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REDACTIONEEL

In het vorige redactioneel werd vermeld dot er in

het kader van de oprichting van het Humanistisch

Kenniscentrum oriënterende gesprekken plaatsvon-

den over een eventuele samenvoeging van het

tijdschrift Rekenschap en Praktische Humanistiek.

Zoals gezegd was daarbij de insteek van de

redactie om de formule van Praktische Humanis-

tiek te behouden. No uitvoerig overleg zijn de

delegaties van beide tijdschriften tot de slotsom

gekomen dot een samenvoeging om diverse rede-

nen voordelig kon zijn. Zo zou in een nieuw tijd-

schrift de theoretische invalshoek van Rekenschap

kunnen worden verbonden met de meer op de

praktijk gerichte formule van Praktische Humanis-

tiek. Kort gezegd is het don de bedoeling het

betere van twee werelden met elkaar te verbin-

den. Dot daarbij nauwelijks op beschouwingen uit

de praktijk zal worden bezuinigd, blijkt onder

meer ook uit het voornemen per nummer niet 64

pagina's uit te brengen maar 96. In het volgende

redactioneel zal meer volgen over de uitkomst van

verdere gesprekken. Don nu de inhoud van dit

nummer.

Op 17 opril 1999 jl. heeft er aan de Universiteit

voor Humanistiek het symposium 'De moed heb-

ben tot zichzelf' plaatsgevonden. Dit naar aanlei-

ding van het verschijnen van twee boeken die het

resultaat zijn van een tweejarige studie van de

dagboeken en brieven van Etty Hillesum. Tijdens

dit symposium zijn diverse sprekers ingegaa'n op

de betekenis van het werk van Etty Hillesum.

Mede op velerlei verzoek zijn nu alle bijdragen in

dit themanummer gebundeld, met dien verstande
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dot de mondeling uitgesproken bijdragen zijn

bewerkt tot artikelen of (korte) beschouwingen.

Om deze enigszins in perspectief te plaatsen

wordt voor de lezer die onbekend is met het werk

van Etty Hillesum, een kort kader geschetst.

De joodse dagboek- en brievenschrijfster Etty

Hillesum leefde van 1914 tot 1943. De dagboe-

ken en de brieven schreef zij in de oorlogsjaren.

Met haar vertrek uit kamp Westerbork, wanneer

zij op transport wordt gesteld naar Auschwitz,

komt ook een einde aan haar schrijven - althans

voorzover ons bekend. Volgens opgave van het

Rode Kruis is zij op 30 november 1943 in Ausch-

witz vermoord.

Wat is er in het werk van Etty Hillesum dot het

zo'n aantrekkingskracht lijkt te hebben op lezers

van nu? Is het de persoonlijke zoektocht die zij

aangoot? Is het de diepte die zij aanbrengt in

dagelijkse gebeurtenissen en in haar eigen leven?

Is het de weg die zij baant naar onderen en het

andere? Van oudsher zijn de thema's waaraan

deze of vergelijkbare vragen roken, door geves-

tigde religies en levensbeschouwingen opgepakt.

Hedentendoge hebben de zuilen als zingevings-

kader, evenals de schotten tussen de diverse

levensbeschouwingen, aan betekenis ingeboet.

Daar waar levensbeschouwelijke kaders steeds

minder aansluiting kunnen vinden bij het individu

en zijn persoonlijke zoektocht, moet de enkeling

een eigen antwoord vinden op de levensvragen

die hij of zij zich stelt. Een dergelijke - bij uitstek

humanistische - inslag maakt dat mensen behoefte
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hebben zich op hun ontwikkelingsweg te laten

voeden door de inzichten en zeggingskracht van

een betekenisvolle ander. De geschriften van Etty

Hillesum blijken dan een rijke bron, zoals bijvoor-

beeld blijkt uit de wijze waarop de diverse

auteurs in dit themanummer ingaan op haar werk.

Alle hebben zij zich door haar laten inspireren en

hebben zij haar teksten gekoppeld aan hun eigen

vakgebied of werkterrein.

In het eerste artikel van dit nummer licht Ton Jorna

het onderzoek toe dat hij samen met Denise de

Costa en Marijn ten Holt heeft uitgevoerd. Het

onderzoek, dat dit jaar werd afgerond, mondde

uit in twee publicaties, te weten: De moed hebben

tot zichzelf en Van aandacht en adem tot ziel en

zin. In Jorna's artikel worden de onderzoeksopzet

en -resultaten besproken, evenals de waarde van

het onderzoek. Zo blijkt onder meer hoe bij het

eerste boek is gekomen tot een thematische opzet

en hoe bij het tweede boek is gekozen voor

woordbeschrijvingen van honderd betekenisvolle

woorden die in de geschriften van Etty Hillesum

centraal staan. Verder illustreert hij aan de hand

van Walter Benjamin, de joodse filosoof Abraham

Hesehel en de Poolse filosoof Zagajewski de actu-

aliteitswaarde van Hillesums geschriften.

Het onderzoek naar de dagboeken en brieven

van Etty Hillesum is mede tot stand gekomen met

het oog op het humanistisch geestelijk werk. In die

zin was het een bewuste keuze om ook raadslie-

den die geïnspireerd zijn door Hillesum, te horen

over een of meerdere voor hen belangrijke

begrippen in haar geschriften. Met deze achter-

grond bespreekt Beate Giebner de begrippen li-

chaam, ziel en geest. Lichaam en geest worden in

het begin van Hillesums dagboeken - zo stelt

Giebner - sterk van elkaar gescheiden. Na ver-

loop van tijd, als het gebruik van het woord 'ziel'

toeneemt, vormt deze een verbindend element tus-

sen haar geestelijke ambities en haar lichamelijke

gesteldheid. Giebner illustreert haar beschouwing

met een aantal casussen uit de praktijk in het

ziekenhuis.
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In het artikel van Ton Lathouwers wordt vervolgens

verhelderd hoe een aantal schrijvers uit de voor-

malige Sovjetunie in hun werk getuigenis heeft

afgelegd van hun innerlijke zoektocht. Via diverse

existentiële motieven als lijden, onmacht en de

gelukservaring, wordt daarbij getoond hoezeer

de zin van het leven aan gene zijde ligt van alles

wat zich laat objectiveren of ~eheersen. Tussen

het werk van de diverse sovjetauteurs en de

geschriften van Etty Hillesum zijn - zo laat Lathou-

wers op overtuigende wijze zien - opvallende

overeenkomsten in diepgang, authenticiteit en stijl

aan te wijzen. Dit is niet toevallig aangezien Etty

Hillesum - als studente slavische talen - zeer

geïnspireerd was door de Russische cultuur en

Russische auteurs als Dostojewski. De meest opval-

lende gelijkenis is echter hoe wordt getoond dat

een dieper existentieel inzicht niet ontstaat door

verstandelijk te begrijpen, maar door te zien met

het hart en door - in openheid - te leven in het

heden.

