routledge Encyclopedia of Philosophy, CD-ROM, 
V.1.0, London: Routledge, 2-3 en M.C. Nussbaum, Morality and emotions, Routlege Encyclopedia of Philosophy CD-
ROM.V.1.0. Londond: Routledge E. Graig (ed). 1, 6. 
16 Solomon, Emotions, Philosophy of,  Routlegde, 2-3 en The Passions, xvii en 11.  
17 Solomon, The Passions, 145. 
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‘Passion’ (Ned. passie) komt van het Latijnse passio, dat met lijden te maken heeft; de basisbetekenis 

daarvan is ‘ondergaan’; een passie is iets dat een mens overkomt en hem passief houdt, waar onder hij 

te lijden heeft18. Emoties worden gezien als krachten die van buiten komen en op ons inwerken, waar 

we hulpeloos aan overgeleverd zijn. Emoties overweldigen ons, drijven ons een kant op waar we niet 

voor kiezen.  5 

Solomon wijst er op dat in het spraakgebruik deze mythe in stand gehouden wordt: wij zeggen 

dat wij worden geplaagd door schuldgevoelens, verlamd raken door schrik, geslagen zijn door 

verdriet, getroffen zijn door medelijden etc.  ‘The Myth of the Passions’ is volgens hem ook ‘the myth 

of passivity’: omdat wij veronderstellen dat emoties ons als het ware aangedaan worden, zijn wij er 

slachtoffer van, wij kunnen het ook niet helpen, wij dragen geen verantwoordelijkheid voor onze 10 

emoties en wat wij daarmee doen: wie emotioneel is moet en kan niet helemaal serieus genomen 

worden. Doel van de mythe is, volgens Solomon, de mensen in hun rol van slachtoffer te bevestigen.19  

Ook het wijdverbreide idee dat wij onze gevoelens niet moeten opkroppen hoort bij deze 

mythe: dat wat Solomon e.a. het ‘hydraulische model’ noemen20. Het is de populaire visie dat emoties 

fenomenen zijn die al dan niet bewust opduiken in de menselijke psyche en zich willen manifesteren; 15 

bijna tastbare entiteiten die ongewild en oncontroleerbaar in ons groeien en afgevoerd moeten worden. 

Wanneer ze verwaarloosd worden of onderdrukt worden, presenteren ze zich alsnog op een 

onaangename manier.  De menselijke psyche wordt gezien als een heksenketel vol grote spanningen, 

veroorzaakt door emoties die wezensvreemd zijn aan mensen, maar wel op hen inwerken en hen er toe 

dwingen om op een bepaalde manier te handelen, waar ze zelf niet voor gekozen zouden hebben. Wie 20 

die ketel vol emoties gesloten houdt, door de emoties te beheersen, of te ontkennen, voert de druk op, 

totdat op een gegeven ogenblik de druk te hoog wordt en men als het ware explodeert of last krijgt van 

spanningen. Ook hierbij is de idee doorslaggevend dat emoties wezensvreemd aan mensen zijn, 

onbewust op ons inwerken en ons er toe dwingen om op een bepaalde manier te handelen, waar wij in 

alle ‘redelijkheid’ niet voor zouden hebben gekozen. Het bewustzijn (en daarmee de 25 

verantwoordelijkheid) wordt uitgeschakeld.21 

Solomon wil deze ‘Myth of the Passions’ ontmythologiseren. Hij draagt daarvoor elementen 

uit de cognitieve emotietheorieën aan: emoties zijn oordelen waarmee we de wereld betekenis geven 

en er mee om gaan. Elke emotie, schrijft hij, is een strategie, een poging om de wereld te begrijpen en 

                                                 
18 Solomon onderscheidt overigens binnen de ‘passions’ stemmingen, emoties en verlangens. Van deze drie zijn de emoties 
het meest ontwikkeld en complex. Een stemming heeft anders dan een emotie, geen specifiek object of specifieke situatie op 
het oog; een stemming is zoveel als een gegeneraliseerde emotie. Een verlangen is streven van een mens naar zaken als 
vriendschap, een goede reputatie, geluk; zaken die gebruik maken van het begrippenkader en de structuur van emoties; 
mogelijk te omschrijven als een wens om bepaalde emoties te ervaren. Solomon richt zich voornamelijk op emoties; in zijn 
teksten worden de begrippen ‘passions’ en ‘emotions’ door elkaar heen gebruikt. In ieder geval: wat voor ‘passions’ geldt, 
geldt ook voor ‘emotions’, zie  Solomon, The Passions, 70-72. 
19 Solomon, The Passions, XV. 
20 Ik vond die term voor en een omschrijving van hetzelfde verschijnsel ook terug bij C. Tavris, Anger, The Misunderstood  
Emotion, New York: Simon and Schuster, 1982, 37. 
21 Solomon, The Passions, 83-88. 
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ter structureren.22 Emoties zijn geen onpersoonlijke wezensvreemde machten die van buiten af op een 

mens inwerken, maar zij behoren tot het menszijn en zijn zelfs essentiële en zingevende factoren.23 

Emoties vooronderstellen bepaalde kennis en overtuigingen bij degene die de emoties heeft; ze zijn 

gericht op objecten (personen of situatie, soms zelfs denkbeelden), weerspiegelen de manier waarop 

iemand de wereld beleeft, ze reageren op veranderingen in de omgeving. Dat vereist dat men met 5 

emoties waarneemt (wat gebeurt er?), interpreteert (wat betekent dat?), oordelen velt (dat is 

onaangenaam!); emoties zetten aan tot handelen (wat moet er gedaan worden?). Zij vertellen iets van 

de manier waarop een iemand de wereld om zich heen beleeft, interpreteert, en evalueert; ze bieden 

een manier om met de wereld om te gaan. Dat houdt in dat emoties op zijn minst niet irrationeel zijn. 

Maar ze zijn ook niet per se onfeilbaar. Ze kunnen zich ook vergissen: ongeschikt zijn in de 10 

betreffende situatie, de gebeurtenissen verkeerd interpreteren.24 Emoties zijn subjectief, erkent 

Solomon, ze geven weer hoe mijn overtuigingen en oordelen met betrekking tot de situatie zijn.  Hij 

waardeert dit echter als positief: mijn bestaan, mijn betrokkenheid op de mensen en de wereld om mij 

heen zijn, anders dan bij objectiviteit, van belang: ‘Passions are not concerned with the world, but 

with my world.25 ‘De wereld’ als object, als ‘Reality’, los van alle vooroordelen en interpretaties; ‘de 15 

wereld’ die voor iedereen hetzelfde is, is niet het menselijk bestaan, is niet mijn wereld, maar een 

abstractie.26 

 Bij het ontkrachten van de ‘Myth of the Passions’ kunnen we wellicht ook in acht nemen wat 

Aaron Ben-Ze’ev schrijft over de verantwoordelijkheid die wij, mogelijk gedeeltelijk of indirect, 

dragen voor onze emoties. Emoties zijn weliswaar onmiddellijke reacties op gebeurtenissen, maar dat 20 

wil niet zeggen dat men er niet weloverwogen mee om kan gaan.27 Men kan zich bijvoorbeeld 

afvragen of de situatie die de emotie oproept goed waargenomen en goed ingeschat is en of de emotie 

in de gegeven situatie terecht of onterecht is. Men kan zijn emoties beheersen, maar ook veranderen; 

ze zijn immers aangeleerd en ontwikkeld; dat is een proces dat door kan gaan. Men kan emoties 

veranderen door de overtuiging aangaande de situatie of het voorwerp van de emotie te wijzigen of 25 

een andere (morele) waardering te geven.28 

 

C. Emotie en moraal 

Bij het spreken over de verhouding tussen emoties en moraal doen zich twee belangrijke vragen voor. 

De eerste is de vraag of emoties een rol spelen bij het zoeken naar normen en waarden en zo ja hoe 30 

dan? De tweede vraag is of emoties zelf moreel van aard zijn. De tweede vraag is in de context van 

                                                 
22 Ibid., xvii-xviii. 
23 Ibid., xvii-xviii. 
24 Ibid., xviii. 
25 Ibid., 19. 
26 Ibid., 17-18. 
27 A. Ben-Ze’ev, Emotions and morality, The journal of Value Inquiry, 31: 195-212, 1997, 197. 
28 Ben-Ze’ev,  Emotions and morality, 197-200.  
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deze scriptie de meest interessante vraag, omdat ik op zoek ben naar de eventuele morele waarde van 

woede. Ik zal mij dan ook tot de laatste vraag beperken.  

  

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen moreel goede en moreel slechte emoties. Goede emoties 

zouden ‘gezond, deugdzaam en bijdragend aan sociale harmonie’ zijn, slechte emoties ‘ongezond, 5 

ondeugdelijk en sociaal ontrichtend’.29 Maar zijn emoties an sich moreel goed of slecht? Volgens 

degenen die de visie aanhangen van wat Solomon noemt de ‘Myth of the Passions’ zijn emoties 

moreel slecht, omdat het goede, humane leven slechts geleid kan worden door de rede en emoties 

daarop ongewenst inbreken. Interessant voor mijn onderzoek is wat Solomon schrijft over de manier 

waarop binnen het christendom tegen emoties aangekeken wordt, namelijk dat emoties binnen de 10 

christelijke traditie negatief werden beoordeeld: emoties leiden een mens alleen maar af van het 

geloof, zij werden gezien als verleidingen van het vlees. Uiteraard werd er wel een uitzondering 

gemaakt voor de emoties geloof en liefde30 (en ik zou daar zelf aan toe willen voegen: hoop). 

 Volgens Ben-Ze’ev kunnen emoties moreel zijn. Hij draagt twee criteria aan om te bepalen of 

een  emotie moreel is of niet. Deze twee criteria zijn: 15 

a. ‘whether the core evaluative concern of the emotion is moral’ 

b. ‘whether the emotion tends to lead to beneficial moral consequences.’31 

 Het eerste criterium refereert aan de intrinsieke evaluatieve component van de emotie: als het 

object waarop de emotie betrokken is, wezenlijk moreel van aard is, is de emotie het ook.32 Medelijden 

bijvoorbeeld is een morele emotie, omdat dat aangeeft dat wij de persoon die wij in lijden zien positief 20 

waarderen en ons er toe aanzet om deze persoon die ons dierbaar is te helpen.33  

 Het tweede criterium refereert aan de consequenties van de emotie: een emotie kan als moreel 

of immoreel gekarakteriseerd worden als de gewaarwording er van de neiging heeft om te leiden naar 

consequenties die moreel heilzaam of schadelijk zijn. ‘Er toe neigen’ kan betekenen:  

 a. Een emotie noodzakelijk uitmondt in heilzame of schadelijke consequenties, 25 

b. dat dat altijd gebeurt of  

 c. dat het normaal gesproken gebeurt.34 

Het is moeilijk om aan de hand van het tweede criterium te bepalen of een emotie moreel is of niet, 

omdat er veel empirische zaken bij het onderzoek betrokken moeten worden, zoals factoren die te 

maken hebben met de handelende persoon, de maatschappij waarin de gevolgen plaatsvinden en de 30 

gegeven omstandigheden.35 Voor beide criteria die Ben-Ze’ev geeft geldt dat het ijkpunten zijn die 

                                                 
29 Solomon, Philosophy of Emotions, 2. 
30 Solomon, The Passions, 10. 
31 A. Ben- Ze’ev, Are Envy, Anger, and Resentment Moral Emotions? Philosphical Explorations Volume V (2): 148-154, 
May 2002, 148. 
32 Ibid., 148. 
33 Ibid.  
34 Ibid., 149. 
35 Ibid., 148-149. 
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buiten de emoties zelf liggen. Een emotie krijgt pas een (im)morele waarde door het object waar hij op 

gericht is en de kwaliteit van de handelingen richting dat object. 

 

Samenvatting: 

In dit hoofdstuk zijn in het kort diverse emotietheorieën aan de orde gekomen. Er zijn emotietheorieën 5 

die emoties zien als onvrijwillig, onbeheersbaar en moreel negatief omdat zij verstorend zouden 

werken op het leven in overeenstemming met de rede. Woede zal in deze theorieën als irrationeel en 

moreel slecht beschouwd worden.  

 Andere, met name cognitieve theorieën wijzen er op dat emoties complexe verschijnselen zijn, 

die echter voluit menselijk zijn. Daarbij wordt benadrukt dat emoties wijzen zijn waarop we in relatie 10 

staan met de wereld ‘buiten’ ons: hoe we de wereld benaderen met onze overtuigingen. Uit onze 

emoties blijkt hoe we over andere personen of de gegeven situatie denken en hoe wij die waarderen en 

zij stimuleren ons om tot handelen over te gaan als de situatie zodanig is dat verandering dan wel 

continuïteit door ons gewenst is. Emoties worden binnen deze theorieën niet als slecht en vermijdbaar 

gezien; zij worden in eerste instantie als a-moreel beschouwd. Door datgene waar ze op gericht zijn of 15 

door de handelingen waartoe ze aanzetten krijgen ze pas morele waarde.  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 
 

 

 35 
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Hoofdstuk 3: Woede 
 

Nadat ik in het vorige hoofdstuk het begrip ‘emotie’ onderzocht heb, wil ik in dit hoofdstuk verder 

ingaan op de emotie ‘woede’, wat deze emotie inhoudt en hoe ze functioneert. Omdat ik op zoek ben 

naar de morele waarde van woede zal ik mij daarbij ook richten op de vraag hoe woede zich tot de 5 

moraal verhoudt.  

 

A. Wat is woede? 

Volgens Calhoun en Solomon bestaat er geen discussie over de vraag of woede tot de emoties moet 

worden gerekend, zij wordt in alle opsommingen van emoties genoemd.36 Net als bij het begrip 10 

‘emotie’ worden er voor ‘woede’ nauwelijks definities gegeven, vanwege haar complexiteit, maar 

wordt het begrip terdege geanalyseerd. 

 Alle aspecten van emotie die in het vorige hoofdstuk aan de orde kwamen, zijn ook op de 

emotie ‘woede’ van toepassing; net als emotie is woede een complex begrip. Ik wil trachten er grip op 

te krijgen door de diverse aspecten van emotie na te gaan, maar dan hoe die specifiek voor woede 15 

gelden, om tenslotte enkele gegeven definities van woede te onderzoeken.  

Sensatie- en fysiologische aspecten. 

Woede kan gepaard gaan met merkbare veranderingen in het lichaam. Die veranderingen zijn niet 

voor iedereen die woedend is hetzelfde. Sommige mensen worden heet van woede, andere bevriezen 

van woede; sommigen worden rood van woede, anderen trekken er wit van weg, weer anderen worden 20 

duizelig van woede, etcetera.37  

Gedrags-aspecten  

Bij woede kunnen spieren worden aangespannen, tanden knarsen, ogen flikkeren, vuisten worden 

gebald, gezichten verstrakken. Sommige mensen gaan schreeuwen, anderen kunnen geen woord meer 

uitbrengen. Hierbij geldt: niet bij iedereen uit woede zich in één en hetzelfde gedrag; het kan zelfs dat 25 

er helemaal geen uiterlijke lichamelijke tekenen van woede zijn38. 

Evaluatieve aspecten 

Woede waardeert de zaak of persoon waarop zij gefocust is altijd negatief.39 Woede geeft aan dat er 

iets is dat wij niet willen en waar we tegen strijden. De situatie zou anders moeten zijn, of de ander 

zou zich anders moeten’ gedragen dan nu het geval is. 30 

Cognitieve aspecten 

Woede vooronderstelt het vermogen om zaken waar te nemen en te interpreten, en overtuigingen 

waarmee men de situatie benadert. Belangrijke, specifieke, cognitieve aspecten van woede zijn de 

volgende:  

                                                 
36 Zie bv Calhoun and Solomon ‘What is an emotion?’ 23 en Solom ‘The Passions’, 226.  
37 Tavris, Anger, 66-67. 
38 Ibid. 
39 Solomon, The Passions, 228 
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-  de overtuiging dat er onrecht geschiedt of geschied is. 

