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50 TINTEN LIEFDE 

 

Sommige dingen mogen verbazen, zoals het “Haat je vader en je moeder, als je mij wil 

volgen” van Jezus in Lucas 14.261. Een gelijkaardige gedachte vind je in Mattheüs 10.34-37 

(34) Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op Aarde; ik ben geen vrede 

komen brengen, nee: een zwaard; (35) want ik ben gekomen om een mens op te 

zetten tegen zijn vader, een dochter tegen haar moeder en een bruid tegen haar 

schoonmoeder, (36) en vijanden van de mens dat worden zijn huisgenoten; (37) wie 

vader of moeder bemint boven mij, is mij niet waard; wie zoon of dochter bemint 

boven mij, is mij niet waard. 

Ondubbelzinnig worden hier natuurlijke relaties gezien als strijdig met het behoren tot het 

genootschap van de volgelingen van Jezus2. De meeste bijbelcommentaren zijn er wat 

ongemakkelijk mee, en verklaren deze citaten als de duidelijke wens van Jezus dat als je hem 

wil volgen, bereid moet zijn om van alles afstand te doen, het voelt wat als Boeddhistische 

onthechting. Thomas Aquinas3 (1225-1274) verklaarde het zo dat men zowel God als “vader 

en moeder” moet beminnen, maar dat men in het heel uitzonderlijke geval van een conflict 

tussen beide loyauteiten, voor God moet kiezen. Het blijft toch wat duister. Hoe kunnen we 

dit begrijpen, deze eis van Jezus om je vader en je moeder te haten, ze te verraden, ermee te 

breken? In Marcus 3.31-35 lees je: 

(31) Zijn moeder en zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten Hem roepen. 

Zelf bleven zij buiten staan.( 32) De mensen die om Hem heen zaten, zeiden: “Uw 

moeder en uw broers en zusters staan buiten. Zij willen U spreken.”( 33) Hij 

antwoordde: “Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?”( 34) Hij keek de kring rond 

en zei: “Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. (35) Ieder die doet wat God wil, is 

mijn broer, mijn zuster, mijn moeder.” 

Dat het hierbij niet gaat om een bijkomstigheid in de Bijbel (als zulks dan al zou bestaan voor 

gelovigen) blijkt uit de uitdrukkelijke vermelding van Mattheüs 10.34 in de nieuwe encycliek 

van Franciscus, “Fratelli Tutti”4. Naar zijn mening gaat het daarbij om absolute trouw 

tegenover Jezus en zijn leer.  

 
1 “Als iemand tot mij komt en niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zussen, ja, zelfs ook zijn eigen 

lijf-en-leven haat, kan hij geen leerling van mij wezen!” of ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en 

moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.” 

2 “On Matthew 6:24. Father, mother, etc., as even also the special desire for the preservation of one’s own life 

(comp. Matthew 10:39), are assumed as being in opposition to fellowship with Christ (comp. Luke 12:53), so 

that, according to Matthew 6:24, comp. Luke 16:3, in respect of the love of the one Lord the hatred of others 

must find place”. Zie: https://biblehub.com/commentaries/luke/14-25.htm 

3 Ook vermeld als “Thomas van Aquino”.  
4 Fratelli Tutti (Eng) nr 240 blz 60 
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Franciscus situeert zijn encycliek naar analogie met de “eerste christenen in een heidense 

[en dus] corrupte wereld”. Voor de regeerperiode van Romeinse keizer Constantijn (273-

337) kon de Katholieke Kerk niet rekenen op staatsmacht en moest ze zich profileren ten 

aanzien van andere godsdiensten en andere, concurrerende vormen van christendom (die 

toen bijzonder talrijk waren). Sommige katholieken legden zich toe op de persoonlijke 

bekering van gewone medemensen, de bisschoppen op de bekering van gezagsdragers. In de 

genoemde bijbelcitaten werden en worden bekeerlingen aangemoedigd om hun niet-

christelijke relaties te verbreken ten gunste van relaties met mede-christenen.  

