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HET GAAT OM DEN MENS 

door Dr. D. H. Pdns. 

D�- oorleg ï- v::,-:/b:;, d:: benauwenis is. geweken , maar hoe heel 
anders hadden wii ons het Vleer vrij z ijn voorgesteld dan hei nu 
blijKt te zijn: om ons een ontredderde wereld en ta l loze mensen, 
voor wie leve:n �:echts lijden ·betekent, in ons onZekerheid, zo niet 
wanhoop óf doffe be rusting, achter ons een verleden , dat nu on
waarschijnlijk mcoi lijkt eh yoor ons een duister dreigende toekomst. 
Wèl zijn wij in een benarde toestand gera�kt. Ter�g kunnen wij 
niet. Twee oorlügen en een tussenspel, dat wij smadelijk verloren, 
�cheiden toen van nu. Onomkeerbaar is het proces, dat de wereld zo 
grondig veranderd heeft. Bovendien, ook wij zijn niet dezelfden 
gebleven, integendeel. WiT moeten dus wel verder, maar hoe en 

' waa'rheen 7 Voor een bruikbaar. antwoord -op deze vraag is het nodig 
ons voor al les rekenschap te .geven van de ommekeer in onszelf. 
Daar was een tijd, waarin wij zonder een spoor van twijfel geloof
den in de vooruitgang. Met reden. Wet�nschap en techniek hadden 
in een korte tijd een grote vlucht genomen, het algemene bescha
vingspeil steeg zienderogen, het gevoel medeverantwoordelijk te 
zijn voor het welzijn van allen groeide van jaar tot jaar,·sociale wan
toesianden werden niet langer meer als een onontkoombaar noodlot 
of als een door God ingestelde wereldorde beschouwd, de drang 
tot v,;:rbetering was ontWaakt en nieuwe technisch� vondsten maak
ten H�mogelijk het vroeger onbereikbaar geachte· të verwezenlij
ken. In die gulden tijd gingèn wij jonqe mensen het leven in vervuld 
van verstrekkende idealen fn bezield door het vaste geloof in ons 
vermogen die tot werkelijKheid te maken .. 
Zo natuurlijk als het ons toen voorkwam onze levenstaak te zien in 
he.l v�rsne!len van en het leid ing geven aan deze ontwikkelings
-gnr'lg; :w problematisch is ons nu de voortgang der ding_er'\ gewor
den. "De voorui-tgang erier beschaving is gèen wetmatigheid niet 
eens een waarschijnlijkheid, slechts een mogelijkheid," aldus ver
tolkt Romein in "De crisis orizer beschaving in historisch perspedief" 
(De Nieuwe Stem, 1 .• 58) treffend juis-t de gewijzigde opvatting. 
Dit inzicht dwingt tot bezinning. Zólang wij onvoorwaarde!ijk in de 
vooruitgang konden geloven, was or.u:e aandacht geheel buit.enwaar.s 
Q richt. De wereld zagen wfj, de wereld, zoals die was en zoals die 
worden moest, ons zèlf zagen wij ternauwernood. Maar sinds wij 
wet n, dat de gebeurtenissen ook een gehee! andere .loop kunnen 

m n, ·sinds wij verpletterend duidelijk onze onmacht daartegen-
v r rvaren hebben, sinds wij . bovendien, zijn gaan vermoeden, dat 

wij medeo:;chuidig zijn aan het ontketenen van de krachten, die zich 
teQen ons keren, zijn wij, door die nood gedwongen, op onszelf 
teruggeworpen en gaan wij weer vragen, wie w_ij zijn en wat wij dan 
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eigenlijk wèl vermogen. Het_ zijn deze vragen, die wij hier zullen 
i;ac.hten te beantwoorde':!. 