Specifiek voor woede is de relatie met onrechtvaardigheid en onrecht, de overtuiging dat het 

waargenomen gedrag van de ander, of de ervaren situatie niet is zoals wij hadden verwacht of 

meenden te mogen verwachten. Woede is dat gevoel dat opkomt wanneer wij menen dat er tegen een 

norm die wij belangrijk vinden gezondigd is, of wanneer er schade is toegebracht aan ons of aan 5 

iemand die ons ter harte gaat.40 We gaan er vanuit dat degene die onze woede opwekt 

verantwoordelijk is voor zijn of haar handelingen en zich anders had kunnen en moeten gedragen. Dit 

aspect van woede vinden we bij vele auteurs die woede bestudeerd hebben. Solomon bijvoorbeeld 

zegt: ‘The key of anger is its judgement of indictment and accusation.’41 Tavris wijst ook op dit aspect: 

woede geeft aan dat iemand zich niet zo gedraagt als je denkt dat hij of zij zou behoren te doen. Het 10 

veronderstelt dat de situatie of het gedrag van een ander anders behoort te zijn. ‘This ‘assertion of an 

ought’ is according to psychologist Joseph de Rivera, the one common and essential feature of anger 

in all its incarnations’, schrijft zij.42  

Bij de emoties verdriet en schaamte gaat men er ook van uit de overtuiging dat de situatie niet 

is zoals die behoort te zijn of op z’n minst anders is dan wij zouden willen en verwachten. Solomon 15 

heeft de diverse emoties geanalyseerd; in ‘The Passions’ is terug te vinden wat de verschillen tussen 

woede, verdriet en schaamte zijn. Die verschillen zitten onder andere in wat de emotie beoogt, wie er 

verantwoordelijk is, op wie de emotie zich richt. Bij woede speelt de wens om te straffen, bij verdriet 

de wens om de situatie terug te draaien en te herwinnen wat is verloren, bij schaamte de wens om het 

weer goed te maken of boete te doen. Bij verdriet is er niemand die aansprakelijk gesteld wordt voor 20 

het verlies; bij woede wordt een ander beschuldigd, bij schaamte beschuldig ik mijzelf. Woede richt 

zich op een ander, verdriet is in zichzelf gekeerd en op zichzelf gericht, schaamte heeft zichzelf als 

object.43 

Tenslotte wijst ook Ben-Ze’ev op deze centrale specifieke karaktertrek van anger: ‘(anger is) 

a specific negative emotional attitude towards another agent who is considered to have inflicted 25 

unjustified harm upon us’.44  

  -  de overtuiging dat iemand verantwoordelijk is.  

 Wanneer we woedend zijn met betrekking tot een situatie getuigt dit ervan dat wij iets of iemand 

verantwoordelijk houden voor de ongewenste situatie.45 Demmerling en Landweer zien hier een 

                                                 
40 Ch. Demmerling und H. Landweer, Philosophie der Gefühle, von Achtung bis Zorn, Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 
2007, 301-302. Demmerling en Landweer rekenen Wut tot de Agressionsaffekte, samen met Zorn, Ärger, Hass, Neid en 
Empörung. In hun hoofdstuk ‘Zorn und andere Agressionsaffekte’ leggen zij nauwkeurig de verschillen tussen deze 
verschillende Affekte uit. 
41 Solomon, The Passions, 227.  
42 Tavris, Anger,  47. 
43 Solomon, The Passions, 228,229; 297,298, 301,302. 
44 A. Ben-Ze’ev, Anger and Hate, in: Journal of Social Philosophy, 23 (1992), 85-110. 
45 Solomon, The Passions, 228.  
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onderscheid tussen Wut en Zorn: bij Zorn houdt men alleen personen verantwoordelijk, bij Wut kan de 

agressie zowel gericht zijn op personen als op situaties. 46 

Ik heb tot dusver niet terug kunnen vinden dat het verschil tussen Wut en Zorn dat Tisch aangeeft, een 

rol zou spelen bij het gebruik van de  Nederlandse termen woede en toorn. De online editie van Van 

Dale uit 200747 geeft aan dat woede en toorn (en boosheid) min of meer equivalent zijn: toorn wordt 5 

gedefinieerd als woede; woede als grote boosheid; boos wordt gedefinieerd als ‘in een onaangename 

stemming verkerend, waarin men anderen verwijten maakt of daarvan blijk geeft’.48 

Solomon geeft als variaties van anger ‘rage, outrage, furor, irritation and annoyance, being 

peeved, pissed, piqued, and incensed’49, maar hij maakt geen nauwkeurige onderscheidingen tussen 

deze variaties van anger, en schrijft over anger, dat deze emotie ‘always requires a responsible 10 

agent’. Hij  voegt daar aan toe ‘even if it is anger at the weather, anger at a jammed door, or anger at 

the termites that are devouring one’s house’.50 We kunnen volgens Solomon ook woedend worden op 

dingen die onmogelijk verantwoordelijkheid kunnen dragen. In die gevallen zal woede niet de gepaste 

reactie zijn. 

 -  woede is mede cultureel bepaald. 15 

Een ander cognitief aspect van woede is dat zij mede bepaald is door de cultuur waarin men leeft. 

Tavris wijst daar uitvoerig op. Het hele tweede hoofdstuk van haar boek is eraan gewijd hoe cultuur 

mede woede en de omgang daarmee beïnvloedt51. Zij geeft het voorbeeld van een getrouwde vrouw, 

die bij een bron een vreemdeling ontmoet. Zij nodigt hem uit in haar huis. Na het diner slaapt ze met 

hem. Hoe de echtgenoot hier op reageert hangt af van de cultuur waarin hij is opgegroeid. Een Pawnee 20 

indiaan van 100 jaar geleden zou reeds woest zijn omdat de vreemdeling überhaupt om water durfde te 

vragen aan zijn vrouw. Een Ammasalik Eskimo nodigt de vreemdeling er toe uit met zijn vrouw te 

slapen: het behoort tot de gastvrijheid je vrouw aan te bieden - de gast zou woedend kunnen worden 

wanneer deze uitnodiging niet gedaan zou worden. Een echtgenoot uit de Amerikaanse middenklasse 

zou woedend worden op zowel de gast als op zijn vrouw. Maar in sommige Amerikaanse subculturen 25 

zou een dergelijke woede weer gezien worden als patriarchaal en ongepast. Bij de Toda stam in India 

rond 1900 werd een echtgenoot alleen maar woedend wanneer de minnaar van zijn vrouw niet de 

voorgeschreven regels in acht had genomen, zoals toestemming vragen en een vergoeding betalen.52 

                                                 
46 Demmerling und Landweer, Philosophie der Gefühle, 308,309.  
47 www.vandale.nl. 
48 Opvallend is overigens dat in de dertiende editie van Van Dale uit 1999 boosheid, toorn en woede iets anders omschreven 
worden: woede wordt daarin gedefinieerd als hevige gramschap en wilde bewogenheid, gramschap als wrevel, toorn, woede; 
boosheid als gramschap, toorn;  toorn op zijn beurt hevige woede. Wellicht zou men in het geval van woede en boosheid in 
het Nederlands kunnen spreken van een gradatie: woede is heviger dan boosheid; en toorn is een wat ouderwetse term voor 
woede. Uit: Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, dertiende herziene uitgave door prof. Dr. G. Geerts en T. 
den Bon, Van Dale Lexicografie, Utrecht-Antwerpen 1999. 
49 Solomon, The Passions, 226.  
50 Ibid., 228. 
51 Tavris, Anger, 46-65. 
52 Ibid., 46-47. 
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‘People get angry, but they get angry in the service of their culture’s rules.’ schrijft Travis.53 Soms 

zijn die regels, die gewoonten, niet expliciet uitgesproken en worden ze pas kenbaar wanneer er 

iemand is die er tegen zondigt. Woede is dan de reactie op het niet opvolgen van wat men volgens de 

ongeschreven regels verwacht.54 

 5 

B. Het agressieve karakter van woede 

Ch. Demmerling en H. Landweer rekenen woede tot de Agressionsaffekte.55 De Agressionsaffekte 

hebben met elkaar gemeen dat degene die ze heeft, de aanleiding ertoe liever niet heeft en dat ze sterk 

naar buiten gericht zijn op de situatie of de persoon die de woede veroorzaakt heeft56. Volgens deze 

auteurs koesteren mensen deze gevoelens nooit ten opzichte van zichzelf, maar ik deel die mening 10 

niet: mensen worden wel woedend op zichzelf, bijvoorbeeld wanneer ze niet aan hun eigen normen 

voldoen, wanneer ze een fout maken, zelfs worden ze boos over dingen die ze per ongeluk en met een 

goede intentie doen. Ook Solomon is van mening dat mensen woedend op zichzelf kunnen worden.57  

 Demmerling en Landweer maken onderscheid tussen agressie in engere en in bredere zin58. 

Agressie in engere zin is een streven dat verbonden is met (de wens tot) geweld tegen anderen, een 15 

radicale en bedreigende desorganiserende kracht, die oncontroleerbare destructiviteit vrijmaken kan. 

Agressie in bredere zin is een soort van wens om iets te verkrijgen (Bemächtigungswillen) in relatief 

neutrale zin; niet vernietigend, maar eerder creatief: deze vorm van agressie is in zekere mate vereist 

voor het nemen van initiatief; het motiveert ons tot naar buiten gericht handelen. 

 Vosman rekent in ‘Felix ira’ woede ook tot de agressieve gevoelens; en ook hij wijst op deze 20 

twee vormen van agressie. Hij erkent dat woede een negatieve vernietigende kracht kan zijn, maar hij 

stelt ook dat zij een stimulerende kracht kan zijn om te vechten voor dingen die de moeite waard zijn. 

Agressie komt van aggredior: op de als moeilijk ervaren zaak af stappen.59 Agressie kan daarom ook 

positief gewaardeerd worden: het zet aan tot handelen, tot actie. Woede als agressieve emotie is een 

‘vis irascibilitis’, ‘de kracht om op een moeilijk verwerfbaar goed af te gaan’60, een motiverende 25 

emotie. Woede komt op als er iets gebeurt waar men het niet mee eens is; men zou het anders willen 

hebben. Zij geeft de energie om de situatie aan te pakken en te veranderen. Men wordt niet zomaar 

boos, maar men verwacht een reactie op zijn woede: het herstel van de oude situatie, een aanpassing 

die leidt tot de gewenste situatie. 

 30 

 

 
                                                 
53 Ibid., 47. 
54 Ibid., 47. 
55 Demmerlich und Landweer, Philosofie der Gefühle, 287-310. 
56 Ibid., 289. 
57 Solomon, The Passions, 228. 
58 Demmerlich und Landweer, Philosofie der Gefühle, 291. 
59 F. Vosman, Felix ira, ofwel de vruchtbare woede – een schets, Speling, Tijdschrift voor bezinning 55, (2), 2003, 21. 
60 Vosman, Felix ira, 22. 
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C. Definities van woede 

Net als bij het bespreken van emotie geven ook de denkers die zich bezig houden met woede over het 

algemeen geen definitie van woede, maar  bespreken zij de aspecten er van. Ben Ze ‘ev geeft een 

definitie die wel heel erg kernachtig is: 

‘(anger is) a specific negative emotional attitude towards another agent who is considered to 5 

have inflicted unjustified harm upon us’.61  

In de rest van het artikel geeft hij onder meer een uitvoerige analyse van woede.  

Ik heb echter toch nog twee definities gevonden en ik kan me in allebei niet vinden. 

W. Tisch geeft de volgende definitie van Wut:  

‘Zustand hoher affektiver Erregung mit motorischen und vegetativen Erscheinungen, der sich 10 

als Reaktion auf eine Beeinträchtigung der Persönlichkeits- oder Vitalsphäre aus einem 

agressiven Spannungsstau entwickelt.; er kann sich in Form eines auf Zerstörung gerichteten 

Aktes entladen. Wird zu den instinkts- oder triebabhängigen Kampf- und Abwehrreaktionen 

gerechnet. Im Unterschied zum Zorn vollzieht zich Wut ohne Überblick und Überlegung und 

ohne bewusstes Abwägen der Schuld, welche die Umwelt an der erlebten Beeinträchtigung 15 

trägt.’ 62 

Tisch benoemt in deze definitie de fysiologische verschijnselen waarmee woede gepaard gaat en het 

subjectieve en agressieve karakter ervan. Hij ziet woede als afhankelijk van instincten en drijfveren, 

waardoor het vermoeden rijst dat hij emoties als oncontroleerbaar en irrationeel ziet, als verschijnselen 

die wij gemeen hebben met de dieren. Woede kan zich volgens hem ontladen in gewelddadig gedrag; 20 

dat verwijst naar het hydraulisch model van emoties. Woede is volgens hem ook irrationeel, 

willekeurig en heeft geen cognitieve elementen. Kortom, deze omschrijving van woede zou goed 

passen bij de manier waarop er naar emoties gekeken wordt in wat Solomon noemt ‘The Myth of the 

Passions’. 

Dat geldt ook voor de definitie van woede die N. Sillamy geeft: 25 

‘plotselinge gemoedsbeweging met agressief karakter, welke zich uit in een soms 

oncontroleerbare, hevige opwinding via gelaatsuitdrukkingen, woorden en gebaren. (Seneca 

noemde haar in De Ira ‘voorbijgaande waanzin’). Klassiek is het onderscheid dat men 

alnaargelang de kleur van zijn gezicht wit (lijkbleek) of rood van woede is. Bij kinderen zien we 

gevallen van 'witte woede' die grenzen aan flauwvallen. Woede komt voor bij frustraties 30 

die men niet de baas kan. Deze reactie komt overeen met een magische poging de wereld te 

veranderen.’63 

Alleen al de verwijzing naar en het citaat van de Stoïcijn Seneca geven aan dat N. Sillamy gerekend 

kan worden tot hen die emoties als minderwaardig, verstorend, oncontroleerbaar etc. zien. Dat woede 

                                                 
61 Ben-Ze’ev, Anger and Hate, 85.  
62 W. Tisch, ‘Wut’ in: Lexicon der Psychologie, Band 3, Freiburg, Basel, Wien: Herderverlag, 1991, 2571. 
63 N. Sillamy, Lexicon van de psychologie, Nederlandse bewerking door M. van Loggem. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 
1974. Opm.: dit is een vertaling uit het Frans van het ‘Dictionaire de la Psychologie’, uit 1965. 
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voorkomt bij mensen die gefrustreerd, belemmerd worden in hun streven kan ongeveer begrepen 

worden als de visie dat woede aangeeft dat de situatie niet zo is als men die meende te mogen 

verwachten; maar de toevoeging ‘die men niet de baas kan’ is merkwaardig. Hij suggereert daarmee 

dat woede niet optreedt bij ongewenste situaties waar men wel invloed op heeft. Ik zou dus niet 

woedend worden op de pestkop die een klein meisje treitert omdat het binnen mijn vermogen ligt hem 5 

tot de orde te roepen. Maar anderen, zoals Solomon en Vosman, zouden zeggen dat juist mijn woede 

mij er toe aanzet om de jongen tot de orde te roepen. De laatste zin van de definitie maakt het nog een 

stapje ingewikkelder: ‘Deze reactie komt overeen met een magische (cursief van mij) poging de 

wereld te veranderen’. Ik vermoed dat hij hiermee duidt op het verschijnsel dat woedende mensen 

soms hard de deur dicht slaan, met borden gooien, de kat een mep geven etc. terwijl ze weten dat dat 10 

niets helpt. Solomon bespreekt dit verschijnsel ook en legt met behulp van de inzichten van Sigmund 

Freud uit dat dergelijk als irrationeel overkomend gedrag wel degelijk een doel of betekenis heeft.64 

Het is geen gevolg van woede met het doel daardoor de wereld te veranderen, maar een expressie van 

woede: zo laat men zien dat men woedend is.    

 15 

D. Woede en moraal 

Is woede een morele emotie, moreel gezien afkeurenswaardig of prijzenswaardig? Voor het 

beantwoorden van die vraag kom ik weer terug op het artikel van Ben-Ze’ev, dat ik in het vorige 

hoofdstuk al besproken heb. Volgens zijn eerste criterium voor het moreel zijn van een emotie is 

woede moreel goed of slecht als zij opgewekt wordt door iets of iemand die vanuit het oogpunt van 20 

moraal goed of slecht is. Ik kan woedend worden omdat mijn koffie lauw en zoet geserveerd wordt, 

terwijl ik hem heet en bitter wil, maar dan heeft mijn woede niets met moreel slecht of goed te maken. 

Mijn woede op een grote jongen die een klein meisje pest is echter wel moreel van aard, want pesten 

heeft met moraal te doen. Of woede ook volgens zijn tweede criterium een morele emotie is moet per 

geval nader bestudeerd worden, het hangt er immers vanaf of de consequenties van de woede er toe 25 

neigen heilzaam te zijn of schadelijk65. 