Tot de te bekeren niet-christenen behoorden niet alleen Romeinen, Grieken, Galliërs, 

Germanen of Egyptenaren, maar ook Joden. In de Joodse godsdienst bestonden er “De Tien 

Geboden”, al is die “tien” voor interpretatie vatbaar. “De Tien Geboden” bestaan eigenlijk 

uit twaalf geboden en verboden, die op meerdere wijzen gehergroepeerd werden tot tien. 

Bij die diverse hergroeperingen hoorden evenveel herformuleringen, zodat er meerdere 

versies van “De Tien Geboden” bestaan. Nadat de katholieke bisschoppen besloten om het 

Oude en het Nieuwe Testament als één geheel te beschouwen, en er dus een nieuwe 

katholieke versie van “De Tien Geboden” ontstond, werd “Eer je vader en je moeder” ook 

een katholieke plicht, Jezus had er al hier en daar sporadisch naar verwezen. 

Op die manier ontstond als derde element van de bekeringsstrategie een alternatieve 

gemeenschap binnen het Romeinse Keizerrijk, een nieuwe, christelijke samenleving 

waarbinnen gelovigen homogeen christelijke gezinnen konden stichten, nu met respect voor 

vader en moeder, op voorwaarde dat ze christelijk waren. Immers, “Men kan geen twee 

meesters dienen” en “Er is geen redding buiten de Kerk”. Ook vandaag verlangt het Vaticaan 

dat gezin en huwelijk ten dienste staan van de verspreiding van de leer, en dus moeten die 

(bij voorkeur) homogeen katholiek zijn. Deze dubbelzinnigheid tussen onvoorwaardelijke en 

voorwaardelijke liefde is nog steeds een onmiskenbaar spanningsveld in de katholieke 

doctrine. 

 

Het onderwerp waarmee we hier geconfronteerd worden, is de mogelijke tegenstelling 

tussen natuurlijke relaties enerzijds en de religieuze- of levensbeschouwelijke gemeenschap 

anderzijds. Welke van beide aspecten krijgt prioriteit: het lidmaatschap van de 

kerkgemeenschap of de natuurlijke band tussen ouders en kind? Het meest op zijn scherp 

staat die spanning in het geval van een sekte. Het is bekend dat sektes aan nieuwe leden als 
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eerste eis stellen om afstand te nemen tegenover hun familie, en zichzelf een nieuwe naam 

geven. Men zou dit ook omgekeerd kunnen lezen: het afstand nemen van de familiale 

verbondenheid is de eerste stap naar sektarisme, of het nu om religieuze, of niet- of anti-

religieuze gemeenschappen of ideologieën gaat. Het minimaliseren of bestrijden van het 

belang van familiale relaties, is in het algemeen “een teken aan de wand” voor een gezonde 

samenleving. 

Een gelijkaardig probleem deed zich voor in China na de introductie van het Boeddhisme. 

Ook dat laatste omarmt een uitgesproken kloostercultuur5, en veel traditionele Chinezen 

moesten met lede ogen toezien hoe zonen en dochters naar kloosters vertrokken en braken 

met hun familie6. Het contrast kon niet groter zijn, want een familie stichten om erfgenamen 

te hebben, werd ervaren als een morele plicht. “Familiale toewijding”7 behoorde tot de 

meest toonaangevende morele deugden8. Zo is er de Mencius 7A.35 (Shun was een 

uitgesproken rolmodel als “Wijze-Koning” uit de Chinese oudheid): 

Tao Ying vroeg en zei, “Met Shun als regeerder, en Gao Yao als minister van justitie, als 

de “Blinde Man” [ Shun’s vader] iemand vermoord had, wat zou er dan in zulk een geval 

moeten gebeuren?' Mencius zei: “Gao-yao zou hem eenvoudigweg laten arresteren.” 