Daarna biedt Hielke Bosma in zijn bijdrage een

korte beschouwing rondom het thema 'berusting',

hierbij indirect verwijzend naar de Indiase schrij-

ver Togore. De beschouwing is geschreven in het

perspectief van Bosma's werk in het revalidatie-

centrum. In deze context wordt dan eens te meer

duidelijk hoezeer berusten alles van doen heeft

met het aanvaarden van wat niet te veranderen is,

de moed te hebben om aan iets te werken dat ver-

anderd kan worden en het hebben van inzicht om

het veranderlijke van het onveranderlijke te onder-

scheiden.

In het vijfde artikel gaat Annette van Dijk in op de

relatie tussen de mystieke teksten van Hadewijch

en de geschriften van Etty Hillesum. Via een ana-

lyse over het profaan-sacrale karakter van de mys-

tiek van Hadewijch - een gedachte die zo'n vijftig

jaar geleden nog heftige discussies opriep - laat

Van Dijk zien welk verlangen aan de mystieke

ervaring ten grondslag ligt. Zij beargumenteert

daarbij dat noch mystiek, noch het verlangen dat

daaraan voorafgaat, per definitie als (institutio-
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neel) godsdienstig dient te worden geïnterpre-

teerd. Aan de hand van poëzie van Nijhof, Leo-

pardi en Lucebert, en literatuur van Vestdijk en

't Hart laat van Dijk zien hoe het (mystieke) verlan-

gen ook kan worden getraceerd bij Etty Hillesum.

Mede door parallellen te trekken met eigentijdse

auteurs laat Van Dijk zien hoezeer de stelling dat

Etty Hillesum van nu en van alle tijden is, kan wor-

den bevestigd.

Mania Pach, voorziHer van het Etty Hillesum Cen-

trum in Deventer, concentreert zich vervolgens op

het begrip 'later' bij Etty Hillesum. Zij gaat daarbij

in op de diverse betekenissen, voorbeelden en

gevoelswaarden die Etty Hillesum hierover geeft.

Pach laat daarbij tevens op persoonlijke wijze

zien hoe dierbaar haar de woorden en gedach-

ten van Etty Hillesum zijn.

Vervolgens geeft Klaas Smelik, die de uitgave ver.

zorgde van de verzamelde geschriften van Etty

Hillesum, in zijn overzichtsartikel een impressie

van het bestaande onderzoek naar het werk van

Etty Hillesum. Tevens zegt hij een en ander over

het eigene van het onderzoek dat door Jorna, De

Costa en Ten Holt is uitgevoerd.

Het nummer besluit met een slotwoord van Hanne-

ke Starreveld, die bevriend was met Etty Hillesum.

Starreveld heeft deze korte tekst uitgesproken tij-

dens het symposium 'De moed hebben tot zich-

zelf', nadat hoar het eerste exemplaar van Van

aandacht en adem tot ziel en zin werd aangebo-

den door Klaas Smelik.

Ook de rubriek Recensies is gewijd aan het thema

van dit nummer. Wietske Tillema-de Boer, huma-

nistisch geestelijk raadsvrouw in een verzorgings-

huis, bespreekt De moed hebben tot zichzelf, en

Olga Vermeulen, humanistisch raadsvrouw in een

verpleeghuis, recenseert Van aandacht en adem

tot ziel en zin. Ook uit deze bijdragen van raads-

lieden blijkt hoe adequaat het werk van Etty Hille-

sum is voor het eigen proces, alsook voor de

praktijk van het geestelijk werk. De rubriek Signa-
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lementen komt ditmaal te vervallen in verband met

de omvang van de verschillende bijdragen.

Ton Jorna en Marco van Groenendael (Ton Jorna

was gastredacteur van dit themanummer.)

Literatuurverwijzingen door middel van pagina-

nummers alleen - bijvoorbeeld: (405) - referen in

alle artikelen aan Etty. De nagelaten geschriften

van Etty Hillesum. 1941-1943. Om welke druk

het dan gaat, kan worden achterhaald door de

literatuurlijst bij een artikel te raadplegen.
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Etty Hillesum als inspiratiebron bij
het (leren) omgaan met zinvragen

De waarde van, de overwegingen bij en de resultaten van het

onderzoek naar de dagboeken en brieven van Etty Hillesum

Tot/Joma

Etty Hillesum schreef haar brieven Ol dágboeken ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Ondanks alle pogingen een herhaling van eell derJtelijke wereldbrand te voorkomen, heeft er

sindsdien al weer menig brandhaard in de wereld gewoed, eli lla lange tijd zijn ook wij weer
betrokken bij een oorlog CI1 de nasleep ervan. Hoewel op veilige afstand, vielen OIllmlgs bom-

men neer op klein-Joegoslavië en zijn de etnische zuiveringen in Kosovo een nieuwe aanslag

op de menselijkheid gebleken. 'Nooit meer Auschwitz' haddw wij elkaar toch bezworen?
Maar melisolllvaardige gebeurtenissen en de indringwde vragw die daaruit voortvloeien, blij-

ken van alle tijden. Hoe kan eell mens een mens blijven als hij of zij slachtoffer wordt van

mensOlIterende praktijken? Hoe moet een meliS verder? A1.arjoleine de Vos spreekt in haar
column in NRC Handelsblad van 'de onbegrijpelijkheid van het bestaan dat doorgaat, nadat
het is opgehouden' (De Vos, 1999). En dan de mens die deze daden begaat, de mens die
anders kan eli anders moet - hoe kan hij tot inkeer komw? Het antwoord van Etty Hilleslllll
op de vraag naar de menselijke situatie is duidelijk: 'ik zie geen andere weg, [dan} dat ieder
van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en vel'llietigt al datgene, waarvoor hij mewt
anderen te moeten vel'llietigen' (560).

De waarde van het onderzoek

Na de Tweede Wereldoorlog richtte Jaap van
Praag het Humanistisch Verbond op om aan-
dacht te geven aan de menselijke waardigheid.
Hij ontwikkelde daartoe mede de humanistisch
geestelijke begeleiding vanuit 'een vertrouwen
in de altijd weer mogelijke doorbraak van het
menselijke in de mens' (Van Praag, 1953). De
doorbraak van het menselijke in de mens heeft
alles van doen met zijn zingevende vermogens.
Van Praag zag zingeving als de eigenlijke inhoud
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van geestelijk leven, en hij doelde daarmee op
het vermogen van mensen om samenhang aan
te kunnen brengen in afzonderlijke ervaringen.
Het is dit vennogen én verlangen tot betekenis
en samenhang, die kenmerkend zijn voor gees-
telijk werk.
Etty Hillesum heeft dit al op jonge leeftijd inge-
zien en bovendien in relatief korte tijd weten te
realiseren in ha'ar leven. Hoe te begrijpen? Op
de vraag hoe zij tot deze levenskunst is geko-
men, kan geen afdoend antwoord worden gege-
ven. Maar in ieder geval spelen daarin factoren
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een rol als haar gevoeligheid en haar intelligen-

tie, haar levensloop en de keuzes die zij gaan-

deweg haar ontwikkeling maakt, de invloed van

haar therapeut en vriend Julius Spier, en natuur-
lijk ook de extreme oorlogssituatie. Met haar
gerichtheid op innerlijke ontwikkeling laat Hil-