Vosman schrijft in ‘Felix ira’ uitvoerig over de morele status van woede in zijn bespreking 

van woede bij Thomas van Aquino. Hij noemt de woede, in navolging van Thomas, een pre-morele 

gemoedsaandoening: woede an sich heeft geen morele waarde, zij gaat in eerste instantie aan de 

moraal vooraf, vandaar pre-moreel. We nemen iets waar dat een reactie in ons oproept. Die reactie 30 

gebeurt, die is, zonder dat daar goed of kwaad van gesproken kan worden. Pas wanneer we woede 

voelen kunnen we nader bekijken wat het is dat ons woedend maakt, waarom we er zo woedend over 

worden, hoe de situatie is en wat er aan gedaan kan en mag of moet gebeuren. Pas als de emotie er is 

hebben we mogelijkheden om deze emotie de ruimte te geven of te veranderen of om er mee te 

handelen. ‘Willen we een moreel steekhoudend idee hebben over de woede en woedende mensen dan 35 

                                                 
64 Solomon, The Passions, 173. 
65 Ben-Ze’ev, Are Envy, Anger, and Resentment Moral Emotions?, 152-153. 
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moeten wij eerst de overgang zien van wat zich voordoet (waarnemen van iets als een kwetsing) naar 

een genietelijke wilsbeweging […]’.66 Of de woede moreel slecht of goed is hangt af van wat de 

woede opgewekt heeft.  

Solomon’s overtuiging omtrent woede komt daar ongeveer mee overeen. Hij beschouwt 

woede als in principe a-moreel: ‘anger is neighter a “good” nor a “bad” emotion, neither “positive 5 

nor “negative”, but depends, in any particular case, upon the cirumstances and the individual, the 

nature of the “offense” and its background.’67  

 

Samenvatting. 

Wanneer men het verschijnsel woede nader bestudeert en analyseert, blijkt haar relatie met onrecht 10 

wezenlijk. Bij woede is men er van overtuigd dat de situatie niet zo is, als men het zou willen hebben 

of zou verwachten. Zij houdt iemand verantwoordelijk voor de ongewenste situatie en is er op uit om 

te straffen. 

 Zij is geen kracht die van buiten af op ons inwerkt, maar behoort aan ons; we kunnen haar 

beheersen en beïnvloeden en er voor kiezen hoe we haar zullen aanwenden.  15 

 Woede is an sich moreel neutraal, hoewel zij ongepast of onterecht kan zijn, en als onprettig of 

verstorend kan worden ervaren. Zij kan intrinsieke morele waarde hebben, afhankelijk van de zaak 

waarop ze gericht is of van haar praktische gevolgen. 

 Een ander belangrijk aspect van woede is haar agressiviteit. Woede kan razen en relaties tussen 

mensen kapot maken.68 Maar deze agressie kan ook een kracht zijn om de ongewenste situatie te 20 

benaderen en de zaken die verkeerd gingen weer recht te zetten. 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

                                                 
66 Vosman, Felix ira, 24. 
67 Solomon, The Passions, 227. 
68 Vosman, Felix ira, 24. 
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Hoofdstuk 4: Levensovertuiging: woede in de Bijbel 

 

In dit onderzoek wil ik nagaan hoe in de christelijke traditie woede moreel beoordeeld kan worden. 

Daarom is het voor de hand liggend om na te gaan hoe er in de bijbelse geschriften, als gezaghebbende 

documenten van het christendom, tegen woede aangekeken wordt. In die bijbelse geschriften hebben 5 

we echter te maken met diverse geschriften van diverse auteurs, die diverse literaire genres beoefenen, 

uit diverse tijden die ook nog eens door diverse redacteuren geredigeerd zijn69. Dat geeft al aan dat 

men geen eenduidig en helder beeld van woede van God en mensen kan verwachten.  

Voor de bestudering van woede in de bijbelse geschriften ben ik begonnen met een onderzoek 

naar woorden voor woede en hun betekenis en naar teksten over woede in de bijbelse geschriften. 10 

Daarvoor nam ik als eerste de Theologische Woordenboeken ter hand. Inderdaad geven zowel het 

‘Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament’70 (in het vervolg aangeduid als TWAT) als het 

‘Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament’71 (in het vervolg aangeduid als TWNT) beide 

heldere overzichten van het begrip woede, de verschillende woorden voor woede en de 

betekenisnuances daarvan; en daarbij een groot aantal verwijzingen naar bijbelteksten. 15 

Bij de bestudering en de verwerking van deze standaardwerken kreeg ik echter sterk de indruk  

dat de auteurs van de artikelen over woede, E. Johnson, J.D. Fichtner en G. Stählin 72, zich (mogelijk 

onbewust) laten leiden door een vooringenomen negatieve visie op emoties, en dus ook op woede; 

namelijk dat emoties oncontroleerbaar, irrationeel, subjectief etc. zijn en het leven op een op 

onaangename verstoren en dat zij deze vooronderstelde eigenschappen van woede ook in teksten 20 

menen te lezen waar ze niet in staan.  

Dit komt al sterk naar voren wanneer zij handelen over de woede van God. Zowel Johnson als 

Fichtner geven aan dat God vaak goede redenen heeft om woedend te worden.73 Maar, schrijven zij, er 

zijn een aantal gevallen waarin de woede van God volledig onverklaarbaar is. Volgens Fichtner laat 

een reeks gebeurtenissen in het Oude Testament ‘noch besonders deutlich erkennen, dass man sich 25 

beim Zorn Gottes im Grunde einem irrationalen, letztlich nicht deutbaren Geschehen gegenüber sah, 

das mit rätselhafter, geheimnisvoller Urgewalt hereinbricht’.74 Als voorbeelden van die 

gebeurtenissen waarbij mensen geconfronteerd worden met irrationeel, geheimzinnig handelen van 

JHWH noemt hij Gen. 32, 23-30 (het gevecht van JHWH met Jacob aan de Jabok) en Ex. 4, 24-26 

(JHWH komt Mozes tegen om hem te doden). Ook op diverse andere plaatsen in de bijbel zou nog het 30 

onbegrijpelijke, irrationele van de toorn Gods doorschemeren, in teksten die handelen over het 

                                                 
69 Th. C. Vriezen/A.S. van der Woude, Oud-Israëlitische & Vroeg-Joodse Literatuur, Kampen: Uitgeverij Kok, 2000. 
70 Theologisch Wörterbuch zum alten Testament,  heraugegeben von G. J. Bottereck und H. Ringgren, Stuttgart, Berlin, Köln, 
Mainz: Verlag W. Kohlhammer, 1973. 
71 Theologisch Wörterbuch zum neuen Testament, herausgegeben von G. Kittel, Stuttgart, Berlin, Köln: Verlag. W. 
Kohlhammer, 1966. 
72 Auteurs van de artikelen over anaf  in TWAT, Band III, 379 – 389 (E. Johnson) en orgè, in TWNT, Band V, 397-410, 
(J.D. Fichtner en G. Stählin). 
73 Ibid. 
74 Fichtner, orgè, 402. 
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‘unheimliche, todbringende Eingreifen des heiligen Gottes’ die een mens niet van aangezicht tot 

aangezicht zien kan75;  bijvoorbeeld bij de Openbaring van JHWH op de berg Sinaï , Ex. 19,  22: de 

woede van God zal losbarsten over iedereen niet op eerbiedige afstand blijft. Maar daar is niet 

geheimzinnigs of irrationeels aan: JHWH heeft de Israëlieten gewaarschuwd zijn heiligheid te 

respecteren; zijn woede over het veronachtzamen van het gebod is niet onverklaarbaar of irrationeel. 5 

In sommige psalmen en in Job zou volgens Fichtner duidelijk worden dat mensen onderworpen zijn 

aan handelen van God ‘das in seiner Unbegreiflichkeit nahe an Willkür grenzt, in dem man […] dem 

völlig Unberechenbaren, “ganz Anderen” begegnet, dem “tremendum”’, 76 zoals bijvoorbeeld in Ps. 

88, 17: ‘De gloed van uw toorn overweldigd mij, uw verschrikkingen maken mij sprakeloos.’ en  Job 

19, 11: ‘Hij is in woede tegen mij ontstoken en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt’. Maar dit zijn 10 

geen klachten over het onbegrijpelijke, onberekenbare en geheimzinnige van Gods woede; de 

psalmdichter en Job lijden onder het gegeven dat het JHWH is die tegen hen woedt.  Zo zijn er nog 

een aantal teksten die Fichtner aandraagt, en Stählin overigens ook, om aan te geven dat Gods woede 

irrationeel en onbegrijpelijk schijnt, maar die zelfs bij eenvoudige lezing al een ander beeld geven dan 

hij er van schetst.77 15 

 In het TWAT gaat Johnson nog minder ver; hij noemt slechts Gen. 32, 23-30 en Ex. 4, 24-26  

als plaatsen waar men met de mysterieuze woede van God zonder oorzaak, te doen heeft.78 Op die 

plaatsen valt mijns inziens ook nog wel het een en ander af te dingen. In Gen. 32, 23-30 is er sprake 

van een onbegrijpelijk gebeuren (Jacob vecht met de Engel van JHWH), maar er staat niet dat JHWH 

woedend is, er staat slechts dat hij met Jacob streed. Dat hij met hem streed duidt op z’n minst op 20 

enige agressie, dat hij hem niet vermorzelt duidt op ingetogenheid. In Ex. 4, 24-26 wordt ook over een 

mysterieus ingrijpen van JHWH vertelt: JHWH tracht Mozes, de man die Hij de opdracht gegeven 

heeft om Israël te bevrijden, te doden. Maar ook daar wordt Gods ingrijpen niet als een uiting van 

woede beschreven, ook niet in het Hebreeuws; er staat dat JHWH Mozes tegenkwam. Overigens lijkt 

Zippora’s ingrijpen (zij besnijdt Mozes ter plekke) er op te wijzen dat Gods poging om Mozes te 25 

doden binnen het kader van de ontstaansgeschiedenis van dit verhaal niet zo onbegrijpelijk is, als het 

voor mensen van de twintigste en de eenentwintigste eeuw is.  

 Al met al mag men wellicht voorzichtig concluderen dat het met de irrationaliteit, 

geheimzinnige en onberekenbare van de woede van JHWH nog wel mee valt. Het lijkt er op dat 

Johnson en Fichtner ten onrechte álle agressieve uitingen van JHWH zien als uitbarstingen van zijn 30 

woede en dat zij ook de emoties van JHWH als oncontroleerbaar, willekeurig en irrationeel zien. 

Becking waarschuwt er voor dat men Gods woede niet moet invullen vanuit eindtwintigste-eeuwse 

opvatting over wat woede is en ‘God gezien wordt als een door drift gedreven willekeurig handelende 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid., 403. 
77 Ibid., 397-410. 
78 Ibid., 384. 
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macht.’79 Hij pleit er voor om het begrip woede te begrijpen vanuit de Oudtestamentische context;80  

het is de vraag of Fichtner en Johnson hier niet de woede begrijpen vanuit de context van ‘The Myth of  

the Passions’.  

 Het is van belang om zo uitvoerig in te gaan op dit onderwerp van de (vermeende) willekeur in 

de woede van JHWH. De exegeten geven door hun omschrijving van geheimnisvoll, irrational, 5 

unheimlich en willkürig een bepaalde kleur aan de woede van God, die én de woede en JHWH  geen 

recht doen. De woede van JHWH is veel minder redeloos dan men zou denken. Angstaanjagend, 

overrompelend, verterend: zeker. Maar zelden zonder reden.  

  Deze opmerkingen zijn ook van belang omdat theologen die naar een overzicht van de woede 

van God in de bijbelse geschriften zoeken, eerder deze theologische woordenboeken ter hand nemen 10 

dan een boek als ‘The Passions’ van Solomon of het artikel ‘Felix ira’ van Vosman en zo de ‘Myth of 

the Passions’ in stand zullen houden. Wat weer tot gevolg zal hebben dat men met deze vooroordelen 

naar woede in de Bijbel zal kijken.81 

 

A.  De woede van God 15 

Verreweg de meeste keren dat er in het Oude Testament gesproken wordt over woede gaat het over de 

woede van God. 82 ‘Gott ist nicht gemütlich’, schrijft Jean-Pierre Wils83 en je hoeft niet lang in het 

Oude Testament te zoeken om geconfronteerd te worden met de woede van JHWH. Er wordt vaak en 

beeldend beschreven dat God woedend is, bijvoorbeeld in Ps. 18, 8b, 9: 

 ‘Hij vlamde van woede, rook steeg op uit zijn neus,  20 

 verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde as.’ (Ps. 18, 8b.9) 

De gevolgen van de woede van God zijn verschrikkelijk, bijvoorbeeld Jes. 5, 25:  

 ‘Daarom ontsteekt de HEER in woede tegen zijn volk 

 hij heft zijn hand tegen hen op en slaat hen. 

 De bergen beginnen te beven, de lijken liggen als vuil op straat. 25 

 Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.’ 

 

God wordt niet zonder redenen woedend. Er zijn weinig plaatsen waar verteld wordt dat God woedend 

wordt zonder dat er bij staat waarom, zoals bijvoorbeeld in 2 Sam. 24, 1, waar simpel staat dat God 

woedend werd en David aanzette tot een volkstelling. De redacteuren schijnen daar ook moeite mee 30 

gehad te hebben want in 1 Kronieken 21, 1 is het de Satan die David er toe aanzet.  

 

                                                 
79 B. Becking, Goddelijke toorn in het boek Nahum in: Kleine encyclopedie van de toorn, Publicaties vanwege de Faculteit 
der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, Utrechtse Theologisch reeks 21, A. de Jong en A. de Jong (red.) Faculteit 
der Godgeleerdheid, Universiteit van Utrecht, 1993, 15. 
80 Ibid.  
81 Waarbij ik op wil merken dat het onwaarschijnlijk is dat iemand de bijbel helemaal zonder vooroordelen zal lezen. 
82 Fichtner, orgè, 395. 
83 J. P. Wils in Gotteslästerung, Frankfurt am Mainz und Leipzig: Inselverlag der Weltreligionen, 2007, 28. 
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In de verhalende gedeelten van het Oude Testament wordt beschreven dat God woedend wordt 

wanneer mensen hem niet gehoorzamen of hem negeren. Hij wordt vaak woedend op Israël, wanneer 

het volk zich niet aan de afspraken houdt van het verbond tussen JHWH en (Ex. 20, 5vv).84  

Er zijn twee manieren waarop Israël dat verbond ontrouw is: door religieus overspel en door 

sociale misstanden.85 In het eerste geval verbreekt Israël de exclusieve verbondsband tussen hen en 5 

JHWH, wanneer het volk naast JHWH ook andere goden dient of zelfs andere goden boven JHWH 

verkiest. Voorbeelden van het eerste vindt men onder andere in Ex. 32, waar Israël in de woestijn een 

gouden kalf maakt en dat aanbidt, in het boek Rechters (bijvoorbeeld Recht. 2, 11-14) en vooral bij de 

profeten (bijvoorbeeld Jes. 1,4)86 God wordt woedend wanneer hijzelf in het geding is, wanneer 

mensen afspraken met hem niet nakomen, niet willen luisteren en respectloos met hem omgaan. Zijn 10 

woede betreft onrecht dat hem aangedaan wordt; Israël doet niet wat hij van hen had mogen 

verwachten.  

 In het tweede geval verbreekt Israël het verbond door de medemens kwaad te doen of hem zijn 

rechten te onthouden. JHWH houdt zich aan zijn verbond, ook in deze zin, dat hij er op toeziet dat 

mensen de regels van dat verbond naleven, vooral met het oog op de zwakkere in de samenleving. 15 

Tegen wie de zwakken onderdrukt, weduwe en wees te na komt, treedt hij woedend op.87 Hij komt op 

voor hun recht, wanneer andere mensen dat recht met voeten treden. Waar nodig straft hij hen en 

werkt hij hen tegen die zich aan hun verbondsverplichtingen omtrekken. De profetische boeken staan 

vol met verwijten aan Israël dat er sociaal onrecht gedaan wordt en dat dat de woede van JHWH 

oproept  (bijvoorbeeld Am. 6, 6-7) 20 

 De woede van God kan zich op een vreselijke manier uiten. In Klaagliederen bijvoorbeeld 

wordt verteld hoe gruwelijk de woede van JHWH is:   

 ‘Moeten vrouwen de kinderen eten die ze zelf hebben gebaard? 

Moeten priesters en profeten gedood worden in het heiligdom van de HEER? 