Er zijn tekenen te over, dat deze ommekeer in de blikrichting zich 
niet slechts in enkelingen, maar reeds in velen voltrekt. 
Het is geen toeval, dat in de laatste tijd het wijsgerig denken de mens 
meer en meer in het middelpunt van de aandacht plaatste. Sijzo!'lder 
duidelijk blijkt dit b.v. uit beschouwingen als die, welke Bastide geeft 
in zijn boek .. De la condition humaine" dat, kort voor de oorlog 
verschenen, hier nog niet de bekendheid verworven heeft, die het 
ongetwij�eld verdient. 1). Het terrein winnen van een personalistische 
stroming in de philosophie spreekt een taal, die in dit opzicht even 
duidelijk is. Voorts vonden reeds de laatste jaren voor de oorlog· 
verschillende werken, die de cultuur-verwoestende en de cultuur
ver�ieuwende krachten in den mens tot voorwerp van bespiegeling 
maakten, een ruime lezerskring. 
Het is geen toeval, dat onmiddellijk na de oorlog allerwegen de 
kreet gehoord werd om klaarheid in zake de objectieve d.w.z. 
bovenpersoonlijke normen, wel�e richtsnoer van ieder menselijk 
handelen behoren te zijn. Men êenke aan de weps, daf de kerken 
b_un verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de wereld der 
mensen zouden aanvaarden en ernst zouden maken met de ethische 
eisen, welke het evangelie stelt; aan het verlangen ,.om de onker
kelijke massa te verheffen tot het peil van een geestelijk doordachte 
en _zedelijk verantwoorde levensbeschouwing", waarover het eerste 
nummer van het Mededelingenblad vàn het Verbond van Humanis
ten sprak; aan de groeiende behoefte om leerstellige verschillen 
tussen goedwillende mensen van uiteenlopende levensovertuiging 
op de achtergrond te schuiven en de nadruk te leggen op het hun 
gemeenschappelijke: de eerbied voor de menselijke persoonlijkheid 
en de erkenning van zekere algemene zedelijke beginselen. 
Het is geen toeval, dat de roep om persoonlijkheden van waarlijk 
groot formaat al luider en luider weerklinkt. Het besef breekt baan, 
dat technische organisatorische prestaties, ho@ belangrijk ook, niet 
het ënig nodige zijn, mènsen behoeven wij, betrouwbal'e, recht
schapen, objectieve mensen, die er van afzien hun eigen belang 
na te jagen en uitsluitend .de gemeenschap dienen. Zulke mensen 
zijn slechts te vinden onder hen, die in zichzelf wel gevestigd zijn, 
die vaste grond onder de voeten hebben, wier persoonlijk leven 
op een of andere wijze aan het bovenpersoonlij ke verbonden is._ 
Het ret::pen om mensen van karakter is mede een uiting van het 
rijpende inzicht, dat het opbouwen van een toekomst, waarin de 
ergste misdaden tegen den mens niet rneer mogelijk zullen zijn, 

1) In_ een der volgende afleveringen hopen wij dit boek nader tot onze lezers te· 
brengen. 
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eisen stelt aan degenen, die voorgaan, die in groter of kle iner ver� 
band leiding geven. 
Wie mei open ogen en toegerust met voldoende werkelijkheidszin 
Ir\ h t leven stáat, zal het onmidde:lij:... ióeyever1: ·net gaat nu en 
trl!l s allereerst om den mens om wo3t h•j 1:" �:: p;:::; in de tweede 

plaats om wat h ij kàn. 

De houding van de kerken in de bezettingstijd en daa[na heeft 
velen, die door opvoeding en traditlè aan de Christelijke godsdienst 
gebonden waren er toe gebracht zich opnieuw te verdiepen in het 
oude geloof en zij varen er wel bij. Daar zijn echter ook nog ande
ren, die sinds lang elk kerkelijk gezag verwerpen, voor w ie de 
woorden, die var. de kansel gesproken worden geen vertrouwde 
en dus geen vertrouwenwekkende klanken meer bevatten. Hun 
leven Is langs andere paden gegaan en hun gedachtensfeer ver
toont zo weinig punten van overeenstemming met welke van· de 
v Ie vormen van het Christendom ook, dat zij zelfs in een tijd van 
grot geestelijke nood niet geholpen zijn met teruggewezen t� 
worden naar een kerk, die ver buiten hun levenskring' is komen 
1 tean. Immers, het is hun volstrekt onmogelijk geestelijke waar
élen &Is zodanig te erkennen op gezag van buiten af, hoe eerbied
waardig dit ook zijn moge. Zij kunnen s lechts dàt geestelijk bezit 
op prijs stellen, hetwelk zij zich zelf verworven hebben. Alleen zelf
bezinning kan hun. de innerlijk� zekerhe id geven, waaraan ook zij 
b hoehe hebben. 
Me helaao;; veel van degenen·, die op deze wijze geholpen moeten 
wo. en, juister. die op deze wijze zichzelf zullen moeten helpen , 
n lg n tot lw�l. Er zijn al"zoveel oplossingen voor de moeilijkhe-: 
d r. des I vens aanbevolen, die op niets bleken uit te lopen , dat 
h l .zwaer valt waarde te hechten aan welke poging van deze aard 
ook. En, h e+t de ervaring hun niet geleerd, dat in de strijd om de 
w rheld de twijfel een machtig wapen is 7 
Det zij voorzichtig zijn, de mens Is meester in de kunst van zelf
mi I I lngl Er is n.l. tweeërlei twijfel, éen, die het juiste denken 
lnl dt door hel te behoeden voor ontsporingen en een, die- den 
m n v n denken terughoudt, omdat het ge loof in de mogelijkheid 
' ,, w I leg n ontbreekt. De twijfel, die ons terug zou houden van 

Ir Inning, onder het motto: dit helpt toch niet, is van de laatste 
r t Het I de dodende twijfel, die elke poging om tot inzicht te 