lesum zien hoe antwoorden op levensvragen
gezocht kunnen worden: hoe zin -lees: samen-

hang - ervaren wordt door diepte te vinden in
het eigen leven. Het is deze verdieping die tot
uitdrukking komt in haar uitspraak 'de moed

hebben tot zichzelf. Die verwijst dan ook naar

het innerlijk als werkplaats om materiaal uit de

omgeving door middel van systematische reflec-
tie te verwerken met het leven dat uit zichzelf

voortkomt. Lanb" deze weg kan - zoals Etty Hil-
lesum laat zien - ook het ondergaan van de
macht van buitenaf zich transformeren tot een
scheppende kracht van binnenuit, een kracht die
tot daden aanzet en daden inhoudt.
Hillesums uitgangssituatie is, zoals zijzelf be-
schrijft, dat zij geen contact voelt - met niets en

niemand. Zij voelt zich afgesneden van ieder-
een, ook van zichzelf En dat wil zeggen: geen
zin ervaren, alles als onsamenhangend beleven,
geen verband zien tussen de dingen. Maar al snel
kent zij - met name door de werking van ande-

ren op haar - momenten waarin wel zin ervaren
wordt en die de richting wijzen van haar ont-
wikkeling: dan kan zij het leven aan omdat zij
het idee heeft dat zij als het ware ingeschakeld is
in een groot zinrijk geheel. Zij voelt zich dan
verbonden met iedereen, met alles, en met God.
Dan voelt zij ook dat ze nog veel krachten aan
ánderen kan gaan geven. En een dergelijke

samenhang weet zij gaandeweg in zichzelf
- door al het lijden en met de liefde die zij
ondervindt - aan te brengen, wat maakt dat zij
op een gegeven moment kan leven en werken
in verbondenheid met anderen.

Om de eigen richting en bestemming te vinden
zijn sensibiliteit en het vermogen tot reflectie
onontbeerlijke eigenschappen - althans, voor
degene die zich niet voor zichzelf en de wereld

(,

wil afsluiten. Etty Hillesum heeft zich in deze

zin onderscheiden, temeer daar zij leefde in een

tijd waarin er nog genoeg vanzelfsprekende

antwoorden op de grote levensvragen beston-
den. In de huidige tijd is het zélfstandig zoeken

naar zin echter een thema voor velen. De mens
die dit thema opneemt, probeert het menselijk

bestaan te doordenken en tracht op authentieke

wijze te leren omgaan met zinvragen. Van gees-
telijk raadslieden en van studenten die daartoe

worden opgeleid, mag worden aangenomen dat
zij hierin voorgaan.

In de dagboeken en brieven van Etty Hillesum
kan men lezen hoe zij leert omgaan met zinvra-

gen en wat de rol van begeleiding daarbij is: hoe
genereert de aandacht en zorg voor zichzelf,
aandacht en zorg voor de ander?

Overwegingen bij het onderzoek

De Opzet
Het onderzoek is in de schoot van het onderwijs
aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH)
geboren, met name in de contacten met stu-
denten, en in de module over de dagboeken en
brieven van Etty Hillesum. De zevenhonderd

bladzijden van Hillesum bleken bijzonder rijk
aan inhoud, aan beleving en beschouwing, aan
diepgang en zeggingskracht. De vele existentië-
le thema's in haar ontwikkeling sporen met het
raadswerk, dat is gericht op zinvragen en de per-
soonlijke ontwikkeling die daarbij hoort. Een
gerichtheid die natuurlijk zowel de raadspersoon
(in spé) geldt alsook de cliënt - al met al reden

genoeg om er een onderzoeksproject van te
maken.

Het onderzoek naar de nagelaten geschriften van
Etty Hillesum werd aldus onderdeel van het
onderzoeksprogramma 'Humanisme en zinge-
ving' van de UvH. Denise de Costa werd erbij
betrokken omdat zij een proefschrift had
geschreven over Anne Frank en Etty Hillesum,
en raadsvrouw Marijn ten Holt werd benaderd
aangezien zij goed bekend is met dagboeken en
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het schrijven ervan. Toen de contouren van het

onderzoek zich duidelijker begonnen af te teke-

nen, werd besloten om enige relevante thema's
uit de geschriften van Etty Hillesum te lichten

en te bewerken. Het leek zinvol de betekenis
van haar teksten voor onze tijd te expliciteren.
Wat was voor Hillesum de betekenis van het

dagboek-schrijven, zo vroegen wij ons af? Hoe

is haar ontwikkeling verlopen? En tenslotte, hoe
kon ze daarin hoe langer hoe meer 'er zijn voor

de ander'?
Behalve antwC?ord vinden op deze vragen, wil-

den wij ook de rijkdom van haar woordenschat
openleggen in de vonn van een beschrijving van
Hillesums gebruik van honderd betekenisvolle,

veelzeggende woorden. Waren er - zo was de
voornaamste onderzoeksvraag - woorden die
voor Hillesum een diepgaande betekenis had-

den, en was uit wellicht schuivende betekenis-
sen een ontwikkeling af te lezen? Wij hoopten
een handreiking te kunnen doen naar de lezer

om dergelijke woorden in het eigen leven te
plaatsen. Na verloop van tijd groeide zo het idee
voor twee boeken: De l1loed hebbell tot zichzelf en
Van aalldacht eli adelll tot ziel eli zill. Deze twee
boeken, die in het in totaal twee jaar durende
onderzoeksproject zijn geschreven, staan niet op
zich maar vormen een tweeluik: ze verwijzen
naar elkaar en vullen elkaar aan.

Het uitgangspunt bij het onderzoek was om de
'hele' Etty Hillesum - haar volledige leven - naar
voren te halen. Juist door de tegendelen op
elkaar te betrekken, zoals haar omgaan met ero-
tiek en haar omgaan met God of het verband
tussen haar aanvankelijke hebberigheid en de
verbondenheid die zij ontdekt, konden we Etty
Hillesum in haar ontwikkeling volgen en laten
zien hoe zij gaandeweg tot een samenhangend

leven is gekomen.
Het gedachtegoed van Etty Hillesum kan wor-
den beschouwd als dat van iemand die poogt in
rechtvaardigheid te leven, iemand die het men-
selijke gestalte wil geven in haar doen en laten.
Het is hierom dat haar werk van belang werd
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geacht voor de humanistische cultuurkring en

dat het hierin werd betrokken. Daarbij is er

nauwlettend gewaakt voor humanistische
annexatie van haar gedachtegoed. Tevens is
grote terughoudendheid betracht in het oorde-

len over aspecten van haar leven. We weten
immers nauwelijks meer over haar dan wat zij
heeft opgeschreven: we hebben weet van haar

teksten, van de rest van haar leven hebben wij
náuwelijks weet. Afgezien hiervan leent haar
werk - als inspiratiebron van mens tot mens -

zich eerder tot verwondering, innerlijke her-

ke11l1ing en bezinning.
Deze terughoudendheid werd ook ingegeven
door de erkenning dat het leven gaat zoals het
gaat, waarmee is bedoeld: dingen komen terug;