Op straat liggen de lijken van mannen, jong en oud, 25 

mijn meisjes en mijn jongemannen zijn gevallen door het zwaard; 

 u doodt hen op de dag van uw toorn, meedogenloos slacht u hen af.’ (Kl. 2, 20.21)  

Maar die hevige woede van God als reactie op Israëls ontrouw betekent nooit het einde van het 

verbond tussen JHWH en zijn volk. Tijdens en na de vreselijke gevolgen van Gods woede, wenden de 

mensen zich tot diezelfde vreselijke woedende God en doen een hartstochtelijk beroep op zijn 30 

barmhartigheid en genade. Op één of andere manier voelt men haarscherp aan dat de woede van 

JHWH toch uiteindelijk is gelegen in zijn liefde en trouw, zoals bijvoorbeeld ook in Klaagliederen:  

 ‘Toch geef ik de moed niet op, want hieraan houd ik vast:  

                                                 
84 Johnson, anaf, 385; Fichtner, orgè, 397. 
85 S. P. Abrahams, Do Justice or Suffer Fury, A Biblical Theological Study of Divine Anger in the Prophetic Literature. A 
Black Theological Perspective, (diss.) 1990, 24. 
86 Johnson, anaf, 385;  Fichtner, orgè, 398. 
87 Abrahams, Do Justice or Suffer Fury, 157; Johnson, anaf, 385. 
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Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - veelvuldig blijkt uw trouw.’ (Kl. 3, 21.23) 

‘Anger brings about destruction and distress, but not despair.’ schrijft Heschel over de woede van 

JHWH.88  

 5 

Het verbond tussen JHWH en Israël heeft ook tot gevolg dat volken die Israël vijandig zijn voorwerp 

van Gods woede kunnen worden (bijvoorbeeld Jer. 10, 25). Uit de woede van JHWH blijkt dan zijn 

betrokkenheid op Israël, zijn trouw aan en zijn liefde en zorg voor Israël. 

 Niet alleen Israël en de vijanden van Israël zijn voorwerp van Gods woede, maar de gehele 

mensheid, vanwege de overmoed en de schuld die het menselijk geslacht op zich laadt.89 In de oer-10 

mythen wordt verteld hoezeer de mens geneigd is tot alle kwaad: tot ongehoorzaamheid, overmoed en 

hoogmoed en hoe dat Gods woede opwekt in Gen. 3 (aan God gelijk willen zijn) en Gen.11 (zelf God 

willen zijn) tot broedermoord (Genesis 4); algehele verdorvenheid (Gen. 8).90 Ook Jesaja vertelt dat 

heel de aarde onder het oordeel van God ligt: 

 ‘Dan laat ik de wereld boeten voor haar slechtheid, 15 

de goddelozen voor hun verdorvenheid. 

Ik breek de trots van hoogmoedigen,  

hooghartige tirannen verneder ik.’ (Jes. 13, 11) 

Ook hier geldt: het onrecht dat gedaan wordt tegenover God en medemens wordt een halt toegeroepen 

door God. De woede van God is pijnlijk voor wie pertinent goddeloos is en kwaadaardig zijn 20 

medemens dwarszit, maar goed nieuws voor wie onder slechtheid en tirannie te lijden heeft.   

 

Hoewel in mindere mate wordt er in het Nieuwe Testament ook over de woede van God gesproken. 

God grijpt niet daadwerkelijk in zoals in het Oude Testament, er zijn geen gruwelijke verhalen over 

gewelddadig ingrijpen als uiting van zijn woede.91 Maar de woede van God komt wel ter sprake, met 25 

name in de preken van Johannes de Doper en Jezus, in de brieven van Paulus en in de Openbaring aan 

Johannes. Daaruit blijkt dat Gods woede wordt opgewekt door de menselijke hybris die het zonder 

God meent te moeten doen en door het schenden van zijn geboden.92 Zowel de mensen die het naleven 

van de geboden nalaten, als de mensen die zich er wel naar de letter aan houden, maar de 

barmhartigheid voor de naaste niet kennen worden geconfronteerd met de woede van God.93  30 

Volgens Paulus geldt de woede van God alle mensen: zolang iemand God niet kent en zich 

(dus) laat beheersen door wereldse begeerten en zelfzuchtige verlangens en gedachten staat hij van 

                                                 
88 A. J. Heschel, The Prophets, New York and Evanston: Harper & Row, , 1962, 292.  
89 Fichtner, orgè, 405. 
90 Ibid. 
91 Ibid,  432. 
92 Abrahams, Do Justice or Suffer Fury, 147. 
93 zie ook: Abrahams, Do Justice or Suffer Fury, 148. 
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nature bloot aan Gods woede. Terugblikkend op de oorspronkelijke heidense staat van de christenen te 

Efeze schrijft hij: 

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze 

wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die 

God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze 5 

wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons 

opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander”. (Ef. 2, 1-3) 

In de evangeliën wordt de woede van God vooral in verband gebracht met het einde der tijden. Dat zal 

een dag van vernietiging zijn waarin alles en iedereen die zich tegen God keert, vernietigd wordt 

(bijvoorbeeld Matth. 24 par. en Openb.11,18). 10 

 

Op grond van de bijbelse gegevens kunnen we de conclusie trekken dat de focus van de woede van 

JHWH onrecht en onrechtvaardigheid is: zijn woede wordt opgewekt door onrecht, er is iets niet zoals 

hij het zou mogen verwachten. Zijn woede is niet willekeurig, of onredelijk of onbeheerst. Heschel 

schrijft dat met name de profeten Gods woede nooit zagen als onberekenbaar of irrationeel. Er is altijd 15 

een reden voor de woede van God.94 God is geen willoos slachtoffer dat ten prooi valt aan woede die 

van buiten af op hem inwerkt. Wat hem raakt en wat zijn woede opwekt is dat hij onrecht waarneemt: 

de houding van mensen die hem negeren en die andere mensen leed aandoen. Wat voor mensen geldt: 

‘door de woede ontdekken we wat er voor ons werkelijk toe doet, op het scherpst van de snede, in de 

situatie waarin wij zelf zijn geïnvolveerd’95 gaat ook op voor God. Aan zijn woede merken mensen dat 20 

God het serieus meent met zijn liefde en met zijn streven naar het waarlijk goede leven voor zijn 

mensen. ‘There is sorrow in God’s anger’ schrijft Heschel.96  

  Gods woede is overigens niet altijd morele woede. Zijn woede vanwege het feit dat mensen 

hem beledigen heeft niet met moraal maar met vroomheid te maken. Zijn woede vanwege niet 

nagekomen afspraken en vanwege het onrecht dat mensen elkaar aandoen is wel moreel van aard. 25 

 De woede van JHWH wordt in de bijbelse geschriften niet uitdrukkelijk beoordeeld. Vanwege 

de verschrikkelijke gevolgen van zijn woede is het heel aanneembaar dat zijn woede negatief werd 

gewaardeerd. Een oordeel dat zijn woede moreel goed of slecht zou zijn wordt niet gegeven, zelfs niet 

als zijn woede naar onze mening buiten-proportioneel is. Wellicht heeft dat te maken met de 

mogelijkheid dat mensen vreselijke gebeurtenissen als oorlogen en natuurrampen naderhand als 30 

uitingen van Gods woede hebben geïnterpreteerd – maar het voert te ver om binnen het kader van deze 

scriptie hier op door te gaan.  

                                                 
94 Heschel, The Prophets, 282. 
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Wel moet er ook op gewezen worden dat JHWH door zijn woede, ook als die groots en overrompelend 

is, laat zien hoe groot zijn liefde en trouw zijn; bovendien is de intentie van zijn woede het onrecht uit 

te roeien. Om die redenen kan Gods woede als moreel goed gewaardeerd worden. 

 

B. De woede van Jezus  5 

Diverse malen wordt er in de evangeliën over Jezus verteld dat hij woedend werd; vaak wordt niet 

direct verteld dat hij woedend wordt, maar blijkt dat uit het verhaal dat over hem verteld wordt.97 

Wordt Jezus boos, dan draagt zijn woede iets van de aard van de toorn van God mee; hij wordt boos 

om de dingen waar God ook boos om wordt.98 Het bekendste voorbeeld is zijn uitbarsting van woede 

wanneer hij ziet dat de tempel ontheiligd wordt en hij de zweep ter hand neemt in Matt. 21, 12-6 par. 10 

Een andere bekend voorbeeld is zijn woede wanneer zijn vriend Lazarus gestorven is Joh. 11, 33.38. 

Dood en ziekte wekken zijn woede op. 

 Jezus keert zich in hele scherpe bewoordingen tegen Farizeeën en schriftgeleerden die zich aan 

de regels van de Thora houden en God in hun leven trachten te eren, maar het wezen van de Thora, de 

naastenliefde, ontberen, bijvoorbeeld Mc. 3, 5 (de Farizeeën willen Jezus aanklagen omdat hij op 15 

sabbat geneest) en Matth. 12, 34 (Jezus noemt de Schriftgeleerden adderengebroed). Ook uit enkele 

gelijkenissen blijkt dat Jezus (en God) woedend worden om onbarmhartigheid en onrecht, 

bijvoorbeeld Matth. 18, 34 (een man aan wie een grote schuld vergeven is, kent geen vergeving voor 

wie hem weinig verschuldigd is). Jezus keert zich tegen satan en andere antigoddelijke machten zoals 

demonen: Matth. 4, 10 par. (Jezus wordt door de satan verzocht), Mc. 9, 25 (genezing van een bezeten 20 

doofstomme jongen). 

 

Jezus kent de woede uit eigen ervaring. Zijn woede is te vergelijken met de woede van JHWH, zij 

wordt opgewekt door alle dingen waardoor ook JHWH’s woede ontbrandt: onrecht, onbarmhartigheid, 

respectloosheid, egoïsme, hypocrisie, hoogmoed. Uit Jezus’ woede blijkt wat hem ter harte gaat: de 25 

heiligheid van JHWH, het welzijn van mensen die zichzelf niet kunnen verweren tegen onrecht. Uit 

niets blijkt dat woede bij Jezus een emotie is die van buiten af op hem toekomt. Maar de straf laat hij 

aan JHWH over, zelf straft hij niet. Hij uit zijn woede niet zoals JHWH dat doet in het Oude en 

Nieuwe Testament verteld wordt: geen strijd, geen vernietiging, geen gruwelijk machtsvertoon. In zijn 

woede gaat hij twistgesprekken aan, oordeelt hij mensen, geneest zieken – maar de enige die 30 

daadwerkelijk onder geweld van Jezus’ kant te lijden hebben zijn boze geesten. 

 

C. De woede van mensen 

Niet alleen bij de bespreking van de woede van God maar ook bij de bespreking van de woede van 

mensen lijkt bij Fichtner en Johnson sprake te zijn van een vooringenomen afwijzende positie met 35 

                                                 
97 Stählin, orgè, 428.  
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betrekking tot woede. Ook hierbij geldt dat niet alle teksten die zij aanhalen negatief zijn over woede. 

Spreuken 29, 8: ‘Wijzen doen woede bedaren’ zou een negatief oordeel over woede geven, terwijl er 

alleen maar staat dat een wijs man weet hoe hij met iemand die woedend is om moet gaan. Er staat 

niet dat woede slecht is; men zou deze tekst zo kunnen uitleggen: een wijze kan een woedende man te 

woord staan – mogelijk door naar zijn grief te luisteren, wanneer hem inderdaad onrecht is aangedaan 5 

hem recht helpen verkrijgen, hem te laten inzien dat zijn woede ongepast is of als hij gepast is 

genoegdoening helpen te zoeken etc. Maar er staat niet dat woede per se verkeerd is. 

 

Veel minder dan over de woede van God wordt er gesproken over de woede van mensen.99 Ze  worden 

om uiteenlopende redenen woedend wanneer zij oordelen dat zijzelf of anderen onheus bejegend zijn, 10 

bijvoorbeeld Ezau wanneer Jakob Izaäk en hem bedrogen heeft (Gen. 27), David, wanneer zijn 

dochter Tamar door zijn zoon Amnon verkracht is (2 Sam. 13, 1-22). Ook worden mensen woedend 

wanneer JHWH onrecht aangedaan wordt door ongehoorzaamheid of ongeloof, bijvoorbeeld Mozes, 

wanneer Israël een gouden kalf aanbidt (Ex. 34)100. Zelfs komt het voor dat mensen woedend worden 

op God, bijvoorbeeld Jona wanneer God Ninevé niet vernietigt (Jona 4, 1-9).101 15 

 Wat de waardering van menselijke woede betreft: met name in de vertellende boeken zijn er 

gevallen waarin geen oordeel gegeven wordt over de woede: er wordt alleen maar verteld dat iemand 

woedend is.102 Toch wordt volgens Johnson menselijke woede in het Oude Testament over het 

algemeen kritisch beoordeeld en: ‘Klar positiv bewertet wird der Zorn nie’.103 In de wijsheidsliteratuur 

wordt woede expliciet veroordeeld (Spr. 27,4: ‘Woede is wreed, razernij als een stortvloed.’(Spr. 20 

27,4); de driftkop is een dwaas (Spr. 14, 17.29) en woede leidt tot onrecht (Spr. 29,22).104 De reden 

van de woede lijkt er helemaal niet toe te doen, woede is sowieso fout. Deze afwijzende houding 

tegenover woede komt waarschijnlijk door de negatieve handelingen die mensen in hun woede 

(kunnen) begaan zoals vechten, vernietigen, schreeuwen; woede heeft onaangename gevolgen en moet 

daarom gemeden worden: ‘Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil’ 25 

(Ps. 37, 8). 105 

 In het Oude Testament zou volgens Fichtner woede alleen dan gerechtvaardigd en heilig zijn, 

wanneer hij niet alleen maar in het eigen belang is, maar iemand of iets geldt die het belang van God 

of van een ander schendt;106 hierbij kan men denken aan de woede van David omdat zijn dochter 

verkracht is (2 Sam. 13, 21). Beter nog is het, volgens Fichtner, om te zeggen dat alleen die woede 30 

terecht is, ‘wo es sich unmittelbar um die Vertretung der Sache Jahves gegenüber der Verletzung 

                                                 
99 Johnson, anaf, 383. 
100 Ibid. 
101 Let er op hoe Jona zijn boosheid verwoordt: ‘Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en 
trouw, en tot vergeving bereid.’(Jona, 4,2). Niet Gods woede maar juist zijn barmhartigheid wekt Jona’s woede. 
102 Johnson, anaf, 384. 
103 Ibid. 
104 Fichtner, orgè, 394. 
105 Fichtner, orgè, 395. 
106 Ibid.,  394. 
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seines Herrschaftsanspruches oder der Nichtachtung seiner Heiligkeit handelt.’ 107 zoals de woede van 

Jeremia (Jer. 6, 11).  Woede van mensen die ontbrand is omdat ze er van uit gaan dat er inbreuk 

gemaakt wordt op hun eigen al dan niet vermeende rechten, is alleen maar zelfzuchtig, zegt hij.108 

Fichtner verwijst dan wel naar mensen die woedend worden: Kaïn op Abel (Genesis 4,5), Ezau op 

Jacob (Genesis 27, 44), Balak op Bileam (Numeri 24, 10) etc.;109 maar waarom het in die gevallen niet 5 

geoorloofd zou zijn om met woede te reageren wanneer hem of haar inderdaad onrecht is aangedaan of 

waarom dat zelfzuchtig zou zijn, maakt hij niet duidelijk. Zou David wel woedend mogen worden om 

de verkrachting van Tamar door Amnon, maar Tamar zelf niet? Abrahams is een tegengestelde 

mening toegedaan. Hij schrijft in zijn dissertatie naar aanleiding van de woede van God over onrecht 

dat de slachtoffers van onrecht die zich neerleggen bij onderdrukking, net als hun belagers, de woede 10 

van God zullen moeten vrezen.110 

 In het Nieuwe Testament wordt niet uitsluitend negatief over de woede van mensen 

gesproken.111 Jezus waarschuwt zijn volgelingen wel voor onterechte woede-uitbarstingen: ‘En ik zeg 

zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat zal zich moeten verantwoorden voor 

het gerecht.’ (Matt. 5, 22). De schrijver van de brief van Jacobus erkent dat mensen woedend worden. 15 

Hij meent echter dat woede nooit rechtvaardig is: ‘Ieder mens moet [...] traag (zijn) in het kwaad 

worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.’ (Jac. 1, 

19.20). In het vervolg blijkt dan wat die woede is: ‘[...] leg alle verdorvenheid en elk denkbaar 

wangedrag af.’(Jac. 1, 21). 

 Ook Paulus lijkt van mening te zijn dat woede ongepast is. Hij schrijft: ‘Liefde laat zich niet 20 

boos maken’ (I Kor. 13,5) Op grond van deze tekst zegt Stählin dat bij mensen liefde en woede elkaar 

uitsluiten, waar bij God zijn liefde zijn woede insluit112. Mijns inziens vergist Paulus zich hier echter. 

Zoals JHWH’s liefde zich boos laat maken, is dat ook bij mensen het geval. Wij worden wel woedend 

op degenen die wij liefhebben, zeker als die iets doen wat niet goed voor hen is. De woede van de 

vader op zijn zoontje omdat die zonder uit te kijken door rood licht getuigt van liefde. Wie zijn zoon 25 

liefheeft, tuchtigt hem en soms is woede nodig om de zoon daarvan te doordringen. Maar wellicht 

moeten we ons realiseren dat Paulus hier geen dogmatiek schrijft, maar een lofzang, en dat hij 

mogelijk bedoelt dat woede de liefde niet kapot kan maken.  

