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Socrates, Boeddha, Jezus, een vergelijking.

0. Inleiding
De filosofie wordt steeds praktischer, zo schreef de NRC filosoof en
quasi dominee Bas Heijne onlangs in zijn krant. Het gaat niet meer om de
grote vragen als de fundamenten van de wereld, het bestaan van God en de
Zin van het leven. Het nieuwe woord is levenskunst. Natuurlijk worden
vervolgens boeken vol geschreven over de definitiekwestie: wat is
levenskunst? Ik kies in dit bouwstuk, dat levenskunst centraal stelt,
gezien de literatuur voor de volgende definitie: levenskunst betreft de
vraag hoe je als mens een beetje evenwichtig, fatsoenlijk en gelukkig
kunt leven? In dit bouwstuk ga ik na wat de drie personen die voor de
levenskunst van miljarden mensen al eeuwenlang leidinggevend zijn
geweest, hierover te zeggen hebben. Wat zijn de overeenkomsten en
verschillen? Het gaat dan om de Griekse denker Socrates,S, de eerste
westerse humanistische filosoof, om Boeddha,B, de stichter van de meest
universele Aziatische levensfilosofie en Jezus Christus, JC, die geen
introductie nodig heeft.

Mijn betoog betreft in volgorde drie vragen:

1)wat voor mensen waren het
2)wat hadden ze in termen van levenskunst te vertellen en
3)de conclusies en vragen die ik U ter discussie wil voorleggen.

Ik steun op een studie van een Franse deskundige, Le Noir, die de hele
wereldlitteratuur op dit terrein heeft doorgenomen.

1. Wat voor mensen waren het?
De drie hebben veel gemeen op hoofdpunten. Ze leefden in ruwweg dezelfde
tijd. Voor alle drie geldt een streng voorbehoud: we kennen hen alleen
indirect via mondelinge en schriftelijke overlevering, ze hebben zelf
niets op papier gezet, met alle risico van vertekening, Dichtung und
Wahrheit van dien. Ook waren alle drie van relatief eenvoudige komaf en
hadden zij alleen geestelijke, geen wereldlijke macht. Alle drie waren
juist kritisch t.o.v. de politieke en geestelijke elites. De burgerlijke
staat was verschillend. S was getrouwd met een vervelend mens, Xantippe,
een soort heks, maar wellicht daarom hield hij ook van jongens; zeer
twijfelachtig is of hij ook fysiek met hen de liefde bedreef. B was
gelukkig getrouwd maar na zijn bekering raadde hij zijn gelovigen aan
zich net als hijzelf seksueel te onthouden. Jezus was vrijgezel en had in
ieder geval een sterke genegenheid voor vrouwen, zoals Maria Magdalena,
maar net als bij S is onzeker of sprake was van fysieke liefde.

Heel verschillend is de wijze van bekering. Het verhaal van B vind ik
persoonlijk het meest natuurlijk. Hij wordt geconfronteerd met de vele
vormen van ellende die inherent aan het leven zijn. Hij ziet het licht en
ontwikkelt een levensleer die hem en andere mensen moet bevrijden. Bij
Jezus moet je bedenken dat hij koos voor het beroep van prediker, genezer
en profeet in een situatie van sterke concurrentie. In het door Rome
onderdrukte Palestina waren er talloze hele en halve profeten die in de
dorpen predikten of hun volgelingen in de woestijn bijeenbrachten. Beste
voorbeeld is natuurlijk zijn neef Johannes. Toen hij Jezus doopte, noemde
hij Jezus de zoon van God. Na veertig dagen in de woestijn, waarin de
duivel probeerde hem van zijn roeping af te brengen, begon JC met succes
aan zijn carrière. Voor Socrates lag het keerpunt in het orakel van
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Delphi, dat uitsprak dat S de meest wijze van alle mensen is. Sinds die
tijd had de man iets dubbels: iemand die de rationaliteit predikte, maar
zich ook als mysticus verbonden wist met een hogere macht.