\ rn n krechteloos maakt. DH soort twijfel behoort te worden uit
. .. .  ,. ... , ... m I wçrtel en tak, dan kan men bij het zoeken naar 's levens 

r 

I h 
n de opbouwende twijfel vrijelijk haar arbeid laten ver-

\esc.houwlngen als deze, welke bedoelen aan te sporen tot eigen 
�eetlttlljke werkzaamheid, behoren aan duidelijkheid niets te wen-
1en over te leten. Qe sleuteiwooïden er in moeten een scherp 



omlijnde betekenis bezitten. Derhalve moet allereerst kon:�en vast 
te staan, wat bij het woord bezinning moet worden gedacht. Het is 
verwant met overdenking, het zal hier gebezigd worden voor een 
bepaald soort overdenking. Bezinning is overdenking gepaard· aan 
doorleving van he� overdac�te, zodat �t het verstand alleen, �aar 
de gehele mens m bewegtng kornt. Een voorbeeld ter verdUida;. 
I ijking: 
Ik bezin mij op de deugd der soberheid en �gin dus een gesprek 
met mijzelf, daarbij uitgaand van mijn eigen gedragsgewoonten. 
Welke van deze ben ik geneigd met het adjectief 'sober aan te 
duiden? Waarom? Wat waardeer ik daarin? Welke drijfveren 
bewegen mij, als ik zo -handel, en wat i� de achtergrond van mijn· 
waarde_r rngen 7 Zijn deze gewoonten mij in mijn jeugd bijgebracht 
of heb ik ze làter mijzelf verworven en als dit laatste het geval is 
lag deze wijziging in mijn ged rag in het verlengde van wát jeugd
invloeden in mij tot stand brachten of is zij veeleer een reactie · 
daarop? Leven de motieven, die mij des-tijds dreven , nog in mij 
en als zij dat niet meer doen, kan ik :ze dan opnieuw beleven, m.a.w. 
zijn ze gestorven door verwaarlozing of ben ik aan de toestand, 
waarin zij opkwamen, ontgroeid, zodat die soberheid mij een sleur 
is geworden 7 
De rij der mogelijke vrage'n is nog niet ten einde, toch ze is lang 
genoeg om fe laten zien, hoe zulk een gesprek verlopen kan. 
Alleen, niet wàt men vi-aagt, is van belang, maar wat men in dit 
vragen .en antwoorden belèèft. Het gaat er immers niet om de 
psychologisch gerichte weetgierigheid te bevredigen, i� wil niet 
over mijn eigen ziel gebogen staan als over een vreemd voorwerp, 
dat mijn dorst naar kennis gewekt heeft en dat ik dus zo rauwkeudg 
mogelijk wil waarne'men en ontleden, ik wil een ëlntwoord in bele
vingen. Ik wil mij mijn betrekkingen tot de deugd der soperheid 
bewust maken en bovenal mijn wa�rdering wil ik doorgronden. 
Het doel van deze onderneming is immers tot de zin en de waarde 
van "een sober mens zijn" door te dringen. Dit gelukt mij slechts 
door zulke inkeer tot mijn eigen innerlijk, jocr rechtstreekse door
leving van alles wat daë;lr betrekking op neeft, niet door zelfwaar
neming en enkel verstandelijk verwerken van hei gevondene. Zoals 
ik door zintuigelijke waarneming tot de wereld der stoffelijke din
gen inga, zo opent bezinning mij de poort, d e  toegang geeit tot 
de wereld der waarden. 

-

In de zèlfbezinning nu gaat het om den mens, om het wezenlijke in 
hem, ook om- de betrekking, waarin hij staat tot de anderen, tot zijn. 
omgeving, eigenlijk dus om de zin van zijn leven en van de wereld, 
Wqarin hij leeft. · 
Waar moet ik beginnen 7 Waar anders dan in mijzelf? Van wat er 
zich in de wereld afspeelt weet ik maar weinig uit eigen ervaring, 
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near wat in mijn medemensen omgaat kan ik slechts raden, maar 
als ik zou -kunnen leren in mijzelf te zien, dan zou ik mij ePn in1:ir:h� 
verwerven, aan welker waarde niet getwijfeld kan worden. Ai 't'fot 
in mij leeft is mij onmiddellijk geg'even, al wat van buiten komt ken 
Ik slechts middellijk. Zeker-ook op dèze ontcfekkingstocht kan ik 
dwalen, maa; de positieve tw�fel, diè, welke de zuiverheid · dor 
door leving en de juistheid van het bégrip toetst zal mij begeleiden 
en voor ontsporingen behoeden. 
In m ijzelf dan vind ik mijn begeerten , mijn verlangens, mijn gevoe

lens en mijn stemmingen, mijn gedachten en mijn oordeelvellingen. 
Een gedeelte daarvan komt tot uiting in mijn daden of minder dui
delijk, maar toch nog duidelijk genoeg , in ·onwillekeurige reacties: 
In mijn houding, mijn gebaren, enz. Het wordt aldus waarneem
baar voor anderen. Maar een groot deel blijft voor mijzelf alleen, 
doordat geen uitedijk teken het '!èrraadt. En nu iigt het voor de 
hand ten aanzien van heel deze inhoud van mijn zieleleven te 