“Maar zou Shun zulks dan niet verbieden?” “Inderdaad, hoe zou Shun zoiets kunnen 

verbieden? Gao Yao ontving de Wet uit een betrouwbare bron.” “In dat geval, wat zou 

Shun gedaan hebben?” “Shun zou overwogen hebben het koninkrijk weg te gooien als 

een afgedragen sandaal. Hij zou persoonlijk zijn vader op zijn rug nemen, en zich 

terugtrekken en ergens [ver weg] aan de kust gaan wonen. Hij zou daar dan blijven voor 

de rest van zijn leven, vrolijk en gelukkig, en zijn koninkrijk vergeten.” 

In de Analecten pronkt iemand met zijn rechtschapenheid omdat hij zijn vader, die een 

schaap gestolen had, heeft aangegeven bij de Politie. Daarop antwoordde Confucius: “Bij ons 

zijn de rechtsschapen mensen wie in zulk geval hun vader verbergen voor de Politie.”. Maar 

over een koning die zijn broer liet terechtstellen wegens een wraak-moord zei hij: “Dat is 

wat moest gebeuren.”. In het Confucianisme is de natuurlijke familiale verbondenheid en 

verantwoordelijkheid bijzonder sterk. Elk geval moet echter in zijn context gezien worden, 

zonder “of-of”, met een zoeken naar een evenwichtige oplossing die de verschillende 

betrokken waarden zoveel respecteert als mogelijk is9. 

Als families niet religieus of levensbeschouwelijk homogeen hoeven te zijn, is het nodig te 

werken aan een invulling van diversiteit binnen het gezin en binnen de familie. Maar daartoe 

 
5 Bij de “Drie Juwelen” uit het Boeddhisme (Boeddha, Dharma, Sangha) verwijst Sangha naar de 

geloofsgemeenschap. ZIe: https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_Juwelen_(boeddhisme)  
6 Legende van Miao Shan, zie bv https://thedailyenlightenment.com/2009/10/the-legend-of-princess-miao-

shan/  
7 “Filial piety”, Xiao, kan vertaald worden als “kinderlijke vroomheid”, maar familiale toewijding lijkt me beter 

omdat het om een zorg-engagement gaat tegenover elk gezinslid. 
8 Ook vandaag is er in het Confucianisme hevig debat over de verhouding van menselijkheid en familiale 

toewijding. Zie bv: https://www.academia.edu/12762289/On_Humane_Love_and_Kinship_Love_  
9 In het geval van Shun’s vader: Shun had zijn vader kunnen laten terechtstellen, of hij had de moord kunnen 

toedekken, maar hij deed geen van beide. Of, “het gestolen schaap” is een klein misdrijf dat binnenskamers 

kan geregeld worden, een wraakmoord is een ernstige openbare misdaad. 
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is het noodzakelijk natuurlijke, familiale banden boven de religieuze te stellen, en een 

adequate interreligieuze communicatie te ontwikkelen, waarvan zelfonthulling een 

belangrijk deel uitmaakt. 

In het “Europese volkslied”, dwz een fragment uit de 9de Symfonie van Ludwig van 

Beethoven, horen we de wens dat alle mensen broeders zouden worden. Wat wordt hier 

begrepen onder de term “broeders”? Ter vergelijking, begint de “Westerse Inscriptie” van 

Zhang Zai (1020-1077), als volgt: 

“De Hemel is mijn vader, de Aarde is mijn moeder en zelfs een nietig wezen als ikzelf heeft 

een beschuttende plaats in hun midden.  

Daarom beschouw ik wat het universum vult, als mijn lichaam en wat het universum richting 

geeft, beschouw ik als mijn natuur. 

Alle mensen zijn mijn broeders en zusters, en alle dingen zijn mijn gezellen.” 

Ook Confucius zei dat nobele mensen overal broeders hebben. Maar in het ene geval gaat 

het om “broeders” als kloosterlingen, en in het andere geval om “broeders” als broers. Er is 

een belangrijk verschil tussen broederlijkheid en broederschap (“fraternity” en 

“brotherliness”). Zo kan een niet onbelangrijke verwarring ontstaan: bedoelde Schiller 

(Beethoven) dat alle mensen kloosterlingen moeten worden? Wie zijn menselijkheid 

ontwikkelt, zal zich als gevolg daarvan ook meer “broederlijk” gedragen. 