 In de Galatenbrief wordt woede genoemd in een rijtje met ernstige zonden (Gal. 5, 19-20) 

evenals in de brief aan de Efeziërs (Ef. 4, 31). In Ef. 4, 26 waarschuwt Paulus: ‘Als u boos wordt, 30 

zondig dan niet’ waar boos worden an sich dan toch wel normaal en geoorloofd lijkt te zijn, maar hij 
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108 Fichtner, orgè, 394-395. 
109 Ibid.,  394. 
110 Abrahams, Do Justice or Suffer Fury 153, 160 
111 Stählin, orgè, 428.  
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vervolgt met ‘Geef de duivel geen kans.’: een mens komt er gemakkelijk toe te zondigen wanneer hij 

woedend is. Woede is de duivel een kans geven, woede beheersen God toelaten, zegt Stählin.113  

 Aan Paulus zelf kan overigens woede niet ontzegd worden: hij trekt vurig van leer tegen 

misvattingen, valse leer en valse beschuldigingen in zijn brieven aan de Korinthiërs (I Kor, 5.6) en 

Galaten (Gal. 3, 1-5) schrijft.  5 

 Volgens de auteur van de Kolossenzenbrief tenslotte, is woede slecht en wordt zij gelijkgesteld 

aan drift, vloeken en schelden (Kol. 3,8).   

 

C. Tavris schrijft: ‘Jehova himself may be jealous and angry, but mortals sure as hell should not 

be’.114 Maar met het oog op het bovenstaande kunnen we zeggen dat zij die conclusie wat al te snel 10 

neemt. Met name in de verhalende gedeelten van het Oude Testament wordt verteld dat mensen 

woedend worden, zonder dat daar een moreel oordeel over uitgesproken wordt. In de 

wijsheidsliteratuur wordt kritisch tegen woede aangekeken; maar daar staan ook handreikingen in om 

met woede om te gaan. Blijkbaar wordt woede niet beschouwd als iets dat buiten de 

verantwoordelijkheid en buiten het handelsvermogen van mensen ligt.  15 

 In het Nieuwe Testament staat de menselijke woede duidelijker onder kritiek. Jezus waarschuwt 

voor woede die niet terecht is, sommige schrijvers kunnen woede niet met een christelijke levensstijl 

verbinden. Toch wordt op z’n minst geaccepteerd dat men omwille van Gods zaak boos wordt.  

 

D. De waarde van woede in de Bijbel 20 

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Bijbel geen éénduidige, uitgewerkte 

visie op woede heeft. Het wordt geaccepteerd wordt dat mensen woedend kunnen worden. Vaak wordt 

er geen moreel oordeel over de woede uitgesproken. Er wordt wel voor gewaarschuwd dat men zich er 

niet door moet laten meeslepen en dat men er voor uit moet kijken ten onrechte woedend te worden. 

De Bijbel kent de woede die ontbrandt wanneer God of een medemens onrecht wordt aangedaan; die 25 

woede wordt niet negatief beoordeeld.   

 In de wijsheidsliteratuur wordt overwegend negatief over woede gesproken, maar ook heel 

algemeen: het lijkt niet uit te maken of woede ontstaat doordat men grof onrecht waarneemt of doordat 

men zijn zin niet onmiddellijk krijgt. Wel reikt de wijsheidsliteratuur manieren aan om met woede om 

te gaan. 30 

 Verder valt op dat er in de bijbel geen onderscheid gemaakt wordt tussen de emotie woede en 

uitingen van woede; met name in de wijsheidsliteratuur en in de Nieuwtestamentische geschriften 

lijken emotie en eventuele daaruit voortvloeiende handelingen met elkaar geïdentificeerd te worden. 

                                                 
113 Ibid., 420. 
114 Tavris, Anger, 234. 
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Ik meen dat de bijbelse visie op woede het beste onder woorden gebracht wordt door Paulus in Ef. 4 , 

26: ‘Als u boos wordt, zondig dan niet’. Woedend zijn is geen zonde. De daden die er uit voort komen 

kunnen zowel kwaad of goed zijn; welke van de twee het wordt is aan degene die woedend is.   

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 



 31

Hoofdstuk 5: drie visies op woede uit de ideeëngeschiedenis.  
 

De bijbelse geschriften als gezaghebbende documenten voor het christendom hebben hun neerslag 

gevonden in de doordenking van geloofsvragen en levenspraktijk. In de bijbelse geschriften is er nogal 

eens geen eenheid in opvatting te vinden; bij de uitleg en toepassing ervan wordt de diversiteit nog 5 

vele male groter. Niet alleen heeft ‘iedere ketter zijn eigen letter’, maar ook binnen één en dezelfde 

traditie staande bekende theologen en filosofen kunnen van mening verschillen over hoe teksten 

uitgelegd of toegepast moeten worden.  

 In dit hoofdstuk wil ik bekijken hoe een drietal denkers die uitdrukkelijk binnen de christelijke 

traditie staan en die over woede geschreven hebben over woede denken: Gregorius de Grote, Thomas 10 

van Aquino en Dante Alighieri. De eerste twee waren theologen en hebben er systematisch over 

nagedacht. De derde is een kunstenaar, een schrijver, die in zijn werk ‘De Goddelijke Komedie’ het 

gedachtegoed verwerkt heeft van theologen als Thomas van Aquino, Albertus Magnus, Sint-

Bonaventura, Richard van Saint-Victor en Bernardus van Clairvaux.115 Van deze drie wil ik weten: 

beïnvloedt hun levensovertuiging hun visie op woede? Vinden zij dat woede moreel gezien goed of 15 

slecht is? Is het christenen geoorloofd woedend te zijn? Kortom: wat is volgens hen de morele waarde 

van woede? Alledrie hebben ze invloed gehad, niet alleen op hun tijdgenoten, maar ook op latere 

theologen, filosofen en kunstenaars. Het is aan te nemen dat hun ideeën de eeuwen door zijn 

doorgesijpeld naar het ‘gewone’ volk, de leken, door het onderricht van kerk en kunstenaars; en dat 

hun opvattingen over woede doorgewerkt hebben, tot op de dag van vandaag. Het begrip ‘hoofdzonde’ 20 

en de zeven hoofdzonden waarover Gregorius de Grote in ‘Moralia in Iob’ schrijft zijn in 2008 nog 

zelfs bij mensen buiten de kerk bekend; ‘De goddelijke komedie’ wordt nog steeds gelezen (onlangs 

heeft SSR-NU er nog een heel weekend aan besteed, van 16-18 mei, 2008); en Thomas van Aquino is 

één van de officiële kerkleraren van de Rooms-Katholieke Kerk.  

 25 

A. Gregorius de Grote 

Gregorius (overl. 604)  was afkomstig uit een oude Romeinse familie. In 575 trad hij in in het klooster.  

In 590 werd hij tot paus gekozen, hij was de eerste monnik die deze positie bekleedde. Zijn naam 

klinkt nog door in de ‘gregoriaanse’ muziek, die mede door zijn invloed ontwikkeld is. Vanwege zijn 

verdiensten voor de kerk werd hij ‘de Grote’ genoemd.116  30 

 In de zesde eeuw schreef deze Gregorius de Grote een uitvoerig commentaar op het bijbelboek 

Job: ‘Moralia in Iob’, een lijvig boekwerk waarin hij zorgvuldig de tekst van het bijbelboek Job met 

het christelijk geloof en de praktijk van het christelijke dagelijks leven verbindt. In dat commentaar 

brengt hij o.a. de zeven hoofdzonden ter sprake. Hoewel hij ze in een commentaar op een bijbelboek 

ten tonele brengt, komen ze niet rechtstreeks uit de Bijbel; de term komt pas in de vierde eeuw na Chr. 35 

                                                 
115 D. Alighieri, De goddelijke komedie, vertaald, ingeleid en toegelicht door F. van Dooren, Amsterdam: Ambo, 1998, 28. 
116 Ibid., voor de gegevens over Gregorius, 79-80. 



 32

voor.117 Wel zijn ze uit de Bijbel afgeleid. Een ‘gewone’ zonde is een ‘schending, al dan niet bewust, 

van goddelijke wetten en de daarop gebaseerde wettelijke voorschriften.’118 Wie zondigt ontkent Gods 

almacht, verliest de juiste verhouding tegenover God en medemensen uit het oog en maakt zich 

schuldig aan het overtreden van het ‘dubbelgebod’: God liefhebben boven alles en de naaste als 

zichzelf.119 Een ‘hoofdzonde’ wordt zo genoemd, omdat uit die aan het hoofd van een aantal andere 5 

zonden staat: uit een hoofdzonde komen andere zonden voort.120 

 Gregorius was niet de eerste die over hoofdzonden sprak. Van de Egyptische monnik 

Evagrius van Pontus (overleden 399)  is reeds bekend dat hij acht hoofdzonden benoemde: gulzigheid, 

wellust, hebzucht, neerslachtigheid, toorn, traagheid, ijdelheid en hoogmoed. Het doel van zijn 

zondencatalogus was de kloosterlingen te wijzen op en te waarschuwen voor ondeugden, die hen van 10 

hun gerichtheid op het goddelijke zou kunnen afleiden. Deze Evagrius is op zijn beurt weer beïnvloed 

door St. Ephraem de Syriër, en mogelijk heeft hij ook invloeden ondergaan van de Stoïcijnen en 

Origines. Johannes Cassianus (460-433/435, een beschermeling van Evagrius, gaf de acht 

hoofdzonden door, ook ten behoeve van het kloosterleven.121 

Gregorius brengt de zeven hoofdzonden ter sprake wanneer hij in ‘Moralia in Iob’ Job 39, 25 15 

becommentarieert.122 Deze tekst staat in dat gedeelte van het boek Job waarin JHWH reageert op de 

klachten en beschuldigingen van Job. Hij ondervraagt Job vrij sarcastisch over zijn pretenties: wie is 

Job nu helemaal dat hij denkt God ter verantwoording te kunnen roepen? In Job 39, 19-25 vraagt hij of 

Job bijvoorbeeld het strijdros zijn kracht kan geven. JHWH geeft dan een beschrijving van het paard 

dat moedig en vechtlustig strijdt in de oorlog. Vers 25 luidt: ‘Bij elke stoot roept hij “Aaahh”, hij ruikt 20 

de oorlog van verre, hoort het getier van de aanvoerders, de kreten.’  Op het laatste gedeelte van die 

tekst gaat Gregorius, eerder meditatief en associatief dan exegetisch, verder over de strijd die mensen 

moeten leveren tegen de hoofdzonden, waarbij hij vervolgens die hoofdzonden benoemt.123 

 

Dé zonde bij uitstek is volgens Gregorius superbia (hoogmoed):124 het als God willen zijn, je plaats 25 

tegenover God niet kennen. De Schrift, schrijft hij, getuigt daar ook van: ‘Het begin van alle zonde is 

hoogmoed’ (Sirach 10, 13). Uit deze zonde komen, als vruchten van een giftige wortel, de zeven 

hoofdzonden voort: inanis gloria (eerzucht), invidia (afgunst, jaloezie), ira (woede), tristia 

(somberheid, onvriendelijkheid; treurigheid, humeurigheid), avaritia (hebzucht; gierigheid), ventris 

ingluvies (lett. vraatzucht van de buik), luxuria (onkuisheid; wellust).125 De acht hoofdzonden van 30 

                                                 
117 F. Savater, De zeven hoofdzonden, handleiding voor de 21e eeuw, Utrecht: erven J. Bijleveld, 2008, 6. 
118 Ibid., 33. 
119 Ibid., 33.  
120 L. Derckx, Wrok en begeerte, een pastoraal-psychologisch onderzoek naar de praktijk van hoofdzonden in een cultuur van 
narcisme, Budel: Damon, 2006, 36. 
121 De historische achtergrond van de hoofdzonden ontleen ik aan: Derckx, Wrok en begeerte, 34-36 
122 S. Gregorii Magni, Moralia in Iob, Libri XXIII-XXXV in Corpus Christianorum series Latina band CXLIII, Cura et 
studio Marci Adriaen, Turnhulti: Typographi Brepols editors Pontificii, 1985, Liber XXXI,  87. 
123 Gregorius, Moralia in Iob,  Liber XXXI,  87.  
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Egravius zijn er bij Gregorius zeven geworden; waar Egravius neerslachtigheid en traagheid als twee 

verschillende hoofdzonden ziet, voegt Gregorius die twee samen tot één hoofdzonde somberheid. 

Volgens Derckx streefde hij er mogelijk naar om elke dag van de week één zonde waartegen gestreden 

moet worden centraal te stellen voor de monniken.126 

 Deze zeven hoofdzonden brengen op hun beurt weer andere zonden voort. Uit ira komen voort:  5 

rixae tumor mentis (het twisten van een opgeblazen geest), contumeliae (beledigingen), clamor 

(geschreeuw), indignatio (verontwaardiging, ontstemming) en blasphemiae (godslasteringen).127 

 De zeven hoofdzonden hebben zich diep in de christelijke cultuur genesteld. Men vindt ze al 

eeuwen terug in allerlei kunstvormen: schilderkunst (Jeroen Bosch, 13e eeuw), literatuur (‘De 

goddelijke komedie’ van Dante Alighieri, 13 eeuw).128 Ook in de huidige geseculariseerde 10 

maatschappij kent men de zeven hoofdzonden nog. In 1995 verscheen de film Se7en, waarin een 

seriemoordenaar mensen ombrengt omdat ze zich schuldig maken aan één van de hoofdzonden. 

Enkele jaren terug was er zelfs een serie van zeven luxe ijsjes van ijsfabrikant Ola, die ieder genoemd 

waren naar één van de zeven hoofdzonden. Deze serie was er overigens duidelijk voor bedoeld om 

mensen te verleiden zich aan de zonden over te geven en niet om die te bestrijden.  15 

 Savater wijst er op dat enkele eeuwen geleden Mandeville129 reeds opmerkte, dat het begaan van 

zonden de ontwikkeling en verbetering van de maatschappij stimuleert. Omdat we mooie zijden 

stoffen begeren, omdat we onze behoeften willen stillen met lekker voedsel, rijk willen worden, willen 

genieten van verre reizen en mooie dingen, wordt er gereisd, gekocht, worden uitvindingen gedaan, 

worden schone kunsten beoefend - allemaal positieve zaken die economie en beschaving tot grote 20 

hoogte kunnen brengen. ‘In dit perspectief blijkt dus meteen dat zonden van het individu juist dienen 

tot nut van het algemeen, en dat zij de samenleving draaiende houden.’130 Wanneer die zonden 

onderdrukt worden, kan het maatschappelijk leven belemmerd worden. Dit is geen reden om de zeven 

hoofdzonden, deze ‘ondeugden’ tot ‘deugden’ te verklaren; maar men moet er erg in hebben dat deze 

‘ondeugden’ pas écht zonden zijn, wanneer ze vervallen tot hun uiterste negatieve verschijningsvorm. 25 

‘[...] de hoofdzonden zijn natuurlijke gedragingen die niet meer functioneel zijn als ze worden 

overdreven.’131 We moeten er overigens wel rekening mee houden dat dit over de zeven hoofdzonden 

gezegd wordt. Het gaat niet op voor de zonden die begaan worden door de 10 geboden te negeren. Van 

zaken als goddeloosheid, diefstal, bedrog, overspel, respectloosheid etc. wordt geen enkele 

maatschappij beter.  30 

 Zoals in het voorafgaande bleek, deelt Gregorius woede in bij de zeven hoofdzonden. In Liber 

V, cap. XLV van ‘Moralia in Iob’ schrijft hij er uitgebreid over wanneer hij Job 5,2 becommentarieert. 
                                                 
126 Derckx, Wrok en begeerte, 35. 
127 Gregorius, Moralia in Iob, Liber XXXI,  88. 
128 A. Lever: Over de wording van de zeven hoofdzonden, http:www.hoogtelijnen.nl/gids.php?artikel=be001ZH.htm (27-06-
2008) en Savater, De zeven hoofdzonden, 6. 
129 Mandeville, B., 1670-1733: Fable of the Bees; or Private vices, public benefits, 1714, in Savater, De zeven hoofdzonden, 
11.  
130 Savater, De zeven hoofdzonden, 11. 
131 Volgens J. Bossy, Christianity in the West, 1400-1700, 1985, in: Savater, De zeven hoofdzonden, 18. 
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Daar staat: ‘Aan ergernis (lat.: iracundia) gaat de dwaas ten onder, van afgunst sterft de domme.’ Bij 

het uitleggen van deze tekst brengt hij de woede (ira)  uitvoerig ter sprake. Hij wil uitdrukkelijk een 

christelijke visie op woede geven, hij laat zich in zijn betoog leiden door allerlei bijbelteksten die 

verband houden met woede. Ik geef in het onderstaande een samenvatting van zijn gedachten zoals hij 

die verwoordt in Liber V, cap. XLV, art. 78-83.132  5 

 Gregorius schrijft, dat woede er voor zorgt dat iemand niet in harmonie is, niet met zichzelf, niet 

met God; hij verliest zijn beeld-van-God zijn. De wijsheid verlaat hem, zodat hij in totale 

onwetendheid verkeert omtrent wat hij moet doen; ook de rechtvaardigheid verlaat hem (Jac. 1,20): 

wie woedend is, is onredelijk en misleidt zichzelf omdat hij zonder meer denkt het gelijk aan zijn kant 

te hebben. Woede bedreigt de omgang met anderen: een verstandig mens mijdt immers het gezelschap 10 

van iemand die boos is, omdat hij vreest zijn manieren over te nemen over te nemen en zijn ziel te 

verliezen (Spr. 22, 24.25).  Wie zijn emotie niet met behulp van de rede in bedwang houdt, leeft als 

een beest. Een woedend mens maakt mensen slechter dan ze zijn omdat hij ze uitdaagt tot strijd.  