, vragen : bèn ik dit? of bèn ik g;;ee_r en anders dan dit? Ga ik na hoe... 
ik In de practijk van mijn leven mij tot mijn begeerten, gevoelénsl 
gedachten enz. verhoud , dan ben ik nu eens geneigd de eerste 
vraeg bevestigend te beantwoorden, dan weer hel ik over tot het 
I tegendeel. 
Immers hoe vaak gebeurt het mij niet, dat een of andere begeerte 
z6 volledig beslag legt op mij, dat nagenoeg alles wat ik denk en 
.doe gericht is op haar bevrediging. Komt mij iets in de weg , waar
de."}' mijn streven op niets d reigt uit te lopen, èian verzet ik mij zo 
hevig, dat het lijkt alsof mijn bestàand zèlf oo het·spel staat. Laat het 
1zic o� een gegeven ogenblik aanzien dat de zo vurig gekoesterde 
wens nimmer in vervulling zal kunnen gaan, �n ontzinkt mij de 
.grond ènder de voeten. Een leegte va!t er in· mij, �Is een levend 
dode ga .ik mij n weg, doe nog slechts mechanisch··wal ik moet 

oen. Het valt niet te ontkennen, onder zulke omstandigheden 
g draag ik mij geheel, i!!lsof ik deze begeerte ben. 
Meer dl!ln ineens vallen de schellen mij van de ogen, de betovering 
wordt verbroken, ik zie lerug op de afgelegde weg en weet het 
nu: met de inwilliging van deze wensen WqS geen levensbelang 

moeid, Integendeel, dat welt ik nu als slavernij ervaar, dit onder

worpen zijn aan de waan. mijner begeerten, sneed mij af van het 
wire leven. Het is mij alsof ik uit een boze droom ben ontwaakt. 

I of Ik tot mij zelf terugkeer. Tot welk zelf? 
ui zo kan het gaan met mijn gedachtenleven. Een complex van 

'gedachten neuw verbonden aan een of andere kwellende emotie 
vervult mij helemaal. De herinnering aan een uiterst onaangename 
w rd nwlsseling wil mij niet loslaten en ik bel�ef die als het ware 
t Ik n weer opnieuw. Vruchteloos vraag ik mij af, wat ik had moe
ten doen om dit ,te voorkomen, waar ik in de loop van dit gesprek 

n poord ben, wat de ander jegens mij misdreef en wat hem daar-
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toe bewoog. De emoties, waar111ee a! deze herinneringen geiaden 
zijn, maken mi-j het werkelijk .rust:g nade�1ke,n, dat verheld�ring zou 
kunnen brengen, ,vrijwel onmogdij�. 0c:: •noa:.:.tmc.;;; - ar. :;teeds 
weer dezelfde gedachten laat zich nie! �r�-qme'). Klaarblijkelijk heb 
ik mij geheel vereenzelvigd met dit complex: ik gedraag mij alio{ 
ik deze gec;lachten ben. Eer:st als ik, hetzij uit eigen kracht, he�ij 
door een gelukkige interventie van buitenaf, er in slaag de inner
lijke rust te herstellen- wordt die vereenzelving_ opgehe.ven, •sta ik 
weer vrij tegenove� dit stuk van mijn innerlijk leven. Ik heb weer 
gedachten, niet langer hebben de gedachten mij. WeJJerom heb 
ik mijzelf hervonden. Welk zelf? 
Om deze cardinale vraag te beantwoorden zoek ik. verder npar 
andere- ervaringen, die di.t gevoel van innerlijke zelfstilndigheid 
tegenover de inhoud van mijn bew.ustzijn bevestigen. Het blijkt niet 
zo bijzonder moeilijk die op fe ·s·poren. Ik' behoef daartoe slechts 
na te gaan wat er zich in mij afspeelt, als ik ru�ig en met voUe 
aandacht over een bepaalde zaak nadenk. 
Ik zit aan mijn schrijftafel en ben bezig mijn gedachten te ordenen, 
die ik straks vorm denk te geven in een betoog. Ik stel de gedach
tengang vast: eerst de gegevens van het vraagstuk, dat mij bezig 
houdt, dan de overige uitgangspunten van mijn overwegingen, ver
volgens de eerste conclusies, de daaruit ontwikkelde nieuwe denk
beelden enz. Ik bezin mij op deze werkzaamheid; ik zie als het 
ware deze gedachten reeksen. voor· mij, leg verpanden,· overzie het 
geheel, keur de woorden, die ik nodig heb om aan deze denkbeel
den de beste uitdrukking te geven, merk gebreke.n aan het ontwerp
betoog op, vervang een onduidelijke of dubbelzinnige uitdrukking 
door een andere enz. Ik ben bezig met materiaal, dat ik bewerk en 
dit doende ervaar ik mijzelf als het scheppende middelPunt in dit 
bedrijf. 
W�Jnneer ik nu, na mij op dez� wijze bezonnen te hebben op het 
wezenlijke in dergelijke geestelijke arbeid, neerschrij+: ik 'ben niet 
mijn gedachten maar ik ben eigenlijk de denker VM die gedachten, 
dan sta ik aan liet begin van een antwoord op de vraag: welk zelf? 
En dit antwoord is niet een conclusie van een betoog, waarvan de 
juistheid vastgestelp of betwist kan worden, het is slechts een poging 
om zo duidelijk mogelijk mede te delen, wat ik in zulke scheppende 
arbeid beleef, en tevens hoe ik die beleving waardeer, want door 
te zeggen: ik ben "eigenlijk" de denker van mijn gedachten, leg ik 
een waarde-verschil vast tussen wat ik bèn en wat ik, oppervlakkig 
gezien, lijk te zijn, tussen het wezen en de schijn. 
Tracht ik nu dit pas ontdekte zelf nader te bepalen dan mislukt die 
poging geheel en al. Geen wonder: al wat ik probeer te bepalen 
moet ik eerst tot voorwerp van mijn denken maken. Zulk een voor
werp slaat echter steeds aan de kant van het gedachte van al dat
gene wat ik zo juist bevond niet mij zelf te zijn. Door het denkend te 
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om lij t� en k:or"l !k d!! scheppend iiilddelpunt, dat ik zeif ben, niet. 
benöderen. î·1aa; Indien ik d n, gev: oon het on bepaa lbare als een 
h..-"Se�lschir..., te beschouwen, he{ als een wa�n ér.� mij zetten wil, 
mt•·i ·xt ook d it. Al weer geen wonder, want in elke waarlijk creatieve 