In zijn werk rond moreel sentimentalisme, stelt Michael Slote empathie centraal. Die 

empathie ervaren we in de eerste plaats voor wie ons nabij is, zegt hij, zoals kinderen, 

familie en vrienden. Liefde en nabijheid gaan dus samen, en al kan men zijn persoonlijke 

horizon steeds groter maken, de kern blijft bij de directe naasten. Diezelfde gedachte vinden 

we in het Confucianisme, men noemt het “graduele liefde”. Aldus staat die invalshoek haaks 

op twee andere: egoïsme enerzijds, universele liefde anderzijds. In Mencius tijd werd de 

eerste verkondigd door Yang, de tweede door Mo. Mencius beschouwde beide filosofieën 

als maatschappelijk destructief, en ervaarde het daarom als zijn roeping om ze te 

weerleggen. 

De katholieke “Universele Broederlijkheid”10 zou men als een vorm van Mohisme kunnen 

beschouwen, immers, Franciscus vraagt een gelijke broederlijke aandacht voor alle mensen 

ongeacht de afstand en de plaats waar ze wonen, en hij doet dit omdat hij denkt dat die visie 

het voordeligst is met het oog op een solidaire samenleving. Daarom is het interessant 

Mencius’ kritiek op het Mohisme te bekijken, zoals die is weergegeven in Mencius 3A.511 en 

6B412. 

 
10 “Fratelli Tutti” wordt door vrijwel alle waarnemers, voor of tegen, ervaren als “sterk politiek”, zie bv; 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-encyclique-tres-politique-du-pape-sur-la-fraternite-20201004 en 

https://www.liberation.fr/debats/2020/11/01/denis-pelletier-face-aux-attentats-la-fraternite-des-catholiques-

est-un-projet-politique_1803972  
11 Zie: http://nothingistic.org/library/mencius/mencius20.html  
12 Zie: http://nothingistic.org/library/mencius/mencius46.html  
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Het eerste punt betreft de mening van Mo dat Universele Liefde nodig is, omdat de 

mensheid daar voordeel bij heeft. Maar, zegt Mencius, wie denkt in termen van voordeel, 

ook in menselijke relaties, verwerpt menselijkheid en rechtschapenheid, en richt zo (zichzelf 

en) de samenleving ten gronde: 

(…) wanneer ze menselijkheid en rechtschapenheid verwerpen, zullen regeerder en 

minister, vader en zoon, jongere en oudere broer, zich tot elkaar verhouden terwijl ze 

deze gedachte van voordeel koesteren. Het is nooit het geval geweest dat een 

samenleving zich in die toestand bevond zonder ten onder te gaan13. 

Als tweede punt verwees Mencius naar de onleefbaarheid van wat Mo vooropstelde. 

Affectie voor familie en vrienden is een natuurlijk instinct, en als je verwacht dat mensen 

hun naasten en onbekenden op dezelfde manier behandelen, dan ga je in tegen hun natuur. 

Ofwel ga je dan jezelf geweld aandoen, ofwel ga je proberen “te foefelen”, dwz word je 

hypocriet. Zo merkte Mencius op dat de Mohist die hem benaderde een grootse en 

luisterrijke uitvaart voor zijn overleden vader had gehouden, waar Mo vond dat dit slechts 

klein en sober moest zijn. Mohisten zullen dus de regels niet naleven die ze zelf verkondigen, 

omdat die regels tegennatuurlijk en daarom onhoudbaar zijn.  

“Morele gespletenheid” was de derde kritiek van Mencius op het Mohisme. Inderdaad, Mo 

erkende wel dat er zoiets bestaat als natuurlijke neigingen, maar die moesten zo snel 

mogelijk overwonnen worden in functie van een algemene onpartijdige rechtvaardigheid. 

Daardoor krijgt het morele denken van de mensen “twee bronnen” zei Mencius, de 

natuurlijke instincten enerzijds, de eis tot gelijke behandeling anderzijds. Ook vandaag nog 

wordt zulk een toestand “morele schizofrenie” genoemd. 