 Door woede dooft het licht van de waarheid in een mens en wordt de duisternis van 

verontrusting in de geest gebracht. Woede sluit ook de heilige Geest buiten: de Geest des HEREN rust 15 

immers op hem die nederig en vreedzaam is (Jes. 66,2). En wie door de Geest verlaten wordt vervalt 

tot grote razernij. Wie woedend is herkent bekenden niet, hij is zich niet bewust van wat hij zegt of 

doet. Het wordt nog erger als de woede zich uitstrekt naar de handen en tot daden wordt. Normaal 

gesproken heeft de geest de macht over de ledematen, maar als de woede bezit genomen heeft van de 

geest, beheerst de woede ook de ledematen. Soms reikt de woede niet naar de handen, maar naar de 20 

tong en gaat men vloeken: de woede zoekt de naaste te vernietigen en door te vloeken vraagt men God 

om dat te doen. De kwade dwaas kent angst noch schaamte. 

 De woede inslikken is volgens Gregorius geen goede optie. Woede die niet geuit wordt, brandt 

in het innerlijk des te heviger. De woedende mens spreekt niet met zijn naaste en juist door zijn 

zwijgen vertelt hij hem hoezeer hij hem verafschuwt. Woede verzwijgen kan wel een vorm van 25 

discipline zijn, maar dan moet het innerlijk er zelf helemaal in meegaan en zich laten regeren door 

wijsheid en geheimhouding. Maar Gregorius veronderstelt dat woede die opgekropt wordt in 

stilzwijgen in hevigheid zal toenemen. 

Gregorius onderscheidt vier soorten woedende mensen. Tot de eerste soort behoren de mensen 

bij wie de woede snel ontvlamt, maar ook snel weer uitdooft; ze zijn als riet dat snel vlam vat, even 30 

knispert en vervolgens snel weer uitdooft. Tot de tweede soort behoren zij die langzaam boos en ook 

weer langzaam hun toorn verliezen.  Ze zijn als zwaardere en hardere soorten hout die langzaam vlam 

vatten, maar met moeite doven. De derde soort beschouwt hij als het slechtst: dat zijn de mensen die 

snel in woede geraken en er lang over doen om de woede weer los te laten. De vierde soort benadert 

                                                 
132 S. Gregorii Magni, Moralia in Iob, Libri I-X in Corpus Christianorum series Latina band CXLIII, Cura et studio Marci 
Adriaen, Turnhulti: Typographi Brepols editors Pontificii, 1979, Liber 5, 78-83. Ik heb gebruik gemaakt van de Engelse 
vertaling van J. H. Parker, J.G.F. and J. Rivington, London 1844, te vinden op 
http:www.lectionarycentral.com/GregoryMoraliaIndex.html (27-06-2008). 
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het dichts het ideaal van de vredige geest: zij worden langzaam boos en laten hun woede snel weer 

varen. 

Gregorius geeft echter ook aan hoe men de woede kan beteugelen. 

 De eerste manier die hij daarvoor aanreikt is dat een mens zich goed moet voorbereiden op wat 

hij gaat doen en van te voren alle mogelijke beledigingen en tegenspoed die daarbij zou kunnen 5 

optreden onderkent. Zo kan men zich dan van te voren reeds bewapenen om op verstandige wijze 

weerstand te kunnen bieden aan de woede die op kan komen bij tegenwerking. Gregorius vergelijkt 

iemand die niet bedacht is op tegenwerking of tegenspoed met iemand die ligt te slapen en dan 

gevonden wordt door zijn vijand; de vijand heeft vrijwel vrij spel omdat zijn slachtoffer zich niet of 

amper kan verweren. Maar wie zich behoedzaam voorbereid op tegenwerking ligt als het ware in een 10 

hinderlaag en is voorbereid op de aanslag van de vijand. Dus wordt hij niet geveld door onkunde maar 

overwint door zijn voorbereiding. Het wapen dat men gebruikt tegen de woede is het borstpantser van 

het geduld. 

 De tweede manier die Gregorius aanreikt om woede te minderen is, dat wanneer men de 

overtredingen van anderen ziet, men zich moet realiseren dat men zelf ook fouten maakt en  anderen 15 

of God onheus heeft bejegend. Men zou zich af moeten vragen of men zelf ook niet geduld nodig 

heeft, zoals de tegenstander geduld nodig heeft. Zo wordt het vuur van de woede door het water van 

het geduld gedoofd.  

 Hoewel hij zeer negatief is over woede kent Gregorius ook een positieve woede; een woede die 

een christen soms móet hebben: de woede die (geloofs) ijver is,133 woede omdat de zaak van God 20 

geschonden wordt. Voor deze woede gebruikt hij niet het  latijnse woord ira, maar zelus. Het verschil 

tussen beide vormen van woede is dat de éne ontstaat uit het kwade, maar dat geloofsijver een goede 

oorsprong heeft, die gelegen is in de toewijding en trouw aan de zaak van God. Als voorbeeld noemt 

Gregorius de woede van de Pinechas (Num. 25, 7-11)134. Waar deze geloofsijver ontbreekt gaat het 

mis: de priester Eli had deze geloofsijver niet: daardoor zag hij het wangedrag van zijn zonen135 door 25 

de vingers en laadde daarmee juist de toorn Gods op zich (I Sam. 2, 22-34). 

 Dergelijke heilige woede wordt volgens Gregorius bedoeld in Psalm 4,5: ‘Weest toornig, maar 

zondig niet’: wel boos worden, maar niet zondigen. Deze woede is geen zonde omdat ze het belang 

van de zaak van God op het oog heeft of in het belang van mensen is. Want, zegt Gregorius, ons is 

geboden onze naaste lief te hebben als onszelf. Daarom moeten we boos worden op onze naaste als hij 30 

zich op dwaalwegen begeeft, net zo goed als wij boos moeten zijn op onze eigen kwalijke praktijken. 

De woede die geloofsijver (zelus) is en haar oorsprong vindt in het goede zorgt voor onrust (Ps. 6,8), 

net als de woede (ira) die zijn oorsprong vindt in het kwaad. De contemplatie en de rust worden er 

                                                 
133 Latijn: zelus; vgl met het Engelse zeal: ijver, vuur.   
134 De Israëlieten gaven zich af met heidense vrouwen en hun afgoden. JHWH liet Mozes ingrijpen om daar een einde aan te 
maken; één man echter smokkelde toch een vrouw zijn tent binnen. Pinechas ontdekte dat en doodde hen, gedreven door 
heilige woede, waarop JHWH zijn woede liet varen.  
135 Ontheiliging van de tempel, de offergaven voor zichzelf houden. 
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door onderbroken: het oog van de geest wordt vertroebeld door opwinding en onrust en kan niet langer 

de dingen zien die boven zijn, zoals voorheen. Het verschil met woede van kwade oorsprong echter is 

dat dit een kortstondig gebeuren is, een soort tussenfase. Want na korte tijd is krijgt men een helderder 

visie dan eerst op wat er zich afspeelt en hervindt men de rust weer terwijl de onrust weer wordt 

buitengesloten. Gregorius vergelijkt deze woede met een geneesmiddel voor een ziek oog: er wordt 5 

olie op het oog gegoten die in eerste instantie alle zicht wegneemt; maar even later kan dat oog door 

diezelfde olie beter zien dan toen het ziek was.  

 Toch zegt Gregorius dat men ook bij deze woede als geloofsijver, als instrument van de deugd,  

er voor moet waken dat zij nooit heerschappij gaat voeren over de geest en als dienstmaagd, en niet als 

meesteres, altijd het spoor van de rede volgt. De woede mag dan geloofsijver zijn en het goede op het 10 

oog hebben, als zij de geest gaat beheersen en de rede veracht keert zij zich in het tegendeel. Wie dus 

in geloofsijver ontstoken is en de zonde wreken wil, moet zichzelf en zijn emoties in bedwang houden. 

Als je iemand wil corrigeren en straffen, ben je meer rechtvaardig en geloofwaardig als je hebt 

aangetoond jezelf te kunnen corrigeren en beheersen. 

 15 

Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat Gregorius geen duidelijke definitie van woede geeft en 

geen uitgewerkte theorie over woede heeft. Maar het volgende is uit zijn tekst op te maken: woede 

behoort niet wezenlijk tot het mens zijn; het is een emotie die van buiten af op een mens inwerkt. 

Woede is een vijand die op de loer ligt om je onverhoeds te bespringen; een mens moet zich er tegen 

wapenen. Woede is voor hem niet moreel neutraal, noch als emotie, noch in daden. Woede is een 20 

kwaad. Wie zichzelf toestaat woede te voelen en te uiten is niet veel beter dan een beest: hij is 

irrationeel en onbeheerst. Hij loopt ernstig gevaar van andere mensen en van God vervreemd te raken; 

hij wordt onredelijk en goddeloos. Woede moet behulp van de rede bedwongen worden. Men kan zich 

tegen woede wapenen met oplettendheid en geduld.  

Maar er is één vorm van woede die niet a priori zonde is, namelijk de woede die voorkomt uit 25 

de hartstocht voor de zaak van God, zelus. Waar ira uit een kwade bron ontspringt, ontspringt ira uit 

een goede bron. Een dergelijke woede is voor de gelovige zelfs vereist, wil hij in overeenstemming 

met God en zijn geboden leven. Maar ook deze woede moet beteugeld worden omdat zij als zij 

onbeheerd blijft tot zonde kan worden. 

Het is opvallend dat Gregorius reeds een vroege versie van het ‘hydraulic model’ van woede 30 

kent: woede moet niet opgekropt worden, meent hij, want dan wordt zij des te heviger. Dat schrijft hij 

zo’n 14 eeuwen eerder dan James en Freud!136 Overigens was zijn remedie niet: woede uiten, maar 

haar of door wijsheid en rede geheel beheersen of haar helemaal elimineren. 
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136 Solomon, The Passions, 77vv. 
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B. Thomas van Aquino  

Ongeveer zes eeuwen na Gregorius Magnus schreef Thomas van Aquino zijn theologische en 

filosofische werken. Thomas van Aquino, (1225-1274) was van Italiaanse komaf. Hij sloot zich aan 

bij de orde van de Dominicanen en studeerde in Keulen, waar hij in 1252 ook met doceren begon; later 

werkte hij ook in Italië en Frankrijk. Hij schreef onder andere bijbelcommentaren en toelichtingen op 5 

de geschriften van Aristoteles. In zijn ‘Summa Theologiae’ (voltooid in 1273) schreef hij op 

stelselmatige wijze zijn synthese van de toenmalige theologie. Een van de belangrijkste kenmerken 

van zijn denken is dat hij rede en geloof niet tegen elkaar uitspeelde: de rede kan tot kennis van God 

komen, maar die kennis is onvolledig en heeft de genade als aanvullende leermeester nodig om tot 

volle Godskennis te komen. Het ‘thomisme’ heeft veel invloed gehad en werd in 1879 door paus Leo 10 

XIII verplicht gesteld in de theologische studie.137  

Vanwege zijn grote betekenis en invloed is het interessant een indruk te krijgen over wat hij 

over emoties in het algemeen en woede in het bijzonder leert. In vijf van zijn werken handelt hij over 

de moraliteit van de ‘passiones’ ofwel de passies, de emoties.138 Vanwege de beperkte tijd en ruimte 

beperk ik mij tot wat hij over emoties en met name over woede leert in de ‘Summa Theologiae’, 15 

omdat dat boek de belangrijkste locatie is van zijn denken over emoties.139 

Gregorius verwijst veelvuldig en uitvoerig naar de Bijbel. Dat doet Thomas van Aquino ook, 

maar hij doorspekt zijn betoog ook met uitspraken van christelijke en heidense denkers, met name van 

Augustinus en Aristoteles. 

Voor een goed verstaan van wat woede bij Thomas van Aquino is, is het goed om eerst te 20 

kijken welke plaats hij aan de emoties toekent en welke plaats woede op haar beurt daar weer binnen 

heeft.140 Ik maak hierbij gebruik van ‘From Passions to Emotions’ van Thomas Dixon.141 

Dixon geeft in het tweede hoofdstuk zijn boek een overzicht van het denken van Thomas van 

Aquino. Thomas onderscheidt in navolging van Aristoteles drie aspecten van de menselijke ziel: het 

vegetatieve, het dierlijke en het intellectuele. Het intellectuele deel is het hoogste en belangrijkste deel, 25 

de plaats van de rede en de wil; dit is het wat mensen van de dieren onderscheidt. Dit deel van de ziel 

is meer actief. De emoties zijn irrationele lagere begeerten die tot dat deel van de ziel behoren die 

mensen met dieren gemeen hebben; het deel dat zelf geen actie onderneemt maar onderworpen is aan 

van buiten komende invloeden en daar door bewogen wordt.142 De emoties zelf zijn óf actief óf 

                                                 
137 De Jong, Geschiedenis der kerk, 132-133. 
138 M.D. Jordan, Aquinas’s Construction of a Moral Account of the Passions, in: Freiburger Zeitschirft für Philosophie und 
Theologie, 33, 1986, 71-97, 73.  
139 Th. Dixon, From Passions to Emotions, The Creation of a Secular Psychological Category, Cambridge [etc.]: Cambridge 
U.P., 2006, 27-28. 
140 Ik gebruik hier het woord ‘emoties’, waar Thomas van Aquino het over passiones heeft. Thomas kende het woord 
‘emotie’ niet. Binnen het kader van deze scriptie voert het te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Voor een uitvoerige 
bespreking van zie het boek van Dixon, From Passions to Emotions, 39-48. 
141 Dixon, From Passions to Emotions, 26-62. 
142 Ibid., 35-36. 
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passief.143 Ze kunnen onderscheiden worden in termen van ‘beweging’ en ‘rust’ schrijft Dixon.144 De 

eerste soort zijn de emoties die irascibilis (opvliegend) zijn: hoop, wanhoop, angst, moed, woede; zij 

zijn gericht op een begeerlijk object dat moeilijk te verkrijgen is of op een afkeerwekkend object dat 

moeilijk te vermijden is. De tweede soort zijn de emoties die concupiscibilis (wellustig) zijn: liefde, 

haat, verlangen, afkeer, vreugde, verdriet.145  5 

Voor de morele status van emoties kunnen we in boek 1a-2ae qu. 24 van Thomas ‘Summa 

Theologiae’ te rade gaan. Hij  beargumenteert in eerste instantie dat zij op zichzelf genomen moreel 

gezien noch goed, noch slecht te noemen zijn. Want zegt hij: dieren hebben ook emoties, net als 

mensen; maar dieren hebben geen moraal en mensen wel. Emoties behoren tot het niet-rationele 

gedeelte van het mens-zijn en zijn dan ook niet onderworpen aan oordelen van morele aard. 10 

Vervolgens zegt hij dat emoties wel moreel prijzenswaardig of afkeurenswaardig zijn voor zover ze 

onder de controle van de rede of de wil staan; voor zover men ze bewust beheerst met de rede en 

toestaat met de wil.146 Dan worden zij activiteiten van de wil, en als zodanig behoren zij het hogere, 

intellectuele deel van de ziel.147  

Thomas doet hiervoor een beroep op Aristoteles, die gezegd heeft dat iemand niet wordt 15 

geprezen vanwege zijn emoties, maar voor de wijze waarop hij die emotie heeft: in overeenstemming 

met de rede of in conflict er mee.148 Men kan emoties pas moreel beoordelen in hun context of naar 

hun gerichtheid. Die emoties zijn goed, die een positieve houding hebben tegenover iets dat waarlijk 

goed is of een negatieve houding tegenover iets dat waarlijk slecht is. Die emoties zijn slecht die een 

afwijzende houding tegenover waarlijk goede dingen innemen of een positieve ten opzichte van wat 20 

slecht is.149 Het hoogste goed, waarnaar de emoties met behulp van de rede gericht of geordend zouden 

moeten zijn, is God.150 Emoties kunnen dus rationeel zijn en als zodanig kunnen ze moreel goed of 

moreel verwerpelijk zijn. 

