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TEN GELEIDE 
 

Kwetsbaar  
 

 

Een paar jaar voor zijn dood in 2005 publiceerde Theo Zweerman zijn bundel artikelen 

Wondbaar en vrijmoedig.1 Het waren verkenningen in het licht van de spiritualiteit van 

Franciscus van Assisi, gedachten die cirkelden rond thema’s als kwetsbaarheid en 

weerbaarheid. Het zou goed zijn als dit boek dit jaar door velen zou worden gelezen of herlezen. 

Het jaarthema van de Franciscaanse Beweging is immers ‘kwetsbaar’ zijn.  

 

In zijn Wijsheidsspreuk 18 typeert Franciscus ons menselijk bestaan als broosheid (fragilitas). 

Hij schrijft: 

 

1. Gelukkig de mens 

die zijn naaste in al diens broosheid draagt, 

zoals hij door hem gedragen wil worden, 

als hij in een soortgelijke situatie verkeert. 

2. Gelukkig de dienaar 

die al het goede aan de Heer God teruggeeft. 

Wie iets voor zichzelf achterhoudt, 

verbergt in zich het geld van de Heer zijn God 

en wat hij dacht te hebben, zal hem worden afgenomen.2 

 

Het menselijk leven is breekbaar, kwetsbaar en zwak. In zijn Tweede Brief aan de Gelovigen 

tekent Franciscus met datzelfde woord ‘broosheid’ het menselijk bestaan van Jezus Christus:  

 

Dat Woord van de Vader […] 

heeft de allerhoogste Vader […] 

in de schoot gezonden  

van de heilige en roemrijke maagd Maria.  

Uit haar schoot heeft Hij  

echt het vlees van onze menselijke broosheid ontvangen.3  

 

In zijn zelfontlediging tot op het kruis, schreef Paulus al in zijn brief aan de Filippenzen, heeft 

Jezus Christus – die de gestalte had van God zelf – onze menselijke kwetsbaarheid aangenomen. 

Hij is aan mensen gelijk geworden en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen.4 Het Griekse 

woord voor slaaf is andrapodon, letterlijk een mensenvoeter, gevormd naar analogie van 

tetrapodon, een viervoeter. De slaaf is de voetveeg en voetbank van zijn meester. Hij behoort 

tot het voetvolk, dat slaaft en draaft voor een ander. Slaven gingen barrevoets.5 Het is bij deze 

levenswijze dat Franciscus en zijn broeders zich aansluiten. Zo moeten zij zich volgens de regel 

verheugen ‘wanneer zij leven tussen waardeloze en verachte mensen, armen en gebrekkigen, 

                                                 
1 Theo Zweerman, Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van 

Assisi, Nijmegen 2001. 
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zieken en melaatsen en bedelaars langs de weg’.6 Franciscus zendt zijn broeders op weg, 

waarbij zij niets mogen meenemen: ‘geen beurs, geen reistas, geen brood, geen geld en geen 

stok,7 waar Fragmenten 1,33 aan toevoegt: ‘en geen schoenen’.8 Als God zelf deze kwetsbare 

gestalte op zich genomen heeft, hoeven wij ons daar niet voor te schamen. Volgens Franciscus 

hadden Jezus en zijn moeder zelf voor de armoede gekozen.9 Samen met de leerlingen leefden 

ze als een arme en een vreemdeling en leefden ze van aalmoezen.10 

 

Anders echter dan slaven waren de minderbroeders en met name Franciscus, ofschoon de 

mindere, altijd vrijmoedig in hun omgang met wie dan ook. Zij wisten dat ieder mens kwetsbaar 

is, maar juist in deze kwetsbaarheid ook ontmoet kan worden. Wordt deze kwetsbaarheid 

normaliter gezien als een menselijk tekort, de franciscaan Theo Zweerman ziet in het voetspoor 

van Franciscus, het als een kans.11 Het meest kwetsbare in de mens, de onbedektheid van zijn 

gelaat, het netvlies van zijn ogen en het trommelvlies van zijn oren, is tegelijkertijd een kans 

tot ontvankelijkheid en ontmoeting. Zoals ook het gaan van de mens op twee benen hem 