Opdat een wetgeving werkbaar zou kunnen zijn, moet ze volgens Mencius in de lijn liggen 

van de menselijke natuur. In 3A.5 besluit hij bij wijze van voorbeeld met volgende 

beschouwing: 

“En, in vroegere tijden, waren er sommigen die hun ouders niet begroeven. Wanneer 

hun ouders stierven, raapten ze hen op en gooiden hen in één of andere beek. Nadien, 

wanneer ze hen passeerden, zagen ze vossen en wilde katten hen verslinden en 

vliegen en muggen aan hen knabbelen. Het zweet brak hen uit op hun voorhoofd, en 

ze keken weg omdat ze het zicht niet konden verdragen. Het was niet omwille van 

andere mensen dat dit zweet vloeide. De emoties van hun harten beïnvloedden hun 

gezichten en hun ogen, en onmiddellijk gingen ze naar huis en kwamen terug met 

korven en spaden om de lichamen te bedekken. Als het bedekken inderdaad juist was, 

kan je begrijpen dat het toegewijde kind en de nobele mens, door op een mooie 

manier hun ouders te begraven, handelen volgens de gepaste regel.” 

In een visie van graduele liefde gaat men ervan uit dat positieve gevoelens zich eerst in de 

familiale context ontwikkelen, om daarna beetje bij beetje te vergroten tot de hele 

mensheid. Dit noemt men dan “extensie”, en juist om die reden zijn de liefde en de affectie 

 
13 Bryan Van Norden vertaalt dit laatste zo: “For people to embrace profit in their contact with one another, yet 

not be destroyed – such a thing has never happened.” 
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in gezinsverband van fundamenteel belang voor het welzijn van de mensheid en voor de 

ontwikkeling van menselijkheid. De kritiek van Mencius op het Mohisme, lijkt me dan ook 

probleemloos van toepassing op de leer van de “Universele Broederlijkheid” van Franciscus. 

Mencius onderscheidde vijf soorten menselijke relaties: die tussen ouders en kinderen 

(“vader en zoon”), die tussen de burger en het bestuur van het land, die tussen partners 

(“man en vrouw”), tussen siblings (“oudere broer en jongere broer”) en tussen vrienden. Elk 

van deze relaties heeft zijn specifieke kenmerken en zijn alle wederkerig, maar de laatste, 

tussen vrienden, is de enige symmetrische. Tegenover de affectie van de ouders staat 

gehoorzaamheid en toewijding bij de kinderen, en omgekeerd. Het basiskenmerk van 

vriendschap is waarachtigheid. Of er nu “exact” slechts vijf soorten relaties bestaan, is niet 

zo belangrijk, het getal is een metafoor: in een gezonde samenleving bestaat er een heel 

grote veelvuldigheid aan menselijke relaties die men niet kan reduceren tot “Eén”. Elk van 

die relaties is specifiek en wederkerig. 

Waarachtigheid is het basiskenmerk van vriendschap, of beter gezegd, van ware 

vriendschap. Vele filosofen in Oost en West hebben zich verdiept in de essentie van 

vriendschap14, met diverse conclusies. In het algemeen is de tegenstelling tussen 

vriendschap omwille van de beminde persoon zelf als een doel op zich, en “vriendschap” 

omwille van voordeel een steeds terugkomend thema. “Vriendschap” omwille van een 

voordeel noemde Seneca “mooi-weer vriendschappen”. Joseph Butler (1692-1757) vond die 

zelf-ondermijnend omdat men door het voordeel na te streven zichzelf blokkeert om het 

echte geluk van vriendschap te bereiken. Verder lees je over het verschil tussen “vertrouwen 

op” en “afhankelijk zijn van”. Echte vriendschap veronderstelt de aanwezigheid van 

zelfstandigheid en de afwezigheid van misbruik, welk gekoppeld is aan “voordeel” (net als bij 

de bespreking van de Mohistische “Universele Liefde”). Ook krijgt het verschil tussen goede 

en slechte vrienden veel aandacht, zo ook bv in de Analecten van Confucius15. 