men komt er niet uit, en weer niet .... Rationeel
kun je de zaken op een rijtje hebben, maar dat

betekent niet datje er dan bent. l3lijkbaar is een
mens meer dan een wezen dat het leven
beheerst. En soms moet er een mouw aan gepast

worden, moet er gehandeld worden, ook al was
je eigenlijk nog niet klaar. Het is juist de dag-
boekvorm die ingeeft dat haar verhalen dan ook
als een stand en een gang van zaken moeten
worden opgevat.
Het onderzoekswerk is derhalve een poging
geweest om het werk van Etty Hillesum zo 'zake-
lijk' mogelijk te verstaan. Er is getracht de din-
gen niet naar eigen hand te zetten, maar om uit
te gaan van een betrokkenheid op de tekst, waar-
door er sprake kon zijn van' die herl1lCllelltische
Eifalmlllg, als Eifalmlllg VOII iiberliefertel1l Sillll'
(Gadamer, 1972:459). Zo neemt de lezer dan
deel aan het hier in zekere zin dialogisch te noe-
men proces van de taal en krijgt de uitwisseling
die ontstaat, een meervoudige doorwerking.
Enerzijds mondt die uit in een vertaling van de
tijd en plaats waarin de tekst tot stand is gekomen:
de lezer wordt geraakt in het hier en nu; ander-
zijds wordt het hier en nu gezien in het licht van
het tijdsgewricht van de tekst: de tekst plaatst de
lezer en zijn leven in een breder perspectief. Als
deze verbinding tot stand komt, is er sprake van
Verställdllis en licht er iets van betekenis op.
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Waarom Etty Hillesum in O/1ze tijd?
Etty Hillesum was iemand die de grote vragen

van het leven is aangegaan: persoonlijk, in het
hier en nu, en van binnenuit. En zeker voor

onze tijd, waarin ieder mens bij het zoeken naar
zin op zichzelf is aangewezen, was het interes-

sant om te onderzoeken hoe zij leerde omgaan
met zinvragen (zie: Joma, De Costa & Ten Holt,

1999). In haar dagboeken kunnen we het reis-
verslag lezen van iemand die haar eigen inner-

lijke weg is gegaan; we lezen wat dat is - je eigen
weg gaan - en we lezen hoe die kan uitmon-
den in verbondenheid en samenhang.

Vanzelfsprekend is dit in onze tijd allenninst. En

zo zijn er dan ook cultuurdragers die beweren:
'dit zien wij de westerse mens niet doen'. Judith
Herzberg zei bijvoorbeeld eens dat de westerse

mens de grote vragen van het leven niet meer
aangaat, Emmanuel Levinas sprak al eerder over

de crisis van de innerlijkheid als het grote pro-
bleem van de westerse cultuur, en ook de Pool-
se dichter Adam Zagajewski sprak onlangs van
de vervlakking van onze geestesproducten en
van een 'amputatie van het verhevene' (Zaga-
jewski, 1998).

Toch blijken er in deze tijd mensen te zijn die
die 'grote vragen' wel degelijk aangaan. Zij doen
dat op hun eigen manier en in hun eigen tempo,
en aan die mensen heeft Etty Hillesum iets te
bied~n. In het innerlijke domein is zij een
ervaringsdeskundige: haar werk is een soort eco-

systeem van het innerlijk landschap. Daarbij laat
ze zien hoe wezen en daad op elkaar zijn af-
gestemd. Er is dan sprake van verdieping en
ruimhartigheid - en niet van vervlakking en ver-
balisme.

Over innerlijkheid is veel te zeggen, maar hier
zij het betekenisvolle onderscheid vermeld dat
Walter Benjamin introduceerde tussen das Inne-
re en die Innerlichkeit, tussen het ingekapselde
innerlijk van een mens die aangrijpende erva-
ringen (nog) niet verwerken kan, en het bevrijde
innerlijk dat intussen samenvalt met de door-
leefde ervaring (Benjamin, 1977). Benjamin
kwam tot zijn onderscheid na de Eerste Wereld-
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oorlog waarin de mensen niet rijker, maar armer

aan ervaring terugkwamen van het slagveld. Hij

zag wat de werking hiervan kan zijn: alles wat
naar binnen is geslagen en niet 'mee te delen' is,

wordt naar buiten gegooid in momentane,
voorbijgaande, vluchtige uitingen zonder sa-

menhang omdat de kern van het geheel ont-
breekt. In weerwil van de feiten ontwikkelde

Hillesum zich echter zodanig dat de opgehoop-

te ervaringen in haar als het ware verteerden,

waardoor zij meer en meer in staat raakte haar
vrijgekomen krachten in te zetten en anderen

op hun weg naar een bevrijde Irlllerlichkeit te
ondersteunen. Dat zij die weg ging en ergens bij
een vruchtbare innerlijke verbinding van bin-
nen- en buitenwereld uitkwam, mag uitzon-
derlijk genoemd worden. De meeste mensen
- zoals Etty Hillesum ook waarnam - komen

niet in beweging of zien geen kans een weg te
vinden naar diepere lagen van zichzelf waar zin
zich laat voelen en samenhang kan worden ont-
dekt. Etty Hillesum wist tot het wezenlijke van
de dingen door te dringen, en in die zin is zij een
voorbeeld van iemand die eerst een gebrek aan
verband of richting constateert, maar dat ver-
volgens weet te transformeren naar samenhang
en zin in de werkelijkheid. Maar ook al heeft

Etty Hillesum in zichzelf en met de wereld om
haar heen een samenhang gevonden, het neemt
niet weg dat zij zich tot op de laatste bladzijde
blijft stoten aan het leven, blijft vechten met de
dualiteit - en daar óók onder lijdt.

Vóór Auschwitz en na Auschwitz
Vanuit de verworven samenhang blijft Etty Hil-
lesum ook in Westerbork als mens overeind, al
weten wij niet hoe zij haar laatste maanden in
Auschwitz heeft doorleefd en beschouwd.
Anderen die daar waren en die het wel over-
leefden, hebben er echter wel van kunnen getui-
gen. Zo herinnert Primo Levi zich in Auschwitz
een passage uit Dantes 'Inferno', het eerste deel
van De goddelijke komedie: 'Bedenkt uit welk zaad
gij gesproten zijt: niet om als vee te leven schiep
mcn u, maar om te rciken naar het hoogste en
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het beste' (Levi, 1999:129). Deze passage bevat
voor Levi een boodschap die alle mensen in
nood aangaat, een zin die hem aan zijn menszijn
herinnerde.
Uiteraard roept het feit dat de geschriften
geschreven zijn vóór Auschwitz ongemak, ver-
legenheid en ook spanning op. We weten niet
hoe Hillesum er zelf over geoordeeld zou heb-
ben als zij de oorlog en het concentratiekamp
zou hebben overleefd. De geschriften vormen
een tekst van vóór de holocaust, en in die zin
is hij in zekere zin 'te mooi' of onaf Toch is de
tekst daarmee niet minder authentiek of minder
veelzeggend. Zo beschrijft zij in haar dagboeken
en brieven - hoe onbegrijpelijk soms ook - de
samenhang van het verhevene ofhet mooie en
het geestelijk lijden van de mens, als behorend
bij het leven.