Dat geldt ook voor woede. Thomas bespreekt woede in boek 1a2ae qu. 46-48 van de ‘Summa 

Theoligae’. Met instemming citeert Thomas Aristoteles ‘ira est cum ratione, non sicut praecipiente 25 

ratione, sed ut manifestante injuriam’151 – woede impliceert rationaliteit omdat zij onrecht openbaart. 

Daarom kan Vosman wanneer hij de woede bij Thomas van Aquino bespreekt, met recht zeggen dat 

een woedend mens niet tot een beest wordt, maar dat in woede de menselijkheid zich openbaart – de 

redeloze dieren weten niet van onrecht, niet van goed en kwaad; maar mensen wel.152 Maar 

                                                 
143 Ryan, Aquina’s Integrated view of Emotions, Morality and the Person, 4. 
144 Vosman noemt woede in ‘Felix ira’ daarom: gemoedsbeweging. 
145 Ibid., 36. 
146 Thomas Aquinas, Summa theologiae. Vol. 19, Latin text and English transl., introd., notes, appendices and glossaries ; ed. 
by Th. Gilby et al., London: Blackfriars [etc.], 1964-198, 1a2ae, Qu 24, art. 1. 
147 Dixon, From Passions to Emotions, 52. 
148 Aquino, S Th 1a2ae, Qu 24, art. 1. 
149 Aquino, S Th 1a2ae, Qu 24, art.4.   
150 Ryan, Aquina’s Integrated view of Emotions, Morality and the Person, 5-6. 
151 Aristoteles, Problemata 28, 3. 949b17; geciteerd in: Aquino, S Th 1a2ae. 46, art. 4.. 
152 Vosman, Felix ira, 25. 
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waarschuwt Aristoteles en Thomas met hem: ‘ira audit aliqualiter rationem sed non perfecte audit’153  

- woede luistert tot op zekere hoogte naar rede, maar zij luistert niet erg nauwkeurig - woede verstoort 

het redelijke denken.154 

 Iemand die woedend is, zegt Thomas, zoekt het kwade voor degene die hij op het oog heeft; 

hijzelf ziet dat dit echter niet als een kwaad, maar als een goed: hij geeft immers aan de belediger terug 5 

wat die gegeven heeft, waar hij recht op heeft. In zekere zin is woede een wijze van kwaad met goed 

vergelden: wie woedend is streeft er naar om goed te doen door het kwaad terug te geven en zo het 

onrecht te herstellen. In dit opzicht kan woede dan ook deugdzaam zijn – zolang de woede maar 

beheerst wordt door de redelijkheid.155 Dit verlangen naar wraak laat ook weer zien dat woede een 

rationeel aspect heeft: woede beraadt zich er over welke straf passend is.156 10 

Ook volgens Thomas worden mensen woedend om onrecht dat hen wordt aangedaan. Hij 

spreekt er geen moreel oordeel over uit of dat een goede of een slechte zaak is, hij constateert het 

gewoon.157 Mensen worden niet uitsluitend woedend om onrecht dat henzelf kwetst, maar ook 

vanwege het onrecht dat anderen aangedaan wordt. Vooral bij God kan men zien dat woede niet alleen 

maar opgewekt wordt wanneer men aan den lijve onrecht ondervindt. Een mens kan God met zijn 15 

zonden immers niet echt schade toebrengen (Job 35,6). Toch kan iemand wel Gods woede opwekken 

door zijn zondige gedrag, en wel op twee manieren. De eerste manier is dat  hij door zijn gedrag 

aangeeft God te verachten; de tweede manier is dat hij met zijn zonde weliswaar God geen schade 

berokkent maar wel een mens; hetzij hemzelf hetzij een andere persoon. En die persoon valt onder de 

goddelijke voorzienigheid en bescherming. Door iemand te kwetsen die onder Gods bescherming valt, 20 

beledigt men God.158 

Volgens Thomas is woede dus in eerste instantie moreel neutraal, vóór-normatief159. Woede 

krijgt pas morele waarde wanneer zij bewust toegelaten worden door de wil en onder controle wordt 

gehouden door de rede; haar morele waarde wordt dan bepaald door in hoeverre ze zich door de rede 

en de wil laat leiden naar het hoogste goed, God. Is zij op God gericht dan is zij moreel goed, keert zij 25 

zich van God af dan wordt zij moreel slecht. 

Dixon wijst er op dat, in tegenstelling tot wat onder andere door Solomon beweerd wordt,160 in 

ieder geval deze emotie door Thomas niet wordt afgewezen of veroordeeld. Dat de woede 

onderworpen is aan de rede, wil nog niet zeggen dat zij tegenover de rede staat.161 

                                                 
153 Aristoteles, Ethics VII, 6. 1149b1, geciteerd in S Th Qu. 46, art. 4. 
154 Aquino, S Th  1a2ae Qu 46, art. 4. 94-97; Qu 48, art. 3. 
155 Aquino, S Th  1a2ae Qu 46, art. 6, en Qu 47, art. 
156 Aquino, S Th  1a2ae, Qu 46. art. 4. Deze opvatting over de woede die het goede zoekt  door degene die onrecht doet te 
geven waar hij recht op heeft, of om hem terug te geven wat hij gegeven heeft, namelijk kwaad, is ook terug te vinden bij P. 
Sloterdijk, in P. Sloterdijk, Woede en Tijd, Een politiek-psychologisch essay, (vert. H. Driessen), Amsterdam: Uitgeverij 
SUN, 2007, 75.  
157 Aquino, S Th 1a2ae, Qu 47, art. 2-4. 
158 Aquino, S Th 1a2ae, Qu 47, art.1. 
159 Termen van Vosman, Felix Ira, 24. 
160 Solomon, The Passions, 10. 
161 Dixon, From Passions to Emotions, 53. 
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C. Dante Alighieri. 

Dante Alighieri werd in 1265 in Florence geboren. Hij studeerde theologie en filosofie, waarbij zijn 

interesse meer uitging naar de morele en ethische dan naar de speculatieve wijsbegeerte. Vanaf 1295 

begon hij zich bezig te houden met politiek en nam hij diverse bestuurlijke ambten op zich. Door 

politieke ontwikkelingen en intriges werd hij in 1302 uit Florence verbannen. De laatste twintig jaar 5 

van zijn leven woonde hij her en der in Italië en vervulde hij diverse taken op politiek gebied. Hij 

overleed in 1321.162  

Dante heeft veel geschriften en gedichten na gelaten, waarvan ‘De Goddelijke Komedie’ de 

beroemdste  is.163 In dit dichtwerk beschrijft hoe hij een denkbeeldige reis maakt door het hiernamaals. 

Hij komt in de hel, op de louteringsberg en in het paradijs. Op zijn reis wordt hij achtereenvolgens 10 

vergezeld door de Romeinse dichter Vergilius, de door hem beminde Beatrice en de mysticus 

Bernardus van Clairvaux en ontmoet hij talloze grote heidense en christelijke denkers, koningen, 

zondaren etcetera. 

In gezelschap van Vergilius betreedt hij de hel. Daar ondergaan de verdoemde doden hun 

eeuwige straf, zonder dat zij op redding mogen hopen. Dante beschrijft de hel als een trechter die 15 

uitmondt in het middelpunt van de aarde. Op concentrische kringen die aan de binnenkant naar 

beneden lopen, verblijven de zielen van de overledenen voor wie geen hoop meer is dat zij ooit nog 

het hoogste goed zullen bereiken, namelijk het aanschouwen van God. Zij worden tot in eeuwigheid 

gestraft voor hun zonden. Elke cirkel is verblijfplaats voor mensen die een specifieke soort zonde 

begaan hebben. Onder die zonden vindt men niet alle, maar wel een aantal van de zeven hoofdzonden 20 

terug: traagheid, wellust, gulzigheid, gierigheid, en woede. Hoogmoed ontbreekt, maar zou wellicht 

onder de zonde ketterij kunnen vallen. Afgunst als zodanig ontbreekt ook, maar de kwalijke gevolgen 

van afgunst zijn wel vertegenwoordigd: geweld, bedrog, verraad. 

Nog steeds met Vergilius als metgezel betreedt Dante vervolgens de louteringsberg. De 

louteringsberg heeft een vorm die tegenovergesteld is aan die van de hel. Hij is kegelvormig en 25 

rondom de berg lopen omgangen, die de verblijfplaatsen zijn voor de zielen van de overledenen die 

hun zonden moet uitboeten. In tegenstelling tot de verdoemde doden in de hel zijn deze zielen 

uiteindelijk bestemd voor het paradijs, maar zij moeten zich eerst van hun zonden reinigen. Zoals in de 

hel elke cirkel zijn eigen zonde heeft, zo heeft elke omgang op de louteringsberg ook zijn eigen zonde. 

Hier vinden we de zeven hoofdzonden netjes op een rijtje terug: trots, afgunst, toorn, traagheid, 30 

gierigheid, gulzigheid en wellust.164  

Na de louteringsberg mag Dante naar de hemel, maar zonder de Vergilius, die als heiden het 

paradijs niet mag betreden. Zijn taak als begeleider wordt overgenomen door Beatrice. Zij leidt hem 

                                                 
162 Alighieri, De goddelijke komedie, 10-16. 
163 Alighieri, De goddelijke komedie. 
 
164 Na Gregorius de Grote heeft de opsomming van de zeven hoofdzonden kleine wijzigingen ondergaan: hoogmoed of trots 
is niet meer de grote zonde waaruit alle andere voortkomen, maar een ‘gewone’ hoofdzonde en melancholie is geschrapt. 
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tot aan de candida rosa, de plaats waar God zich bevindt samen met de heiligen, waar zij zich in de 

rijen voegt. Haar plaats als Dante’s begeleider wordt ingenomen door Bernard van Clairvaux. Onder 

zijn begeleiding mag Dante uiteindelijk God zien.  

 

Zoals al eerder opgemerkt komen in  ‘De Goddelijke Komedie’ de zeven hoofdzonden, waaronder de 5 

woede, uitvoerig aan de orde. Uiteraard is het de woede die in het kader van deze scriptie het meest in 

de belangstelling staat.  

 Volgens Dante komen de hoofdzonden voort uit een gebrek aan liefde, of uit verkeerd gerichte 

liefde. Van den beginne zijn er twee soorten liefde: de ingeboren liefde, die nooit dwaalt, en de liefde 

die op een vrije keuze berust. De tweede liefde kan op drie manieren dwalen. Zij behoort op het 10 

hoogste goed gericht te zijn, dat is God. Zij dwaalt wanneer zij zich op het kwade richt en zich van 

God afwendt. Zij kan en mag gericht zijn op aardse goederen, maar zij dwaalt wanneer zij met 

betrekking tot die aardse goederen geen maat weet te houden. En zij dwaalt ook wanneer zij te vurig 

of te lauw is, ook dan leidt zij tot zonde. De oorzaak van de zonde ligt derhalve in de liefde! Liefde is 

niet alleen oorzaak van de deugd, maar ook van de zonde. Zonde is de liefde die onbeheerst en 15 

verkeerd gericht is. Hieruit blijkt dat ook liefde tot de passies of emoties behoort die beteugeld moeten 

worden willen ze tot hun recht komen.165 Verkeerd gerichte liefde richt zich niet op het goede maar op 

het kwade, en aangezien liefde zich niet keert tegen degene die liefheeft, richt zij zich op het kwaad 

voor een ander. Die foute liefde die het slechte wil voor de medemens uit zich op drie manieren. In 

afgunst: dat zijn de mensen die jaloers zijn op anderen die hoge posities hebben; zij zoeken die 20 

anderen te vernederen, opdat ze zichzelf kunnen verheffen. In trots: dat zijn zij die zelf een hoge 

positie hebben en zo bang zijn die te verliezen dat ze iedereen waarvan ze menen dat die hen naar de 

kroon kan steken vernederen. En tenslotte in woede: sommige mensen zijn zo beledigd door een 

onrecht dat hen aangedaan is dat ze alleen nog maar wraak willen nemen en de ander zo kwaad willen 

doen. Deze drie vormen van verkeerd gerichte liefde worden uitgeboet in de eerste drie omgangen van 25 

de Louteringsberg.166  

 In de laatste drie omgangen van de Louteringsberg worden de zonden uitgeboet die ontstaan zijn 

doordat de liefde wel het goede zocht, maar op een onevenwichtige en verkeerde manier.167 De 

overledenen zochten het goede wel, maar in plaats van zich daarom te richten op het ene hoogste Goed 

(God) richtten zij zich op een minder goed dat men abusievelijk voor het hoogste hield: rijkdom, 30 

bevrediging of genot. In de vijfde rondgang wordt de liefde tot rijkdom uitgeboet: gierigheid en haar  

tegenpool verspilling168. In de zesde rondgang wordt de gulzigheid, de vraatzucht gestraft.169 En in de 

zevende rondgang wordt de onkuisheid ofwel de wellust uitgebannen.170 

                                                 
165 Alighieri, De goddelijke komedie, Louteringsberg, canto XVII. 
166 Ibid. 
167 Ibid.en de toelichting daarop van F. van Doornen, noot 8, 509. 
168 Alighieri, De goddelijke komedie, Louteringsberg, canto XIX – XXI. 
169 Ibid., canto XXIII – XXIV. 
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De middelste omgang, de vierde, is een hele bijzonder rondgang; die is voor de zielen van de mensen 

die een gebrek aan liefde hadden. De liefde was niet verkeerd gericht, niet te warm, niet te koud, maar 

gewoonweg te min of afwezig.171 

 

In de hel is de vijfde hellekring gereserveerd voor de zielen van de toornige en trage mensen. Zij zijn 5 

door Dante bij elkaar geplaatst omdat zij dezelfde soort zonde gedaan hebben, beide zijn ze verkeerd 

om gegaan met woede, maar op precies tegengestelde manier: de toornigen hebben hun woede nooit 

beheerst, de tragen hebben zich nooit aan hun woede over gegeven, zelfs niet toen dat nodig was. Hun 

straf is dat ze zich naakt in een moeras van kolkend, pikzwart, modderig water bevinden en daar 

voortdurend met elkaar aan het vechten zijn. De reden voor hun straf weten ze maar al te goed: 10 

‘Tijdens het zoete door zonlicht beschenen leven waren wij ellendelingen, omdat we een smeulend 

vuur in ons binnenste ronddroegen; nu vreten wij onszelf hier op in deze zwarte drek.’172 Het 

smeulende vuur is de woede die bij de één altijd uitsloeg, bij de ander nooit opvlamde.173 

 Op de louteringsberg bevinden de zielen van de toornige mensen zich op de derde omgang. Zij 

worden gekweld door diepe pikzwarte rook wolk, een scherpe en smerige nevel, waardoor niets te zien 15 

is en men niet weet waar men is.174 De zielen van de overledenen roepen gezamenlijk het Lam Gods 

aan, dat de zonden der wereld wegneemt; aldus bidden zij om de vrede en de barmhartigheid die hun 

in hun aardse leven ontbrak en waarvan ze nu doordrongen zijn dat ze die missen.175 Wanneer Dante 

en Vergilius de derde omgang verlaten roept een engel hen toe: ‘Zalig de vreedzamen, die zich niet 

aan onrechtmatige toorn te buiten gaan’. ‘Zalig de vreedzamen’ is een woord van Jezus uit de 20 

Bergrede,176 ‘die zich niet aan onrechtmatige toorn te buiten gaan’ is Dante’s eigen toevoeging.177 

Impliciet geeft Dante hier aan dat woede niet per se slecht is - het gaat over onrechtmatige toorn, 

waaraan men zich niet te buiten dient te gaan: men kan en mag woedend zijn, als die woede maar 

beheerst wordt en een passende reactie is op de situatie die zich voordoet. 