Gemeenschappelijke normen, waarden en ambities worden als een basisvoorwaarde gezien. 

Bijzonder interessant is het werk de Britse filosofe Elizabeth Telfer, die werkt in de strekking 

van Aristoteles. Zij benadrukt dat vriendschap een persoonlijke zaak is, dwz niet van 

openbare orde, en dat vriendschappen, omdat ze mensen gelukkig maken (vriendschap is 

een natuurlijke behoefte), bijdragen aan een gezonde harmonische samenleving. 

Hier komen we opnieuw tot een boeiend contrast. Net om die reden, dat vriendschap 

persoonlijk is, bekritiseerde Sören Kierkegaard vriendschap omdat ze een vorm zou zijn van 

“partiële liefde”, maar de Anglicaanse bisschop Joseph Butler stelde de vriendschap voor 

God en de vriendschap voor de medemens aan elkaar gelijk, hij zag geen tegenstelling16. 

Franciscus echter, in “Fratelli Tutti”, vindt ook alle gewone relaties maar niets, wegens 

“kleine kring” (nr 87, 89). Hij stelt dat er maar één echte, of belangrijke vorm van liefde 

bestaat: de sociale vriendschap, gesymboliseerd in de parabel van “De barmhartige 

Samaritaan”. Het verhaal is bekend, het vertelt over hoe een Joodse verschoppeling 

 
14 Zie bv Michael Pakaluk, “Other Selves, Philosophers on Friendship” 
15 Zie bv Analecten 16.4, The Analects :: Book 16 (nothingistic.org), en 12.24 

http://nothingistic.org/library/confucius/analects/analects21.html  
16 Zie: Bob ternant, Conscience, Consiousness and Ethics, blz 60 
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geholpen wordt door een buitenstaander die zich over hem ontfermt. Deze liefdevolle 

relatie, tussen de buitenstaander en de verschoppeling, wil Franciscus tot universele norm 

(nr 88, 92) maken, en zo een nieuwe, betere wereld bouwen (nr183). 

Toen ik de tekst aan het lezen en bestuderen was, kwam ik bij volgend zinnetje van 

Franciscus (nr 93), in de Engelstalige versie:  

“Saint Thomas Aquinas sought to describe the love made possible by God’s grace as a 

movement outwards towards another, whereby we consider “the beloved as 

somehow united to ourselves” 

Of in de Nederlandstalige versie: 

“Thomas van Aquino probeert te verduidelijken wat de ervaring van de liefde is, die 

God met zijn genade mogelijk maakt, en legt dit uit als een beweging die de aandacht 

vestigt op de ander "die hem als één met zichzelf beschouwt".” 

Vraag is wat “wereby we consider” in de eerste versie betekent. Worden de woorden van 

Thomas Aquinas weergegeven, of gaat het hier om een nieuwe invulling van Franciscus?  

Voor Thomas Aquinas, die ook verder werkte naar de filosofie van Aristoteles, was 

liefdadigheid (Caritas) zeker niet gelijk verdeeld. “Irrationele schepselen” (wat zijn dat 

eigenlijk?) behoefden voor hem geen liefdadigheid, en hoe dichter een mens bij God staat, 

hoe meer liefdadigheid hij verdient, was zijn mening. Echter, voor Franciscus geldt er een 

plicht tot universele liefdadigheid tegenover elk mens, ongeacht zijn persoonlijkheid of de 

plaats waar hij woont, dwz over alle grenzen heen (nr99). Zulks is toch een belangrijk 

verschil, het vormt eigenlijk een ruptuur met de Thomistische filosofie. Maakt het uit of de 

Joodse verschoppeling een misdadiger is of niet? Aan het kruis, naast Jezus, waren er twee: 

een “goede “ en een “slechte”. Maar Franciscus spreekt over “ongeacht de morele 

oppervlakkige verschijning”(nr 94), m.a.w. een uitgestoten misdadiger in Indonesië heeft 

voor jou evenveel, of zelfs meer, “recht” op je (naasten)liefde als je beste vriend in België, 

aldus Franciscus. 