Ook in hun karaktertrekken hebben de drie personen iets dubbels,
ambivalents maar ieder wel op eigen wijze.
In de B leer is B geen god, wel een buitengewoon verlicht mens, maar
vanaf zijn bekering gedraagt hij zich onverstoorbaar, emotieloos en
bovenmenselijk, goddelijk. Bij Jezus precies het tegenovergestelde. Hij
ziet zich als zoon van God maar in het Evangelie komt hij vooral naar
voren als mens, die soms tot tranen wordt geroerd door emoties, zoals
mededogen en woede. Ook Socrates kon behoorlijk kwaad worden, vooral als
mensen domme dingen zeiden. Hij was ook de enige die gevoel had voor
humor en ironie. In de ME was het zelfs een ketterij te denken dat Jezus
ook wel eens kon lachen. Boek Naam van de Roos.

In hun levenswijze domineert weer de gemeenschappelijkheid. Ze waren alle
drie fervente wandelaars, zwervers, kozen voor een leven zonder vaste
woon of verblijfplaats. Ze stonden dichtbij de mensen, weigerden een
mooie maatschappelijke positie, hoewel ze daar wel de kans toe hadden en
hadden een minachting voor rijkdom en bezit.

Alle drie bleven tot het eind van hun leven trouw aan hun leer. Socrates
en Jezus hadden de hen opgelegde doodstraf kunnen ontlopen; ze hadden
kunnen vluchten, maar weigerden dat te doen uit trouw aan hun idee van
waarheid. Ook al vond S zijn doodsvonnis onrechtvaardig, zijn geweten
verbood hem de wetten van Athene te ontduiken en te vluchten. Boeddha die
een beter lot was beschoren, trad de dood met grote onbewogenheid
tegemoet.

De sterke punten, waardoor zij hun concurrenten in de wereld van profetie
en prediking wisten te verslaan lagen bij alle drie, blijkens de
schriftelijke overlevering in de kunst van het onderwijzen en dan niet
zozeer in de techniek van dit onderwijzen, als wel in hun houding,
attitude: hun geloofwaardigheid en authenticiteit, hun gerichtheid op
waarheid en wijsheid. Ook hier doet ieder het op eigen wijze; door
zogenaamd onnozele vragen te stellen wil S het zelfinzicht en de
zelfreflectie van mensen bevorderen. Voor S komt de waarheid in dialoog
tot stand, maar de twee anderen zijn echte predikers en voor hen is
verkondiging van waarheid eenrichtingsverkeer. B denkt de weg tot de
waarheid te kennen, heeft zich onthecht van eigen aardse verlangens en
brengt zijn verhaal in saaie emotieloze monologen, die toch indruk maken
door hun wijsheid. Christus gaat nog verder: hij kent niet alleen de weg
naar verlossing, hij vindt zich zelf als zoon van God de weg, de waarheid
en het leven.  Hij is niet in een dialoog geïnteresseerd en duldt
eigenlijk geen tegenspraak. Zijn kracht ligt er vooral in dat hij zijn
manier van preken slim aanpast aan de doelgroep. Bij eenvoudige mensen
maakt hij vooral gebruik van gelijkenissen en parabels, die zijn ontleend
aan het dagelijks leven. Hij heeft ook geen hoge dunk van zijn gehoor.
Blijkens Mattheus bezigde hij eenvoudige taal omdat de meeste mensen
ziende blind en horende doof zijn en weinig begrijpen.

2. de leer van de drie betrokkenen: wat hadden ze te zeggen?
Centraal staan drie met elkaar verbonden begrippen, onsterfelijkheid,
waarheid en bevrijding. Voor B is onsterfelijkheid het ontkomen aan de
cyclus van kwellingen die voortkomt uit de reïncarnatie van het menselijk
leven; alleen de ware Boeddhist weet aan deze opeenvolgende reïncarnaties
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te ontkomen en in het eeuwige nirwana te belanden. Nirwana wordt door B
heel summier aangeduid als niet lijden en het opperste geluk, omdat het
Nirwana alle menselijke begrippen overstijgt. Boeddha kent dus geen
eeuwige hel. Socrates kent op dit punt een veel lichtere variant; hij die
zijn leven niet heeft laten leiden door lichamelijke verlangens maar door
filosofie en hoogstaande ethiek zal volgens hem uiteindelijk terecht
komen in een soort hemel, verlost van menselijke kwalen. Vandaar dat S
geen probleem heeft met zijn straf, het opdrinken van de gifbeker, omdat
hij hoopt dat hij als wijs filosoof goed terecht zal komen. Hij ontvouwt
deze theorie in een gesprek met vrienden voordat hij de gifbeker drinkt
en ook hier blijft hij zich zelf, hij ironiseert en drijft de spot met
zich zelf: als mijn mooie verhaal niet uitkomt, zegt hij, dan heb ik in
ieder geval voor mijn overlijden mooie gedachten gehad. Wat voor S een
vraag is, is voor Jezus een zekerheid en hij voegt er een sterk element
van oordeel en veroordeling aan toe; zij die niet geloven dat hij God is
en of zijn liefde afwijzen, of zwaar gezondigd hebben zullen bij het
Laatste Oordeel door Jezus zelf in de hel worden verdreven. Michelangelo
heeft dat heel mooi in beeld gebracht.