gcestesw.::r:....:ë..:::ol1lu::i eï.vaar ti< het als het meest eigene, het eerst 
werkelijke in mijzelf. 

Ik tracht mij nog duidelijker voor ogen te stellen, wat -deze beleving 
betekent. iets bovenpersoonlijks steekt er in. Immers in het ordenen 
van mijn gedachten op de wijze hierboven geschetst weet ik mij 
onderworpen aan de plicht tot de waarheid. Niet naar eigen wens 
en willekeur, als gold het een spel, dat ik zelf heb uitgekozen, rang. 
schik.ik mijn gedachten, niet elk ve band, dat tussen hen gelegd zou 
kunnen worden, aanvaard ik. Er geldt hier een juist en onjltist, dat 
door ieder ander mens, die aan een dergelijke taak werkt, wordt 
erkend. Normen boven elkf' persoonlijke •Joorliefde verhever1, die 
niets willekeurigs in zich dra9en, richten ons allen. Zo is de �rijheid 
ten opzichte van het bewe rkte materiaal, welke ik in scheppende 
intellectuele arbeid.ervaa,r tegelijk gebondenheid aan bovenpersoon

lijke normen. Misschien mag ik het oók anders zeggen :  in deze vrij
heid ervaar ik te wortelen in het bovenpersoonlijke. 
En wat voor het scheppende denken geldt, het geldt evenzeer voor 
de schepp�nde daad.ïn de bewust gerichte zedelijke daad ervaar 1k 
mijzelf als de dader, vrij ten opzichte van de stof, die ik bewerk, 
gebonden aan de bovenpersoonlijke zedelijke normen , welke mij 
zetJen aldus te handelen en niet anders. 
In ha'ar verzenbundel "Tussen ti jd en eeuwigheid" heeft Her>r!ette 
Roland Hoisf--van der Schalk deze erhoudi ng tussen dit schep

pende centrum van de mense l ijke werkdadigheld en zijn vrije daad 
op treffende wij7e onder woorden gebracht. 

Daden zijn golven, die opk�me' en e'(en 
staan, dan terugzinke' in het leven, 
maar gij zijt hij, die achter daden lééft. 
Gij zijt de grond, waarin ruste' al uw daden: 
de zee, waàruit hun golfslag komt gerezen: 
het knooppunt, waar hun vee!kleurige draden 
in saamkomen. Zij zijn om u een wade , 
zich plooiend naar de grondvorm van uw wezen. 

Wanneer de zelfbezinning uilsluitend over dèze en dergelijke e1va
rlngen de beschikking had, dart zou slechts persoonlijke voorliefde 
beslissen kunren bij de keus tussen de z.o juist gegeven formulerin-
1 en van haar resultaten, Ja wellicht neigde een poging tot objedivl· 

e:�t meer tot de eerste: hei gebonden zijn aan bovenpersoonlijke 
normen en wendde zij .zich af van de tweede: hel wortelen van den 
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mens in het bovenpersoonlijke, omdat deze uitspraak enig·e hypo
these van metaph}rsiscQ.e aard extra nodig m!3akt: Er zijn P.c.ht 1 

andere èï'v.öïiïöger;, .zeldZöam weliswöaï, maar voor de zeifbezir,ni:.g 
hijzonder belangrijk. Zij zijn van religieuse aard en worden r!ik �:j;
als te subjectief buiten beschouwing gelaten. Nu· klinkt inderdaad in 
vrijwel iedere getuigenis van een reli�ieuse ervaring een sterk per
soonlijk _geluid door. Dit is deels te verklaren uit de .omstandigheid, 
dat een rellgieuse ervaring de persoonlijkheid hevig in beweging 
brengt, deels daaruit, dat bijna ieder over zijn belevingen spreekt in 
de taal van zijn eigen godsdienst en daardoor voor nagenoeg ieder 