De joodse filosoof Abraham Heschel schreef
over de implicaties van de onmenselijkheden in
de Tweede Wereldoorlog: 'De wijsbegeerte kan
na Auschwitz en Hiroshima niet meer dezelfde
zijn' (Heschel, 1992:27). Zo'n uitspraak impli-
ceert dat het nu aankomt op persoonlijke
betrokkenheid. Heschel vervolgt dan ook met
het inzicht: 'Wij vragen om te weten te komen
hoe wij dienen te leven' (1992:28). Volgens hem
is elk verstaan van de mens een afgeleide van het
zelfverstaan, iets waardoor men nooit afzijdig
van zijn eigen 'zelf kan blijven. Dit 'niet afzij-
dig blijven van zijn eigen zelf komt overeen met
'de moed hebben tot zichzelf: in zichzelftoela-
ten van wat er is en gebeurt en dàt doorleven
om zodoende bij stukjes en beeges te komen tot
'het menselijke in de mens'. Daar waar Etty Hil-
lesum vóór Auschwitz spreekt van de schoon-
heid en het zinrijke van het leven, legt Heschel
na Auschwitz de nadruk op de pijn die de
Tweede Wereldoorlog bij mensen heeft teweeg
gebracht: 'Wij leven in een tijdperk waarin het
onmogelijk is om over de menselijke situatie te
denken zonder schaamte, pijn en afschuw, waar-
in het onmogelijk is om vreugde te beleven
zonder verdriet en eindeloos hartzeer, om per-
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soonlijke overwinningen te vieren zonder ge-
voelens van verlegenheid' (ibidem).
Dit schreef Heschel enige decennia geleden, in
onze tijd houdt de filosoof en dichter Zagajewski
een pleidooi voor een grote werkelijkheid waar-
in ruimte is voor 'openbaringen van schoonheid
verwant met ogenblikken van het grootste ver-
driet, de diepste rouw' (Zagajewski, 1998: 15).
Juist in het besef van wat de Eerste en de Twee-
de Wereldoorlog in mensen heeft teweegge-
bracht, zou daarmee nu wel dit gezegd kunnen
worden, dat het verhevene 'nu in de eerste plaats
de ervaring van het geheim van de wereld [is],
de metafysische gewaarwording, de grote ver-
wondering, het plotselinge inzicht, de ervaring
van de nabijheid van hetgeen men niet mag
uitspreken' (1998:14). Hij plaatst hierbij de kant-
tekening dat al deze ervaringen en gewaar-
wordingen ook hun artistieke vorm moeten
vinden - mede dan worden zij zichtbaar voor de
mensheid. En zo wilde Hillesum in haar tijd háár
vorm vinden, haar uitdrukking geven van het
beste dat zij in zichzelf ontsloten had, ten behoe-
ve van de ander in Westerbork.

Resultaten

De explicitering van de actualiteit van het werk
van Etty Hillesum heeft inzicht gegeven in de
reikwijdte en de precieze gang van haar per-
soonlijke zoektocht. Zoals bij Etty Hillesum
begint een dergelijke zoektocht met zelfinkeer:
niet daar en dan, maar hier en nu in het dage-
lijks leven: door 'voluit' te leven, te werken, te
kijken, en te luisteren. Door het onderzoek zijn
we meer te weten gekomen over wat het is om
met het innerlijk als voertuig de eigen weg té
gaan, en er is inzichtelijk gemaakt hoe zorg voor
zichzelf de weg is tot zorg voor de ander en het
andere - niet als een vanzelfsprekendheid maar
als een mogelijkheid (zie: De Costa, 1999).
De dagboeken laten zien hoe betekenisvol het
dagboek-schrijven is als voml van zelfzorg (zie:
Ten Holt, 1999) en hoe voedend de natuur,
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schrijvers en kunstenaars zijn om een ontwik-

keling door te maken. Ze laten ook zien hoe

God steeds meer een metgezel kan worden met

wie een dialoog tot stand kan komen en onder-
houden kan worden - iets waaraan Hillesum
refereert als zij spreekt over een 'dialoog met dat

allerdiepste in me, dat ik gemakshalve maar God
noem' (523). Naarmate zij de 'rottigheden' (254)
in haarzelf meer had uitgeroeid, ontstond er
ruimte, een 'zw;schcl/'. In de ruimte die zij ver-

worven heeft, ontstaat er plaats voor wat zij God
noemt: 'rusten in zichzelf (110). Ze overziet
verder hoe die rottigheden ook samenhangen
met het andere in haar: ' ... er zit zoveel vertroe-

beldheid en ijdelheid en half11eid en minder-
waardigheid in me! Maar - er zit toch ook zo
een echte eerlijkheid en een bijna elementaire
hartstocht om wat zuiverheid te brengen en om
de harmonie te vinden tussen het buiten en het
binnen' (75). In dit besefleert zij gaandeweg dat
de enige weg ergens uit, cr doorhccil is - en door
dat te doen zet zij telkens een stap op de weg van
innerlijke ontwikkeling. Essentieel bij dit alles is
dat Etty Hillesum 'de dingen' (typisch zo'n
begrip van Hillesum) daadwerkelijk ondergaat -
in plaats van die te beheersen, te sturen en slechts
cognitief te begrijpen. De lezer van de dagboe-

ken kan leren hoe passieve waarden - zoals
ontvankelijkheid, luisteren in jezelf en stilstaan
bij wat je ziet en tegenkomt - het eigen leven
activeren en inspireren, zuiveren en verruimen.

En door de innerlijke weg te gaan, lijkt Hille-
sum zich 'klassieke deugden' als eerlijkheid,
naastenliefde, verantwoordelijkheid en recht-
vaardigheid te hebben eigen gemaakt.

Het was een ontdekking dat haar innerlijke
ontwikkeling zich zo laat traceren in de dag-
boeken, en dat die zich tevens heel organisch laat
verbinden met literatuur op het gebied van spi-
ritualiteit. 1 Spiritualiteit is een actuele aange-
legenheid, er wordt op velerlei wijze over
geschreven en het kent talloze gevarieerde prak-
tijken, ofschoon het voor velen ook een vaag en
ongrijpbaar onderwerp is. De dagboeken van
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Etty Hillesum tonen hoe spiritualiteit ook heel

concreet kan zijn. Een sprekend voorbeeld daar-

van is de opgavc die zij zichzelf stelde, namelijk
'eenvoudiger worden'. Het is die opgave die -

bij de ontsluiting van het innerlijk - gaat samen-

hangen met de opdracht die zij zichzelf stelde: te
leren om 'er voor de ander te zijn'. Ook al is spi-

ritualiteit hedentendage een meerzinnig begrip

geworden, toch kan er van een herkenbaar
patroon worden gesproken: zo is er sprake van

een beweging, uitgaande van de persoon zelf en
van een in het hier-en-nu tegenwoordig zijn,
waarin er een lichamelijke, voelende en schou-

wende aandacht voor de dingen is. En dat bete-
kent dat men innerlijk doormaakt wat men in
het (dagelijks) leven tegenkomt. Het is een pro-

ces dat zijn eigen gang gaat, en in die gang ont-
dekt men zin en betekenis die verder reikt dan
de persoon zelf. Eventueel kan daarbij - in de
explicitering ervan - verwezen worden naar

begrippen als zelfoverstijging en transformatie.
Dit alles spoort met wat bij lezing in de dag-
boeken oplicht (loma, 1999a).