Het ging er niet zachtzinnig aan toe. De overigen die voor hem gekozen
hebben, zullen als engel in het eeuwige goddelijk koninkrijk leven, het
rijk van het oneindig geluk. Conclusie: de onsterfelijkheidsleer is bij
alle drie dus heel sterk ethisch geconditioneerd; alle drie zijn dus
ongelooflijke moralisten Hetzelfde geldt bij alle drie voor het begrip
van waarheid. Ze zijn alle drie op zoek naar de universele, voor ieder
geldende waarheid. Daarbij gaat het bepaald niet om het moderne idee van
de wetenschappelijke waarheid, hoe zit de feitelijke wereld in elkaar, en
al helemaal niet om het hedendaagse idee van de kleine, postmoderne
waarheid maar om het ware, moreel goede leven.

De weg naar de Waarheid is bij ieder verschillend. Voor Socrates is
waarheidsvinding een moeizaam proces van het zich bevrijden uit de keten
van menselijke onwetendheid; dit proces kan alleen slagen bij mensen die
geloven in de dialoog en in de kracht van redelijke argumenten. Boeddha
kiest voor andere middelen voor waarheidsvinding, namelijk de innerlijke
ervaring, meditatie en onthechting van alle aardse verlangens. Het proces
is hier veel meer therapeutisch dan rationeel. Deze weg leidt tot het
inzicht dat het leven lijden is en dat onthechting van onze aardse
verlangens ons kan bevrijden. Juist op dit punt van waarheidsvinding is
de leer van Jezus fundamenteel anders; Jezus spreekt niet over de
middelen als de rede en meditatie die met veel moeite leiden tot
verlossing, nee hij is zelf de weg, de waarheid en het leven.

Het bekeren tot Jezus is dan ook geen zaak van mediteren of redeneren,
maar van een totale ,emotionele overgave aan hem persoonlijk. Belangrijk
hierbij is dat de drie verschillende doctrines wel gemeen hebben dat zij
de individuele emancipatie sterk hebben bevorderd.. Alle drie richten
zich op ieder mens als individu en niet als lid van een groep, wat voor
die tijd uiterst revolutionair, juist uit oogpunt van gelijkheid. Ieder
mens kan het pad naar de vrijheid en waarheid volgen. Heel anders dus dan
b.v .bij het hindoeïsme van India, dat de onaanraakbaren, de laagste
klasse geen enkel recht geeft. Wel hadden met name S en B grote
moeilijkheden met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en van
landgenoten en vreemdelingen. Het gaat bij alle drie om het proces van
innerlijke bevrijding van ieder mens afzonderlijk, waar de rituelen en
regels van de groep en de overheid voor moeten wijken. Wel is de aard van
de bevrijding verschillend: de bevrijding van onwetendheid bij S, de
bevrijding, onthechting van aardse verlangens bij B en de bevrijding van
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de vervreemding van God bij J. Het is duidelijk dat we hier ver weg zijn
van huidige concepten van vrijheid, zoals juridische en economische
vrijheid.

Tenslotte komen we op de vraag wat ons deze waarheidsvinding en
bevrijding moet opleveren, wat is het ambitieniveau? Wat is de Kroon op
dit moreel goed leven? Dit ambitieniveau is bij Jezus het allerhoogste en
bij Socrates veel lager is, meer down to earth. B zit er tussen in. Voor
S en de Grieken is het ultieme doel, rechtvaardigheid en het gebruik van
je verstand het middel. Liefde is voor S geen deugd die je moet nastreven
maar een zinnelijk genot, eros, waarin je je moet beheersen.