ander onverstöanbaar wordt. Ten slotte is bekeringsijver er vaak op 
uit zulk een getuigenis te vervormen ·tot een pleidooi voor bepaalde: 
dogma's, zodat men nauwelijks e:nige objectiviteit verwachten kan. 
Toch zijn er een a:mtal van zulke getuigenissen, welke onmisken
bare tekenen van objectiviteit vertonen, doordat zij, ver boven alle 
leerstellige verschillen uit, een eenstemmigheid doen horen, die des 
te meer verbaast, naarmate men zich realiseert, hoe zeer de gods
dienstige voorstellingen, uiteenlopen in de ve�:schillende milleu's 
waaruit zij afkomstig zijn. Het betreft hier de gefuigenissen der z.g. 
mystieke ervaring. Christelijke, Joodse, Mohammed_aanse, Hindoese, 
Boeddhistische of Chinese mystiGi, zij spreken allen een en de zelfde 
taal. Het is dan ook geen toeval, dat velen van hen in de geloofs
kring, waaruit zij voortkwamen, a.ls ketters werden beschouwd Het 
is hen immers niet om de zegepraal van een geheel van godsdien
stige--voorstellingen te doen, zjj spreken slechts, omdat zij niet zwij
gen kunnen over de meeslepende belevingen, die hen geheel ver
vulden. Blijkbaar getuigen zij van een zelfde ervaring. Als zij onder 
woorden brengen, wai: zij beleefden, schieten de dogmatische voor
stellingen van h'un omgeving te kort, grijpen zij naar beelden, dik� 
wijls naar de zelfde. Zo kan men bij Jan Luiken en bij Lao Tse, 
terwijl rechtstreekse beinvloed�ng van de eerste door de laatste toch 
wel uitgesloten moet worden geacht, de zelfde beeldspraak aan
treffen. Zo kon de Protestantse theoloog Rudolf Otto, schrijver van 
Das Heilige in een korte verhandeling over West.erse er. Oosterse 
Mystiek constateren, dat het niet veel moeite zou kosten om frag
menten van Eckehart en van Shankaracharya bijeen te brengen, 
zodat de eers!e geleken op een vertaling van de laatste, terw.ijl het 
wederom ondenkbaar is, dat de Middeleeuwse Christen ook maar 
iets zou hebben ontleend· aan den Hindoe, die zoveel eeuwen 
vroeger leefde. 

Alvorens dit merkwaardige feit de plaats te geven, die het ln dit 
artikel toekomt, moet 't begrip mystiek nauwkeurig bepaald worden, 
het wordt te dikwijls gebruikt met een O !l gunstige bijbetekenis dan 
dat zulk eeQ bepaling ach�erwege gelaten kan worden. "Een schrij
ver geldt als mys1iek," aldus August Vermeylen in zijn voortreffelijke 
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verhande ling over Ruusbroek, ,)zodra hij onze verbeelding, of onz.e 
zenuwen door de gewaarwording van het geheimzinnige prikkei oi 
ûjn se r.sua lisme met brokjes godsdienst kruidt." !11 de r;o�.. . ·:::� 

' anoei'!öl betekent mystiek zo ongeveer hetzelfde a ls vaag of verwarè 
�;::, ;,_ derha lve beginnen met een bepaling, die zich onder Uitdruk
kelijke terzijdestelling van al deze nevenbetekenissen, richt op het 
enige, waar het in dit verband op aankomt . 
'Wanneer in iemand , door welke oorzaak ook, een bewustzijntoe
stand intreedt, waarin het hem is, alsof hij aan de natuurlijke beper
kingen van zijn persoonlijkheid ontstijgt, zich �n gevocll met God, 

.met het Al-leven., met het Geheel - hoe onbelan grijk is de keus 
van het woord hier - dan zou ik willen spreken van mystieke 
ervaring. . , 
Hoe kan men echte van veronderstelde mystieke ervaringen onder
scheiden 7, Hoe kan men uitmaken of echte ervaringen van deze 
soort werkelijk voorkornero 7 Een volst rek� afdoend antwoord op deze 
vragen zal voorlopig nog wel achterwege moeten blijven. Toch, de 
hier reeds gesignaleerde overeenstemmingen op een gebied, waar ' • 

h men die zeker niet van te voren verwac ten i:ou, maken de onder-
stelling, dat het begrip mystieke ervaring gèen hersenschim is, in 
hoge mate waarschijnlijk. 
Bovendien, daar is nog een andere toets. De mens, die zijn eenheid 
met het Goddelijk Leven werkelijk ervaren heeft, kan niet dezelfde 
blijven, die hij voor dien was. Zijn gedrag zal als vanzelf, volkomen 
pngttdwongen dus; getuigen van zijn veranderde levenshouding, hil 
wer� voor het welzijn van het geheel, zijn persoonlijke belangen 
zullen zichtbaar op de achtergrond geraken, ook al zal hij zijn tol 
moeten betalen aan de wet van de traagheid, welke het zieleleven 
evenzeer beheerst als de dode stof. Het is goed hier nog eens de 
woorden te herhalen, die James enige decennia geleden schr.eef in 
,The varieties of religieus experiencè'': ,.Mystica I states of a well-pro
�ounced and emphatic sort are usually authorative over tnose who 
�ave them. They have been ther,.e and t!iey know. lt is vain for 
ration�lism to grum ble about this. lf the mystica! truth that eernes te 
11 men proves to be a force that he can live by, what mandate have 
r-'e of the majority to\order him to live in ano1her way7 . . . . . .  Our own 
nore "rational" beliefs are based on evidence exadly similalr in 