Voor het geestelijk werk heeft het onderzoek
aangetoond hoe persoonlijke zinvragen of een
eigen geestelijk lijden een verlangen naar ver-
vulling kan zijn: een katalysator van innerlijke
ontwikkeling waarvoor contact met een beteke-
nisvolle ander het vinden van de eigen be-
stemming dichterbij kan halen. In dit perspectief
heeft het onderzoek ook duidelijk de plaats aan-
gegeven van de zogeheten presentiebenadering 2

en het heeft daarmee tevens de waarde aange-
toond van het 'er zijn voor de ander' als het gaat
om levensproblemen, als het de zorg voor ande-
ren betreft (zie: joma, 1999b). 130vendien kan
op basis van Hillesums ontwikkeling in haar
- met name in haar dagboeken beschreven -
Amsterdamse periode, evenals op grond van de
brieven dïe zij schrijft over haar werk in
Westerbork, het onderscheid tussen geestelijke
begeleiding en geestelijke bijstand worden gear-
ticuleerd en geactualiseerd. En tegen de achter-
grond van de teloorgang van institutionele
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levensbeschouwelijkheid en het oprukken van

het product- en marktdenken in de wereld van

de geestelijke verzorging verschaffen de ont-

wikkeling van Etty Hillesum en de beschouwe-
lijkheid van haar werk weer zicht op de

intrinsieke waarde van geestelijk werk.
De samenhang die Etty Hillesum ontwikkelde
kwam in het onderzoek ook - verrassenderwij-

ze - naar voren bij de beschrijving van de
afzonderlijke woorden in haar vocabulaire (zie:

Joma & De Costa, 1999). Uit haar dagboekaan-
tekeningen blijkt gaandeweg haar ontwikkeling

een samenhang van de dingen op te lichten,
vóór en voorbij de gevestigde begrippenkaders.

Het is een samenhang die dan ook in de afzon-
derlijke woorden tot uiting komt als gevolg van

de vrijgekomen onderstroom in haar. Dit is
- paradoxaal - de beweging van het leven zelf én

haar hartstocht, waardoor zij 'geestelijke wer-
ken' kan voortbrengen. De afzonderlijke woor-

den verwijzen dan niet meer primair naar een of
ander verstandelijk begrip onder de begrippen,
maar naar de werkzaamheid van de geest als

levensadem en levensbeginsel.

Tot slot

Het is steeds weer verrassend hoe woorden die
uit diepere lagen - vanuit hart en ziel - zijn
voortgekomen, een heel directe zeggingskracht
hebben. Ze spreken ons aan, in dubbelzinnig
opzicht: zowel in de zin dat wij erdoor geraakt
worden, als dat ze een appèl doen op ons. En
eenmaal geraakt, raken wij ze niet meer kwijt.
En eenmaal in het eigen hart opgenomen, geven
we wat we ervaren hebben weer door aan ande-
ren. Op die manier liet Etty Hillesum zich inspi-
reren door anderen, en zo is zij ook zelf tot
inspiratiebron geworden.

Als er over Etty Hillesum gesproken wordt, kan
meer dan eens worden waargenomen dat men-
sen weerstand hebben tegen wat ze bij Hillesum
lezen. Dat is goed voorstelbaar: soms gaat het ver
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en moeten we alle zeilen bijzetten om haar te
volgen. Wij hebben ieder zo onze eigen gang en

stand van zaken, en wat niet in zichzelf wordt
herkend, kan uit de aard van de zaak niet wor-

den verstaan. Maar ook wanneer het wel wordt
herkend, is het een hele opgave om Hillesums
inzichten van binnenuit te verstaan, en zo blij-

ven er passages die moeilijk te bevatten zijn of
keuzes die voor ons nauwelijks te begrijpen zijn.
Intense en herhaalde lezing van heel haar werk
waarin zij 'dit leven' in al zijn facetten beschrijft,

kan echter tot de ervaring leiden dat ook der-
gelijke passages en keuzes de lezer aan het den-

ken zettel1. Het proza van Etty Hillesum vonnt

aldus een wonderbaarlijk verhaal: het b~engt je
in beweging, in beroering, en kan als katalysa-
tor dienen voor de herkenning van het eigen

innerlijk en voor het gaan van de eigen weg. Dat

kan een geschenk zijn, maar ook lastig en con-
fi'onterend: zoveel lijden, chaos, afgescheiden-
heid en zoveel overgave, moed en liefde voor
de mensheid. Het kan letterlijk 'teveel van het
goede' zijn. In die zin zijn de dagboeken en de

brieven van Etty Hillesum niet van gevaren ont-
bloot; je kunt er in verstrikt raken, net als in de
grote vragen van het leven. Sommigen haken
dan af Daar is niets mis mee, en het is op bepaal-
de momenten heel begrijpelijk. Anderen gaan
er dan juist mee aan de haal; zij eigenen zich het
verhaal van Hillesum toe en gaan voorbij aan de
moed die nodig is voor het veeleisende werk in
de eigen werkplaats. Er is een spanningsveld tus-
sen de eigen gang en stand van zaken en de
andere, die van Hillesum: het is daarmee de
kunst om in zichzelf diepte te vinden en zich van
daaruit tot haar 'verhaaltjes' (98) te verhouden.
Immers, haar voortdurende aandacht en zorg
voor alles wat bij het leven hoort, bieden de
lezer ook de kans om zijn of haar situatie aan het
woord te laten komen, en om - met aandacht en

beschouwing - meer bij zichzelf en 'bij het leven
te komen' (557), en daardoor bij de ander. Dat
is het zinrijke in en van het leven, dat is het bete-
kenisvolle 'in de onbegrijpelijkheid van het

bestaan dat doorgaat'.

11



Mr.dr. A.A .M. Joma is universitair hoofddocent
Praktische Humanistiek, in het bijzonder existentië-
le raad aan de Universiteit voor Humanistiek

Literatuur

Benjamin, W. (1977), 'Erfahrung und Armut' in: Ben-

jamin, W. (1977), Gesammelte Schrijiell IJ, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main, pp. 213-219.

Costa, D. de, (1999), 'Ik wil vol blijven leven', in:joma,

T., Costa, D. de & Holt, M. ten, (1999), De moed

hebbell tot zichzelf, Kwadraat, Utrecht.

Gadamer, H-G, (1972), Wahrheit ,md Methode, J.C.B.