 De vierde omgang is gewijd aan het uitbannen van de zonde die tegengesteld is aan onmatige 25 

woede: traagheid, of, met de woorden van Dante: ‘Hier op deze omgang wordt de liefde tot het goede 

hersteld in zoverre als zij in haar plicht tekort geschoten is. Hier slaat men opnieuw de riemen uit die 

ginds helaas te veel zijn ingehouden.’ Zij waren in hun aardse leven ‘lauw in het goeddoen.’178 De 

                                                                                                                                                         
170 Ibid., canto XXV -  XXVII. 
171 Ibid., canto XVII. 
172 Alighieri, De goddelijke komedie, Hel, canto VII. 
173 Ibid., en de uitleg daarvan van F. van Dooren, noot 13, 452. 
174 Dat herinnert aan wat Gregorius Magnus leerde: woede beneemt een mens het zicht op de werkelijkheid en het licht van 
de waarheid, zie Gregorius, Moralia in Iob, Liber V, XLV, 78. 
175 Alighieri, De goddelijke komedie, Louteringsberg, canto XVI en de toelichting daarop van F. van Dooren, noot 1, 507. 
176 Matth. 5, 9 De hele tekst luidt: ‘Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’ 
177 Alighieri, De goddelijke komedie, Louteringsberg, canto XVII en de toelichting daarop van van F. van Dooren, noot 5, 
508. 
178 Ibid., canto XVII. 
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zielen louteren zich door langs de omgang te rennen, terwijl ze ondertussen (bijbel)teksten citeren 

waarin sprake is van mensen die zich haastten.179 

 Opvallend is dat hier een gebrek aan daadkracht gezien wordt als een tekortschieten in de liefde. 

In de hel werd er een verband gelegd tussen traagheid en woede: de tragen zijn te weinig boos; men 

kan de tragen op de louteringsberg wellicht ook zien als de mensen die nooit in woede in opstand 5 

kwamen tegen onrecht. Dat is een gebrek aan (naasten)liefde. 

 

Dante geeft geen definitie van woede en geen uitgewerkte woedetheorie – hij schrijft poëzie, geen 

theologisch of filosofisch systematisch werk, hoewel zijn werk zeer beïnvloed is door theologen en 

filosofieën. Toch valt uit ‘De Goddelijke Komedie’ op te maken hoe hij over woede denkt. Hij erkent 10 

de plaats van woede tussen de hoofdzonden. Woede is een zonde die bestraft of uitgeboet moet 

worden. Zij is verkeerd gerichte liefde; in plaats van op God gericht te zijn is zij gericht op een ander 

om die kwaad te doen. 

 Het lijkt er op dat woede volgens Dante niet echt tot het wezen van de mens behoort. De woede 

is een ‘smeulend vuur’ dat de zondaren in zich meedroegen.180 De zonde van de zondige zielen is dat 15 

zij dat vuur te heet aan wakkerden of lieten doven. Hieruit kunnen we opmaken dat de woede zelf a- 

moreel of pre-moreel is, zij werd pas zondig toen mensen haar op een verkeerde manier gingen 

beheersen. De zielen in de hel en op de louteringsberg berg erkennen hun verantwoordelijkheid voor 

hun woede ook. Hierin lijkt Dante gebruik te hebben gemaakt van de inzichten Thomas van Aquino. 

 Ook bij Dante kan een gebrek aan woede zonde zijn. De lauwheid, de traagheid, de 20 

‘woedeloosheid’ is een kwaad, omdat mensen dan onrecht tegenover God en medemens laten 

voortbestaan. Bij Dante kun je eigenlijk veel duidelijker dan bij Gregorius één van de karaktertrekken 

van de hoofdzonden terugvinden, namelijk dat een hoofdzonde een normaal gebeuren is dat doorslaat 

naar de ene of naar de andere kant.  

 25 

Conclusies: 

Volgens deze drie christelijke denkers kan woede moreel slecht zijn. Bij Gregorius is woede, zolang 

zij ira is, an sich moreel slecht en zondig. Het is niet genoeg om woede te beheersen, zij zou het beste 

niet kunnen voorkomen en moet daarom bestreden worden. Bij Thomas en bij Dante is woede an sich 

moreel neutraal, zij wordt pas moreel slecht wanneer zij door de wil en de rede van God afleidt; maar 30 

zij kan ook moreel goed zijn, namelijk wanneer zij naar God toe leidt. 

 Bij alledrie is de woede iets dat wezensvreemd aan de mens is. Toch draagt men er 

verantwoordelijkheid voor want men kan er voor kiezen om er op een redelijke manier mee om te 

gaan. 

                                                 
179 Ibid., canto XVIII. 
180 Alighieri, De goddelijke komedie, Hel, canto VII. 
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Opmerkelijk is dat ze alledrie aangeven dat een gebrek aan woede (bij Gregorius dan zelus) ook zonde 

kan zijn, namelijk wanneer men niet woedend wordt om onrecht dat God of mensen aan gedaan wordt. 

Aan een dergelijke woede mag het geen mens ontbreken. 
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Hoofdstuk 6: De waarde van woede – samenvatting en conclusies. 

 

Mijn onderzoeksvraag is: hoe kan binnen de christelijke traditie de emotie woede gewaardeerd 

worden? Daartoe heb ik onderzoek gedaan naar het begrip emotie en naar het begrip woede. Daarna 

heb ik bestudeerd hoe in de bijbelse geschriften, die behoren tot de belangrijkste bronnen van de 5 

christelijke traditie aangekeken en omgegaan wordt met woede. Vervolgens heb ik van drie auteurs uit 

de christelijke traditie hun visie op woede verkend, om een indruk te krijgen hoe zij woede waarderen. 

In dit hoofdstuk wil ik trachten de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

 

Bij het onderzoek naar emoties stootte ik op de klassieke tweedeling tussen rede en emotie, waarin 10 

deze twee lijnrecht tegenover elkaar staan  en emoties over het algemeen negatief tot zeer negatief 

beoordeeld worden. Volgens deze visie zijn emoties irrationeel, oncontroleerbaar en wezensvreemd 

aan de mens; ze zijn subjectief, komen spontaan en ongelegen op en verstoren het redelijke kalme 

leven. Waar deze visie op emoties de blik bepaalt, is het duidelijk dat woede niet gewaardeerd wordt, 

zij is per definitie agressief, gewelddadig en destructief. Het is een kwade emotie die zo veel mogelijk 15 

vermeden moet worden en wanneer zij toch haar onheilbrengende kop opsteekt door de rede in goede 

banen dient te worden. 

 Er zijn echter ook cognitieve theorieën van emoties waarbij emotie en rede niet tegen elkaar 

uitgespeeld worden en emotie niet als minderwaardig en bij voorbaat negatief beoordeeld wordt. In 

deze theorieën wordt op de cognitieve aspecten van emoties gewezen: ze geven aan dat wij de situatie 20 

waarin we verkeren kunnen waarnemen en interpreteren, hoe wij diegene of dat waar we mee 

geconfronteerd worden waarderen. Wij zijn niet passief onderworpen aan emoties, we kunnen ze 

beïnvloeden, nagaan of ze gepast zijn gezien in de gegeven situatie en kiezen of we er naar handelen 

of niet. Ze zijn geen instincten maar ontwikkelde fenomenen die onder andere bepaald worden door 

onze cultuur en overtuigingen. Emoties behoren tot het mens-zijn, ze laten zien wie wij zijn, wat we 25 

voorstaan, wensen, afwijzen, wat we geleerd hebben. In deze visie worden emoties niet al bij voorbaat 

als negatief ingekleurd en afgewezen. Ze zijn pre-moreel, in principe zijn ze a-moreel, ze kunnen 

morele waarde krijgen wanneer ze gericht zijn op zaken die zelf moreel van aard zijn of wanneer ze tot 

handelen aanzetten dat moreel goed of slecht is. De emotie woede wordt in dergelijke cognitieve 

theorieën  niet bij voorbaat afgeschreven als van geen morele betekenis of als slecht. Daarom ben ik in 30 

deze lijn verder gegaan en heb ik het begrip woede geanalyseerd aan de hand van de cognitieve visie 

op emoties, om te zien of en hoe woede gewaardeerd kan worden. 

 Woede is een complexe emotie. Het voornaamste aspect van woede is het vermogen om te 

reageren op een situatie die als onrecht beleefd wordt. Vandaar dat woede laat zien wat er voor ons 

werkelijk toe doet en wat onze overtuigingen aangaande de situatie die we ervaren zijn. Verder is haar 35 

motiverende karakter van belang, woede wil dat er iets veranderd wordt aan de situatie die als onrecht 

ervaren wordt. Woede is vaak een nuttige emotie. Of zij ook moreel goed is, of moreel slecht hangt net 



 46

als bij andere emoties af of zij een situatie betreft die moreel van aard is of van hoe er in haar naam 

gehandeld wordt; in eerste instantie is zij moreel neutraal, pre-moreel: eerst is er de woede op grond 

van de overtuiging dat er onrecht geschiedt; dan de moraal, is dit onrecht van morele aard? hoe ga ik 

dit onrecht aanpakken? 

 In de bijbelse geschriften wordt geen theorie van woede gegeven en er wordt zelden een 5 

waardering van woede gegeven. Er wordt gewoon verteld dat God en mensen bij tijd en wijle 

woedend worden, ongeacht of de woede moreel of a-moreel is. Dat wordt niet altijd gewaardeerd in de 

zin dat het prettig zou zijn, de agressieve uitingen van met name de  woede van God zijn ontstellend. 

Maar er wordt geen moreel oordeel over uitgesproken in de zin dat woede niet zou mogen bestaan, op 

enkele uitzonderingen na in Spreuken en een aantal van de Nieuwtestamentische brieven. 10 

 Wat wel opvallend is, is dat op z’n minst een aantal bijbelwetenschappers woede als negatief, 

irrationeel, ongepast, onbeheersbaar etcetera waarderen en (daarom) als moreel verwerpelijk 

beschouwen en de in de bijbelse geschriften beschreven gevallen van woede met dit vooringenomen 

standpunt uitleggen en ook zo interpreteren, zelfs als de auteurs van die geschriften daar geen 

aanleiding toe geven. Integendeel, wanneer men er op let waar en wanneer en waarom woede in de 15 

bijbel voorkomt, dan blijkt woede niet onredelijk te zijn; er blijkt uit wat mensen willen, wat God ter 

harte gaat, zij geeft aan dat er misstanden zijn die pijn doen en rechtgezet moeten worden. (Daar moet 

wel bij opgemerkt worden dat ook in de bijbelse geschriften mensen ten onrechte woedend kunnen 

worden.) Woede kan beheerst worden, men kan er op aangesproken worden, men is verantwoordelijk 

voor wat men in zijn woede doet. Woede is een eigenschap van God en mensen, zij wordt meestal 20 

noch goedgekeurd, noch afgekeurd - maar op de daden die uit woede kunnen voorkomen worden 

mensen wel afgerekend. 

 Hoewel velen er van uit gaan dat binnen de christelijke traditie negatief tegen menselijk woede 

wordt aangekeken ligt het bij nader inzien genuanceerder. Gregorius de Grote is er weliswaar 

uitermate negatief over en ziet haar, zoals zovelen, als irrationeel, zelfs als beestachtig; maar het 25 

verrassende is dat zelfs hij, die (ook) de woede (ira) tot zonde verklaarde, schrijft dat het ontbreken 

van een bepaalde vorm van woede (zelus) ook zonde is. Thomas van Aquino beschouwt haar in eerste 

instantie als moreel neutraal en heeft ook oog voor haar vermogen om onrecht aan te pakken; zij is tot 

op zekere hoogte rationeel, in zoverre ze zich door de rede laat leiden. Dante geeft vertellenderwijs 

aan dat een teveel aan woede zonde is, maar een te weinig aan woede ook. Alledrie hebben ze oog 30 

voor cognitieve aspecten van woede, al hebben zij dat zelf niet zelf zo benoemd: ze zien woede als 

reactie op een al dan niet vermeende onrechtmatige situatie, waarbij verondersteld wordt dat die 

situatie begrepen en geëvalueerd kan worden. Alledrie kennen ze de verscheurende kracht van 

ongecontroleerde woede, maar alledrie erkennen ze ook de woede die er toe aan zet om het goede te 

doen. De scheiding tussen de klassieke visie op emoties waarbij rede en emotie tegenover elkaar 35 

zouden staan en cognitieve theorieën van emoties is blijkbaar niet een hele scherpe.  
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Op grond van het voorgaande kunnen we concluderen dat binnen de christelijk traditie woede mag 

bestaan als emotie van God en mensen. ‘De woede mag blijven’, om het met Vosman te zeggen.181 Zij 

mag blijven omdat zij tot het wezen van de mens behoort. Zij mag blijven vanwege haar agressieve 

karakter in de zin van dat zij ons kan helpen om moeilijke taken aan te pakken, zij kan positief 

gewaardeerd worden omdat zij onderkent waar het mis kan gaan, omdat zij aangeeft wat voor ons van 5 

belang is, omdat zij kan motiveren tot goeddoen. Vanwege die eigenschappen is het zelfs juister om te 

zeggen: de woede moet blijven. Zij moet blijven zonder dat we uit het oog verliezen welke gevaren zij 

met zich mee brengt, want woede is niet onfeilbaar, zij is niet altijd een goede emotie. Zij kan 

kwaadaardig zijn, wanneer zij onbeheerst wordt toegelaten. Zij kan destructief zijn, angstaanjagend, 

agressief in engere zin: gericht op geweld tegen anderen. Die woede is moreel slecht en wordt blijvend 10 

afgewezen.   

 De visie van Hauerwas dat woede in een christelijke gemeenschap niet kan bestaan is in het 

licht van deze conclusies niet houdbaar. Dat hij überhaupt tot deze conclusie kan komen ligt niet aan 

zijn overtuiging dat binnen de christelijke traditie het leven gezien moet worden als een gave van God 

en niet als eigen bezit of prestatie, maar aan zijn conclusie daaruit dat wij het daarom aan God moeten 15 

overlaten om het recht te herstellen. Mijns inziens is zij onbijbels en daarmee onchristelijk: als JHWH 

er voortdurend op hamert dat de manier waarop wij ons leven leiden van belang is, en dat wij het 

goede voor ons zelf en onze naaste moeten zoeken, dat hij woedend wordt wanneer wij onrecht 

bedrijven of de zorg voor de zwakkeren in de samenleving verwaarlozen en niets doen tegen 

uitbuiting, dan zouden wij hier uit kunnen afleiden dat wij er op zijn minst enige verantwoordelijkheid 20 

voor dragen dat onrecht hersteld wordt of niet voortbestaat. Dat sluit overigens liefde en vergeving 

niet uit. Het zou boeiend zijn om hierover een discussie aan te gaan, maar dat wordt dan een 

theologische discussie die buiten het kader van deze studie valt. 

 Lauritzen gebruikt de visie van Hauerwas om uit te leggen hoe moraal en levensovertuiging en 

emoties samenhangen en dat doet hij overtuigend. Maar ook Lauritzen kan niet nalaten te zeggen 25 

‘Regardless of whether Hauerwas’s vision of Christian existence is acceptable […]’, waarmee hij 

subtiel aangeeft dat daar vraagtekens bij te zetten zijn.182 

 

 

Samenvatting: 30 

Binnen de christelijke traditie is het vanzelfsprekend dat God woedend is, en mag de menselijke 

woede ook bestaan. Woedend zijn is geen zonde, het vermogen om woedend te worden hoort bij het 

menselijke leven. Woede kan wel ongepast (woede op de regen terwijl je wil picknicken) of onterecht 

zijn (woede op de boodschapper van het slechte nieuws).  

                                                 
181 Vosman, Felix ira, 29.  
182 Lauritzen, Religious Belief and Emotional Transformation, 101. 
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Woede is moreel gezien neutraal, als zij ontsteekt naar aanleiding van een situatie die niets met moraal 

van doen heeft: onze woede op de regen is zinloos, maar niet goed of slecht, want de regen heeft geen 

morele betekenis. Onze woede om bedrog is wel moreel van aard, omdat bedriegen moreel gezien 

slecht is.  

 Woede kan ook tot zonde worden wanneer de woede op een manier geuit wordt die immoreel is; 5 

bijvoorbeeld wanneer men uit woede het huis in brand steekt. Zij kan een kwaad worden wanneer zij 

niet beheerst wordt en met niets ontziende kracht om zich heen slaat.  

 Maar een tekort aan woede is ook niet goed. Hoewel het niet mogelijk is om iemand te 

verplichten om woedend te worden is het misplaatst om niet woedend te worden wanneer het belang 

van God of mensen geschaad wordt. Met woede kunnen wij aangeven dat de grens van wat voor ons 10 

toelaatbaar is wordt overschreden.  

 Soms is woede geboden, soms is zij misplaatst. Soms is zij zonde, soms is zij een zegen. In het 

Koninkrijk van God komt waarschijnlijk woede niet voor, maar dat is niet omdat zij een zonde zou 

zijn, maar omdat daar geen onrecht is. Zolang wij met onrecht te maken hebben, moet woede blijven 

en kunnen wij zelfs af en toe dankbaar voor haar zijn. 15 
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