enerzijds wankel maakt, maar hem tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om op weg te gaan naar 

de ander. Cultuur ontstaat nu juist daar, volgens Zweerman, ‘waar mensen op een 

menswaardige wijze proberen om te gaan met het wankele en blote van hun mens-zijn.’12 Zo is 

een mens eren een erkenning van de ene mens door de andere. En wie zich erkend weet, weet 

dat hij er mag zijn in de ogen van de ander. Erkenning en eer zijn niet af te dwingen, maar 

worden ons geschonken. Het is een positieve waardering bij al het wondbare en wankelbare 

van ons bestaan. Door die waardering voelt de een zich gedragen door de ander. In zijn 

Wijsheidsspreuk 18 roept Franciscus de broeders daartoe op.  

 

Volgens Manselli zijn de Wijsheidsspreuken ontwikkeld aan het einde van Franciscus’ leven. 

Verzwakt, door malaria en waarschijnlijk ook door schistosomiasis,13 kon hij niet meer in het 

openbaar optreden.14 Om het contact met de buitenwereld te behouden zocht Franciscus zijn 

toevlucht tot het geschreven woord. Zo zijn de Wijsheidsspreuken  ontstaan,15 waaronder 

Wijsheidsspreuk 18. Hij spreekt daarin niet alleen over de broosheid van de mens, maar zegt 

ook: ‘Gelukkig de dienaar die al het goede aan de Heer God teruggeeft. Wie iets voor zichzelf 

achterhoudt, verbergt in zich het geld van de Heer zijn God en wat hij dacht te hebben, zal hem 

worden afgenomen.’ Deze laatste verzen lijken los te staan van het eerste deel van 

Wijsheidsspreuk 18. Maar de veronderstelling is, dat alles wat de broze mens heeft en kan, hij 

niet aan zichzelf maar aan God te danken heeft. Hier klinkt tevens de thematiek mee van 

Mattheüs 25,14-30, de gelijkenis van de talenten. De bange knecht verbergt het talent dat hij 

van zijn heer heeft ontvangen in de grond. Hij begraaft het en doet er niets mee. Interessant is 

in dit verband de interpretatie van Basilius in zijn kortere regel: 

 

Vraag LXII 

Wat heeft iemand gedaan om veroordeeld te worden als degene die het talent verborgen 

heeft? 
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Antwoord LXII 

Degene die wat voor een genade van God heeft gekregen en die voor zijn  eigen voordeel 

gebruikt en daar geen weldaden mee verricht voor anderen, wordt veroordeeld als hij 

die het talent verborg.16 

 

Ook Franciscus spreekt over het behouden van het ‘goede’ of de ‘genade’ voor zichzelf. Daar 

wordt niets meegedaan ten bate van anderen.17 Hij prijst daarentegen ‘gelukkig de dienaar die 

al het goede teruggeeft aan God’ (Wijs 18,2). Juist vanuit de erkenning van de eigen 

kwetsbaarheid zou het –volgens Franciscus- goed zijn, niets voor zichzelf achter te houden en 

de ander in diens kwetsbaarheid te dragen. Voor Zweerman is de trits ‘danken-dienen-dragen’ 

dan ook het antwoord op de kwetsbaarheid en wankelbaarheid van het bestaan.18 

 

kwetsbaar 

 

hij voelde zich beroerd en lusteloos 

die laatste jaren, schistosomiasis 

waarschijnlijk, en daarnaast malaria 

hij spuwde bloed, werd blind, had pijn en koorts 

 

van binnen werd hij uitgevreten door  

een parasiet en alles ging kapot 

zijn lever, maag, hij kon niet lopen, staan 

verdroeg geen licht, hij was alleen maar broos 

 

hij schreef, gelukkig wie zijn naaste draagt 

- wie kreupel gaat, wil toch gedragen worden? - 

het leven is een open oog en hand 

gelukkig wie dat dragen niet begraaft 

 

hij ging blootvoets op pad gelijk een slak 

zijn voelsprieten gespitst op gaaf contact 

 

 

PETER VERMAAT, OFS 
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