neture to that which the mystics quote for theirs. Our senses namefy 
·,"ve essured us of certain states of fads bwt mystica! experience are 

direct perceptions of fa.cts for tho�e who have them as any sen
JeUons ever were for us." Inderdaad, als aan de getuigenis in (uni
versele) woorden die in daden wordt toegevoegd, dan moet men 
.:�c:h wel overhellen tot de mening, dat oe mysiiek.e belevingen met 

11 lfde recht echt genoemd worden als de ons allen vertrouwde 
irvnringen. 



De mysticus nu is de mens, die deze mptiake erv-aring opzetlelijk 
en met volharding zoekt. In het vaste verl;et..ov;en, dat het bereiken 
van dit doe! betekent het ontdekken van ziin ware wezen, zoekt hij 
deze door zelfinkeer. Innerlijke stilte, • ei uith�m nen van al wat 7jjn 
brein te vulleA en zijn gemoed te bewegen. pleegt, het zich innerlijk 
verheffen boven al wat _bindt aan pers_non ijke belangen, aan eigen 
voorkeur en dan luisteren, aandachtig afwachtend luisteren naar 
wat slechts gehoord worden kan als alle andere geluiden zijn weg� 
gestorven, dat is de weg, die iedere mysticus wijst, wanneer hij later 
spreekt van wat zijn hart geheel vervult, van wat hij ondervonden-
heeH. 

· 

"Solt Gotl in vellendeter Weise in deinem Herzen schreiben, so 
muss alles was Dieses und Jenes helszt aus deinem Herzen fort" en 
,.Leer sein alles Erschatfenen heiszt Gottes vol! sein", aldus Eckehart, 
terwijl Ruusbr�ek hetzelfde zo zegt: ",n hefledig zi}n van onze geest 
ontyangen wij de cnbegrijpelijke klaarheid, die ons bevangt en door
trekt, gelijkerwijs dat de lucht doortrokken wordt door de klaarheid 
van de zonne . " 

Over_ het hoogtepunt van zijn innerlij.ke belevingen vermag de 
mysticus slechts stamelend en in beelden, waarvan hij weet hoe 
gebrekkig ze zijn, te getuigen. Hier ligt voor hem het hoogste goed, 
dat wat zijn leven een voor dien noch gekende noch vermoede 
waarde en zekerheid geeft. "Wij vinden duidelijk, dat de schoot des 
Vaders is onze eigen grond en oorsprong, waar wij ons leven en 
ons wezen in beginnen ...... en dit is het edelste waar men toe komen 
kan in dit leven , want in dii schouwen blijH de meris het allerbest 
meester over zichzelf en vrij en kan h ij toenemen in hoogheid van 
leven, . . . . . . en .. in deze gronde loze draaikolk der simpelheid worden 
alle dingen omvangen in genietende zaligheid." (Ruusbroek). Maar, 
dit ter correctie van een veelvuldig uitgesf:Ïroken misvatting, de ware 
mysticus ontvlucht de wereld niet, blijft niet zelfmiddelpuntig en dus 
zelfzuchtig verwijl-en bij wat hij in zich zelf vond. Hij keert terug tot 
het bezige leven toegerust met wat hij won. Zijn levenshouding is 
tot in de grond veranderd. Van zelf richt hij ·voortaan zich in zijn 
doen en latèn op het geheel, waar hij zich immers een mee weet. 
Zelfs onder degenen, die geneigd zijn toe te geven, dat de mystieke 
ervaring objectieve betekenis heeft, zijn er, die twipelen aan de 
waarde van de mystiek voor den gewonen mens. Het is immers een 
zo uitzonder l ijk verschijnsel, dat het hoogstens van belang zou kun
nen zijn voor degenen, die een studie maken van de verschillende 
vormen van religieus leven. In de onderhavige gedachtengang past 
echter veeleer het tegenovergestelde van deze stelling. Ik laat nog 
even August Vermeylen aan het woord : ,.Het mensdom als geheel is 
bezield door een ideaal, of liever is bewerkt door een ferment, door 
'n droom, die zijn diepste leven zelf is, die het voor zich uit projec
teert, een droom die het verwezenlijkt naarmate het die doorleeft, de 
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g rote mense l i jke d room, die heel onze waardigheid uitmaakt, waar 
w:j a l ien min o+ meer deel aan hebben, wanneer wij naar het betere 
st�even." . . . . . . . . . . ,De mysticus , die zich in de Godsidee zo belichaamt 
d('t hij die •:cc!t ä :s cl.:: vo!sireÎ<:te werkelijkheid , die hem Gpslorpt, de 
.mys1icus behoort IPi 0t ee:1 endere soort ;  wij hebben a l len iets in  
ons van zijn verzuchiingen en van zijn heimwee, want dat l igt in  cnze 
natuur, die begrensd is, die slechts in het betrekkelijke werken kan 
en toch In z i:::h het voorgevoel draagt van eindeloze mogelijkheid, de 
zin van hefoneind ige ." Hier is juist datgene gezegd,  waar het op aan 
komt. Wat den mysticus beweegt, werkt, zij het ook veél m inder sterk 
en gehee l of gedeelte l ijk onderbewust, in ieder van ons. Wat hij 
bereikt heeft, kan het deel worden van ieder mens, die naar innerlijke 
zeke heid streeft langs de weg der zelfbezinning . Natuu r l ijk n iet in 
de.zelfde mate, e.r z ijn graden van mystieke be-.' ustword ing. Wie 
Eckehart, Tau ler, Böhme, Ruusbroek enz. kent, weet hoezeer zi j  
.de nadruk leggen op het volstrekte van hun belevingen . Zij spre
ken van èenwording met God zelve, van opgaan in het Al . Zo 
gelijkt het doel van den mysticus voor den gewonen mens onbe
reikbaar. Maar geen�ins onbereikbaa r is die gedee lte l ijke verwe
zen lijking van de innerlijke eenheid, welke ieder zoekend mens, 
door tot zich zelf in te keren ,  benadert . Daar l igt een moge l ijkhe id 
voor zeer velen, inzonderheid voor hen , die weten geen werkelijke 
zekerheid te kunnen vinden dan in zich zelf. 