Deze naastenliefde noemt Franciscus “sociale vriendschap” (i.t.t. dus tot de persoonlijke, 

natuurlijke vriendschap die hij minderwaardig vindt), die zich in de eerste plaats uit 

tegenover de allerarmsten van de gehele mensheid. Die zijn “slachtoffers van het 

economisch systeem” (nr. 110) en zo lang die bestaan, is de mensheid, naar zijn mening, op 

het verkeerde spoor. Vraag is dan wel in welke mate elke “verschoppeling” een eigen 

verantwoordelijkheid draagt voor zijn toestand. Is hij in zulke een droeve toestand door de 

schuld van anderen, of van “het systeem”, of door eigen toedoen? Het antwoord op die 

vraag is heel gevarieerd. Waarom zou iemand zich verantwoordelijk (nr 116) moeten voelen 

voor een medemens die aan de andere kant van de wereld, als die door eigen schuld in 

moeilijkheden is geraakt, en, waarom zou iemand die verantwoordelijkheid belangrijker 

vinden dan zijn affectie en plichten tegenover zijn natuurlijke vrienden en familie? 

Eén en ander doet denken aan de filosofie van Richard Wagner, voor wie componeren een 

middel was om zijn gedachten wereldkundig te maken. Hij wou met zijn muziek de ideologie 

promoten van een “Universeel Arisch Christendom”. Het was een communitaristisch project 
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dat nu eens “politiek rechts”, dan weer “politiek links” geïnterpreteerd werd, maar steeds 

collectivistisch. De bekende cellist Paul Tortellier maakte er een soort Wagneriaans Maoïsme 

van waarin “Liefde” centraal stond. Voor Richard Wagner immers, was “Liefde de essentie 

van menselijkheid”. Die visie is problematisch, omdat zo iedereen die niet bemint volgens 

Wagners voorkeur, daardoor niet menselijk zou zijn. Echter, eerder omgekeerd, is onze 

menselijkheid de bron van liefde. Het is omdat we mens zijn dat we kunnen beminnen, het is 

niet omdat we (kunnen) beminnen dat we mens zijn. Richard Wagner zette de dingen op zijn 

kop, en met hem ook Franciscus. “De solidaire samenleving is de gezonde samenleving”, 

meent hij, maar ook hier zijn de dingen ondersteboven. Een gezonde samenleving bevat een 

gezonde dosis solidariteit, maar het omgekeerde is niet zo. 

Als een mens principieel verantwoordelijk is voor de armoede van zijn medemens, dan rijst 

niet alleen de vraag naar de eigen verantwoordelijkheid en naar de morele verdienste van 

die armoedige, maar ook naar zijn zelfbeschikkingsrecht. Het is mogelijk dat iemand kiest 

voor armoede om zijn morele integriteit te bewaren. Over deze keuze, het verkiezen van de 

menselijke authenticiteit boven rijkdom (zoals boven vermeld, “voordeel”) van welke aard 

ook, sprak Confucius vol lof. Over zijn voorkeurs leerling Yan Hui, zei hij : “Zelfs met een 

rieten matje en een kommetje rijst zou hij nog gelukkig zijn, als hij maar kan leren”. Voor 

Mencius kan morele integriteit belangrijker zijn dan het leven zelf, zoals beschreven in 

Mencius 6A.10. 

“Mencius zei:, “Ik hou van vis, en ik hou ook van berenklauw [een toenmalige 

delicatesse]. Als ik ze niet allebei tegelijk kan hebben, laat ik de vis en kies ik de 

berenklauw. En zo, Ik hou van het leven, en ik hou ook van rechtschapenheid. Als ik ze 

niet allebei tegelijk kan bewaren, laat ik het leven en kies ik rechtschapenheid. Ik hou 

zeker van het leven, maar er zijn dingen waarvan ik meer hou dan van het leven, en 

daarom wil ik het niet hebben langs ongepaste wegen. Ik verwerp de dood, maar er zijn 

dingen die ik nog meer verwerp dan de dood, en daarom zijn er situaties waarin ik gevaar 

niet zal mijden.” (…).  