Mohr, Tübingen.

joma, T, (1999a), 'Een mens moet zijn gang gaan' in:

joma, T., Costa, D. de & Holt, M. ten, (1999), De
moed I,ebbell tot zichzelf, Kwadraat, Utrecht.

joma, T, (1999b), 'Er zijn voor de ander', in:joma, T.,

Cosra, D. de & Holt, M. ten, (1999), De moed heb-

bell tot zichzelf, Kwadraat, Utrecht.

joma, T. & Costa, D. de, (1999), Vatl aal/dacht ell adem

tot ziel ell Zill, Kwadraat, Utrecht.

joma, T., Costa, D. de & Holt, M. ten, (1999) 'Iets doen

voor het nageslacht', in: joma, T., Costa, D. de &

Holt, M. ten, (1999), De moed hebbell tot zichzelf,

Kwadraat, Utrecht.

Heschel, A. (1992), Wie is de melIS?, Ten Have, Baarn.

Holt, M. ten, (1999), 'Het dagboek als werkplaats van de

ziel', in: joma, T., Costa, D. de & Holt, M. ten,

(1999), De moed hebbell tot zichzelf, Kwadraat,

Utrecht.

Levi, P. (1999), De getlligellissell, Meulenhoff, Amster-

dam.

Praag, J.P. van~ (1953), Geestelijke verzorgillg op hllmatlÎs-

tische gralldslag, Humanistisch Verbond, Utrecht.

Smelik, K.A.D., red. (1991), Etty. De Ilagelatellgeschrijiell

vall Etty Hillesllm. 1941-1943, Balans, Amsterdam.

Vos, M. de, (1999), 'Vaar met de stroom mee', in: NRC

Hatldelsblad, 12 april 1999.

Zagajewski, A. (1998), 'De vervlakking en het verhe-

vene', in: Nexlls, 1998/nr.22, pp. 8-26.

12

Noten

1. Voor een beschrijving van Hillesums spirituele ont-

wikkeling, zie: joma, 1999a.

2. Zie: Baart, A, (1997), 'Methodiek, zorgbenadering

en professionaliteit', in: Marian Verkerk (red.), Dell-

keil over zorg, Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht,

1997, PI'. 205-223. In dit artikel maakt Andries Baart

een onderscheid tussen de interventie- en de pre-

sentiebenadering.
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Lichaam, ziel en geest

Bezield leven

Beate Giebner

Efty Hillesllm leejde teil tijde vall haar dagboekelI ollder omstalldigheden die haar leejmimte

geweldig aalltasttell: een complexe woonsitllatie, enerverende vrielldschappen ell een intellectll-

eel hoogstaande Stildie . Later kwamen daar Ilog bij: de bezettillg tijdeIIs de Tweede Wereld-

oorlog, het tekort aan voeditlgsmiddelell ell haar verblijf in Westerbork. A1et veel moed ell een

bijzonder reflecterend bewllstzijll probeerde zij het allemaal bol te werken. Zij heeft ons door
haar dagboekelI eell schat van inzichten achtergelaten, die ons nog steeds boeielI. Wat mij in
haar geschriften opvalt is het gebmik van de woordeli 'lichaam' ell 'geest', begrippeIl die zeker

ill het begill van haar dagboekm erg vall elkaar geselleiden wordelI. Deze beide kanteli vall
haar bestaall reageerdell heftig eli soms tegellstrijdig, maar gaalldeweg bereikt zij meer even-
wicht elI samellhallg. Het gebmik vall het woord 'ziel' neemt toe ell vormt eell verbilldelld ele-

mellt tllssell haar geestelijke ambities ell haar lichamelijke gesteldheid.

Inleiding

De enom1e - uiteindelijk levensbedreigende - vra-
gen die het leven aan Etty Hillesum stelt, laat zij
tot uitdagingen worden. Zij worstelt in de meest
afhankelijke en van buitenaf bepaalde situaties
voor het behoud van de mogelijkheid zelfbewust
en zelf verantwoordelijk te kunnen blijven.
Deze bewuste of onbewuste drijfveer (of keuze)
maak ik vaak ook als raadsvrouw mee bij mensen
die in het ziekenhuis moeten verblijven. Opna-
me in een ziekenhuis is voor de meesten een situ-
atie die hen over het algemeen ook geestelijk erg
onder druk zet en veel vraagt van hun geestelij-
ke draagkracht. Ik wil in het vervolg van dit arti-
kel aan de hand van de begrippen 'lichaam', 'ziel'
en 'geest' een ontwikkeling van Etty Hillesum
tonen en die verbinden met de manier van leven
van enkele patiënten. Ook wil ik onderzoeken of
deze verbinding mogelijkheden tot ondersteu-
ning biedt voor het geestelijk werk. Etty Hille-
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sums lichaam was erg sensibel, en had zo zijn
eigen wensen - evenals een eigen taal - die haar
niet altijd aanstonden. Het beschikte niet over
diezelfde kracht als haar geest en ook stond Etty
Hillesum haar lichaam niet altijd toe de wel aan-
wezige kracht te tonen. Heftige emoties, zoals
die welke met seksualiteit gepaard gaan, pro-
beerde zij in te passen in veeleisende morele
concepten. Ook dwong zij zich vaak tot inspan-
nende geestelijke activiteiten die haar konden
uitputten. Zij had dan ook vaak last van ver-
schillende lichamelijke klachten.
In de tijd waarin zij haar eerste dagboeken
schrijft, probeert zij zich vaak te verheffen boven
het lage oflichamelijke, en ervaart zij - zoals zij
dat uitdrukt - een strijd tussen 'stof en geest.' Zij
hoopt op de overwinning van de geest.
De grote discrepantie die zij tussen lichaam en
geest ervaart, lijken wij in ons hedendaags denken
overwonnen te hebben. Wij zijn er niet afkerig
van het idee van de eenheid van lichaam en geest
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te omhelzen, maar vinden het vaak wel moeilijk

deze in onze dagelijkse praktijk te beleven. Etty

Hillesum beschrijft die spanning als volgt:

'Wat is dat eigenlijk? Ofik een vaatwerk
ben, vol van een kostbare vloeistof. Maar het
vaatwerk is van een slechte kwaliteit en ver-
sleten en de edelere kwaliteit van de inhoud

voelt zich niet goed omsloten erdoor. [".] Er
is bijna een belachelijkc wanverhouding tus-
sen het omhulsel en dc inhoud. [... ] dic over-

levensgrote moeheid en die hernicuwde pèn
in m'n lèr. En dat is hct natuurlijk toch niet
allcen. Ik ben zo dikwijls aan alle kantcn
gekraakt, maar m'n geest en m'n gemoed gaan
dan toch hun eigen wegen, vol kracht en
zekerheid, en ik heb dan geen ogcnblik het
gevoel van wanverhouding tussen omhulsel
cn inhoud. En nu voel ik het bijna physiek:
een oude vcrsleten zak [... ]' (397-398).