B kiest voor een ambitieniveau dat tussen de rechtvaardigheid van S en de
liefde van J in ligt, namelijk het mededogen met alle mensen als deugd.
Het respect voor elk levend wezen vraagt mededogen, een vermogen om het
lijden van andere mensen te begrijpen en om hem te helpen bij het
doorbreken van de cyclus van het leven en het lijden. Veel meer dan bij S
en J geldt dit voor alle levende wezens dus ook planten en dieren. Alleen
B is een milieuactivist avant la lettre.

Het volgende is gecheckt bij de paus, zijn recente encycliek Deus est
caritas. Als ik lieg, lieg ik dus in pauselijke commissie.

De boodschap van J kent het hoogte ambitieniveau. God heeft een
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Deze liefde moet de mens
beantwoorden en inspireren in zijn liefde tot God en zijn naasten. Ook
deze naastenliefde is absoluut, moet alle mensen gelden. De wet van
wederkerigheid geldt niet. Je moet ook je vijanden liefhebben en een
christen moet hier volmaakt zijn, zoals God volmaakt is, Mattheus. Liefde
is niet zomaar een van de menselijke deugden maar als Goddelijke deugd
het fundament van alle deugden; Heb lief en doe vervolgens wat je wilt.
Liefde is ook belangrijker dan het rituaal; je moet je eerst met elkaar
verzoenen, voordat je je offers naar het altaar brengt. Natuurlijk is
liefde hier geen eros, zinnelijk genot maar in het Grieks agapè;
volledige toewijding en overgave. Dat is ook meer dan vriendschap,
zoals tussen vrienden of natuurlijke genegenheid tussen moeder en kind.
Ook In zijn gedrag laat Jezus zien dat de liefde die hij propageert in
essentie goddelijk is en de normale maatschappelijke orde op zijn kop
zet: de eersten zullen de laatste zijn. Jezus richt zich niet primair op
de machtigen der aarden maar op de laagste sociale klasse, de armen en
uitgestotenen zoals de tollenaar. Hij sterft op een uiterst vernederende
manier als een zware misdadiger aan het kruis. Door te sterven en
vervolgens op te staan laat hij zien dat hij God is. we zijn hier ver van
het rationele debat van S; christen worden is geen zaak van rationele
overtuiging , van kennis en verstand, of van therapie. maar van totale
overgave met hart en ziel.

3. Conclusie en vragen ter discussie.
Ik wil me beperken tot een vraag, die zich bij de opstelling van het
bouwstuk steeds sterker aan me opdrong. Ik wil er graag met de Broeders
over discussiëren. De vraag luidt als volgt: als je het goede leven
vertaalt in termen van evenwicht, als ik in het begin heb gedaan, dan is
vooral de vraag of de leer van Jezus dat evenwichtig leven bevordert. Het
antwoord kan volgens mij geen volmondig ja zijn. Zijn leer bevat immers
veel ontzettend waardevols maar toch ook elementen die zeker voor een
buitenstaander wat onevenwichtig, inconsistent zijn en in ieder geval de
menselijke maat verre overstijgen. Jezus wijst niet alleen de weg, nee,
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hij vindt zich zelf de weg, waarheid en het leven. Hij propageert de
universele wet van de liefde, waarbij hij uitgaat van de hoogste,
moeilijkste vorm van liefde, de totale overgave. Hij roept op ook je
vijanden lief te hebben, maar zij die zijn visie op liefde afwijzen, zal
hij persoonlijk in de eeuwige hel drijven. Tegenover het humanistisch
ideaal van S mensen te leren om zelfstandig te denken stelt hij de
Goddelijke deugd van de volledige overgave.

Op mijn achttiende besloot ik mijn katholiek geloof op te geven, nadat ik
zes jaar een priesteropleiding had gevolgd. Mijn twijfel aan het bestaan
van God was een pijnlijke gebeurtenis en vloeken in de kerk. In de
vijftig jaar erna gaf de omgeving, waar ik als wetenschappelijk ambtenaar
en liberale D66-er in verkeerde, bepaald geen stimulansen om het geloof
weer op te pakken. Ik werd geacht lid te zijn van het denkend deel der
natie, voor wier godsdienst
een gepassioneerd station was. Achteraf gezien, erg eenzijdig en
arrogant. Nu ik me weer na vijftig jaar in de leer van Jezus echt
verdiept heb, heb ik weer precies hetzelfde ambivalente gevoel, dat me 50
jaar geleden deed besluiten het geloof op te geven.

Genoeg persoonlijke ontboezeming. Ik wacht met veel interesse de visie
van de Broeders op mijn verhaal af ...