“Hier zijn een kleine kom rijst en een bord soep, en in dit geval zal het verkrijgen ervan het 

leven redden, en het ontberen ervan betekent de dood;-- als ze aangeboden worden met 

een beledigende stem, zal zelfs een dakloze ze niet willen aannemen, of als je er eerst 

over loopt, zal zelfs een bedelaar geen aanstalte maken om ze aan te nemen. (…) 

Een laatste probleempunt is dat, zoals ik al vermeldde, Franciscus de “sociale vriendschap” 

tot norm wil maken. De barmhartige Samaritaan koos vanuit een natuurlijke empathische 

reflex er in alle vrijheid voor om de Joodse verschoppeling te helpen. Zulks is verdienstelijk, 

het is een deugd. Maar Franciscus maakt er een plicht van, een dwang, en de “wil tot 

empathie” is niet hetzelfde als de empathie zelf. Door van naastenliefde een universele 

plicht te maken, veroordeelt Franciscus zijn sympathisanten tot hypocrisie. 

De solidaristische ideologie van Franciscus, zoals weergegeven in “Fratelli Tutti”, kan in alle 

rust een “Caritas ad absurdum” genoemd worden, een soort naastenliefde-

fundamentalisme, dat zoals alle extremismen en fundamentalismen, maatschappelijk 

destructief is. Om die reden is “Fratelli Tutti” al bij al een giftig document. 
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In een gezonde harmonische samenleving leven mensen in netwerken van heel diverse, 

natuurlijke, affectieve, vriendschappelijke en liefdevolle relaties, die waardevol zijn in 

zoverre ze vrij en oprecht gekozen werden. De bron van die relaties ligt in onze menselijke 

natuur, zoals Zhu Xi (1130-1200) na een jarenlange zoektocht, menselijkheid omschreef: 

“Menselijkheid is de essentie van liefde en het karakter van Hemel en Aarde”. Liefde en 

affectie, in alle diverse verschijningsvormen, komen voort uit de menselijke natuur. 

In de I Ching (Yijing, het “Boek der Veranderingen”) is december de maand van “Terugkeer”. 

Het is de terugkeer van “Het Licht” maar ook een terugkeer naar het innerlijke licht, naar de 

innerlijke menselijke natuur. Vanuit die innerlijke natuur leggen we contact met de mens. 

Hannah Arendt, in haar beschouwingen over de totalitaire samenleving, zag hoop in de 

bedenking dat zelfs de meest totalitaire samenleving nooit volledig kan zijn, er blijven altijd 

vrije ruimtes. Maar ook, schrijft ze, is elk nieuw geboren kind een nieuwe kans op 

menselijkheid. 

Als volwassenen willen en moeten we sterk en zelfstandig zijn, maar het beeld van de 

pasgeboren baby toont zijn, en herinnert ons aan onze, existentiële hulpeloosheid. Zonder 

moederliefde en andere hulp maakt hij geen kans. Het pasgeboren kind is volledig 

afhankelijk van zijn omgeving. Deze existentiële hulpeloosheid blijft in meerdere of mindere 

mate een onderdeel van ons wezen, van onze menselijkheid.  

Lichamelijk contact is onontbeerlijk om daaraan tegemoet te komen. Het beeld van “moeder 

en kind” treft me daarom telkens weer als een metafoor voor onze kwetsbaarheid, onze 

afhankelijkheid en onze existentiële nood aan fysiek contact. Hoe zelfstandig we ook zijn, de 

nood aan menselijke, lichamelijke warmte, en aan liefdevolle familiale en vriendschappelijke 

relaties, behoort tot de essentie van onze menselijkheid. In december, de maand van de 

terugkeer van en naar het licht, kunnen we de tijd nemen om daarbij stil te staan. 

 