De ta lr ijke gruwelijke ervarir'lgen van de laatste jaren hebben veler 
lev shouding grond ig veranderd. De stoffel ijke 'el lende, de geeste
l ijke en zedelijke verwildering zijn in de korte tijd na de wapen
sti lstand nog nauwelijks teruggedrongen. Steeds stefker voelen à l  
degenen , d i e  zich n iet gewennen kunnen aan deze chaos, dat d e  
hoogste levenswaarden o p  hel spel stoan, dat zi j d u s  al lereerst in 
zich zelf de vasthe id vinden moeten, die builen hen niet te vinden 
is. Voor hÊm ligt de bevrijding in he op een of andere wijze her
v inden van het bovenpersoonlijke ,  dat het meest wezenlijke Is èàk 
yan hun eigen persoonl ijkheid . T airijk zijn , gelukkig, nog hun 
mogel ijkheden.  Voorzover zij de stilte nog waarderen kunnen a!s 
�en positief goed , zal het hun niet zwaar va l len de koninkl i jke weg 
�er gezette zelfinkee r  te bewandelen . Voor wie deze mogeiijkheid 
een geheel vreemde is, zijn er a ndere . Immers in zijn l iefde voor 
de natuur, in zij n opgaan in de kunst, in zi jn medeleven met zijn 

venmens kunnen van die extatische hoogtepunten voorkomen, 
vaarin hij buiten zichzelf treedt, waarin hij zijn kle ine persoonlijke 

oela ngen, zijn eigen voodiefden en vooroordelen , op een afstand 
ziet, j u ist zoals h i j de beperkingen en tekortkomingen van een 

nder pleegt te z ien . Het is in deze oge blikken, dat hij he boven
•ersoonl ijke benaderen kan .  Zii geven hem het gevoel het echte 

,even ontdekt te hebbe n .  Zij geven hem de kracht tot . ,arbeiden en 
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niet vertwijfeién" tot rustig voortgaan in een wereld, die hern dage
l ij ks doet gevoelen hoe hopeloos zwaar de strijd om gerechtigheid 
e.ï baï;;;hartigheid is. Hi; mag telkens weer met schaamte bemer
ken hoe wankel ook z ijn schreden op de levensweg nog zijn, het 
innerlijk licht is in hem ontstoken en krsn niet meer worden u it
gedoofd. En met gelijkgezinden, mensen in  wie eenzelfde w· l  tot 
het goede, het ware en het schone woont, zal hij werken voor het 
welzijn van allen . - Hij gelooft in de macht van de geest, . wijl h ij er
voer, dat d ie van groter waarde was dan al het andere. Hij weet, 
dat op de duur de geest _de w�rbarstige stof vormt en beheerst. 
Geweld, onrecht en zonde kunnen tijdelijk de overhand bebben. 
Ten slotte gaan zij ten onder aan hun eigen onwaarachtigheid. 
Het is dèze Innerlijke houding, die het bezit moet worden van 
degenen, d ie zich opmaken de vraag te beantwoorden, welke i n  het 
"begin van d it artikel is gesteld : hoe moeten wij verder en waarheen ? 
Slechts dan zijn zij tot waarlijk constructieve arbeid in staal, kunnen 
zij voorgaan en anderen de weg wijzen. 
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