Later verwerft zij door haar kritische zelfreflectie
en haar verlangen naar verbondenheid meer
mededogen, ook voor zichzelf In haar visie komt

de ziel dan tussen geest en lichaam in te staan.
Geest, lichaam en ziel: drie begrippen die zij
respectievelijk het hoofd, de buik en het hart toe-
ordent. In onze tijd schijnt van deze drie woor-
den eigenlijk alleen 'lichaam' geen vraagtekens
op te roepen. En waren 'geest' en 'ziel' voor Etty
Hillesum misschien nog wel gemakkelijk te plaat-
sen, nu zijn het wat beruchte begrippen gewor-
den. Zij roepen al gauw associaties op met de
kerk of met zweverige romantiek. Deze begrip-
pen zijn in mijn visie echter onderdelen van een
persoonlijk beleven en als zodanig niet altijd in
de vorm van functies te omschrijven.
Voor mezelf als geestelijk raadsvrouw in het zie-
kenhuis zijn de begrippen geest, ziel en ook
lichaam belangrijke woordèn. Zo verwijst het
begrip geestelijk naar het zelf met zijn vermo-
gen om bewust te kiezen, te ordenen, verban-
den te leggen, zich te laten inspireren. Dit heeft
te maken met ons vermogen, onze behoefte en
wens om ons tot onze emotionele en lichame-
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lijke ervaringen te verhouden, hen eventueel

een andere wending te geven, hen te accepte-

ren of te overstijgen, te transformeren of te
transcenderen. Etty Hillesum experimenteerde

veel met de samenhang van lichaam en geest, ze
was vaak op zoek naar het primaat van de geest,
en werd dan ook op pijnlijke wijze door haar
lichaam 'onderwezen' in de onvermijdelijke

menselijke realiteit van de samenhang tussen
lichaam en geest. Een voorbeeld:

'Het onverantwoordelijke bij mij is, dat het

me diep innerlijk helemaal niet raakt, hoe ik
me voel, lichamelijk. Ik leef wel door, op
mijn manier en die klippen van lichamelijk
onbehagen omzeil ik op listige wijze en mijn
geest behoudt zijn eigcn vlucht en mijn
gevoel de eigcn intcnsiteit' (406), [Een paar
dagen later erkent zij dat zij toch wel enige
aandacht aan haar 'weerbarstige en saboteren-

de lichaam' (477) zal moeten besteden, BG]

iV/ecr dali OIIS lichaam
In het ziekenhuis waar ik werk draait alles in eer-
ste instantie natuurlijk om het lichaam, zowel bij
het medisch personeel alsook bij patiënten. Toch
is de spanning tussen lichaam en geest ook hier
actueel. Zo kom ik bij veel mensen een indruk-
wekkende inzet tegen om meer te zijn en te blij-
ven dan een toegetakeld lichaam.
Een vrouw, echtgenote en moeder van volwas-
sen kinderen en tevens eigenaar van een klein
bedrijf, ligt weken vast gekluisterd in bed omdat
haar twee kunstknieën verwijderd zijn. Onder-

wijl probeert men de bacteriën te bestrijden. Zij
zegt: ja, ik lig er wel beroerd bij, maar er is hier
zoveel ellende. Die jonge vrouw bijvoorbeeld
die ik laatst zag, dat vind ik nou zo verdrietig ...
Ik heb veel gereisd, met vrouwengroepen en als
het meezit ga ik dat ook weer doen. En als het
niet meezit - nou daar zou ik het heel moeilijk
mee hebben, maar dan heb ik pech gehad. Dat
zie ik dan weer verder.'
Een andere vrouw die na een lange ziektegeschie-
denis aan haar oor wordt geopereerd, vertelt bij de
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eerste kennismaking: Ja, ik ben eigenlijk hervonnd

van huis uit. Mijn moeder was het heel erg; zij had
daar veel steun aan, ze was een vriendelijke vrouw.

Ik heb het allemaal helemaal laten liggen, weet ook
eigenlijk niet hoe dat komt, maar afgelopen zon-
dag was ik in dc kerk. Het deed me goed, ook de

verbondenheid. Je raakt het toch niet helemaal
kwijt. Ik weet niet wat het is. Ik zou me d'r eigen-

lijk weer mce bezig moeten houden.'
Weer een andere vrouw is door een auto

geschept en ligt sinds drie dagen zwaar gehavend
in het ziekenhuis. Als ik voor het eerst de kamer

binnenkom, zegt ze tegen een jongeman die net
in een rolstoel haar kamer uitrijdt: 'Vanavond
heb ik het echt gelezen, dan gaan we erover pra-

ten!' Die jongen - zo bleek - was bezig met zijn
eindexamen en zij wou hem helpen om door al
de boeken heen te komen die hij nog moest

lezen. In latere gesprekken straalde deze vrouw
wanneer ze begon te spreken over alle kunst die

zij bekeek, boeken dic zij las, muziek die ze
beluisterde. Hierdoor raakte ze helemaal enthou-
siast. Zelfs als zij in een rolstoel zou komen te zit-
ten, dacht zij, kon zij hier nog mee doorgaan.

Inspiratie
Na ontwrichtende ervaringen als een ernstige
ziekte of een ongeluk zijn wij ook geestelijk niet
meer de oude. Wij proberen dan bcwust of onbe-
wust onze plek opnieuw te vinden binnen al die
beelden die wij van onszelf en van mensen über-
haupt hebben, beelden bijvoorbeeld van mense-
lijk nut, of het hebben van een opdracht. Door
deze geestelijke activiteit reiken wij verder dan
gezien onze lichamelijke situatie mogelijk lijkt.
Maar niet alleen ideeën of voorstellingen, ook
ervaringen die ons verrijkt hebben, kunnen ons
in crisissituaties een richting aangeven. De her-
innering en eventueel herbeleving van deze
ervaringen zoeken wij innerlijk op en soms gaat
daar dan zelfs een glans van over naar dit
moment. Er ontstaat inspiratie, alleen al door
zich op deze momenten te richten, zich ze te
herinneren, zich er innerlijk weer mee te ver-
binden. Waar wij ons dan op richten, verwijst
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naar iets concreets en ook naar iets wat existen-

tiële betekenis heeft: de hulp die je bijvoorbeeld
ooit onverwacht kreeg, gelukkige momenten
door verbondenheid te voelen met je kinderen,

de diepe rust en geborgenheid die je zittend bij
een meer hebt ervaren ... Iets dergelijks bedoelt
Etty Hillesum volgens mij wanneer zij over

ervaringen spreekt waarin zij zichzelf concreet-

lichamelijk in een bepaalde situatie ervaart en die
momenten tegelijkertijd in een grotere context
beleeft. Zo schrijft Etty Hillesum voorafgaand

aan haar eerste verblijf in Westerbork:

'Men gaat te ver in zijn angsten voor dat on-

gelukkige lichaam. En de geest, die vergeten
geest, verschrompelt ergens in een hoekje. Men
leeft verkeerd, men gedraagt zich niet waardig.

Men heeft te weinig historisch besef. Ook on-
dergaan kan men met een historisch besef (520).

Ziel
Het voorgaande leidt mij naar de woorden 'ziel' en
'bezield zijn'. In mijn ervaring werken geestelijk

verzorgers (vaak) vanuit een bezicling en richten
zij zich bij hun werk op dc ziel van de ander. Als
iemand vanuit zijn ziel leeft, dan is bij hcm het hart
naar de wereld en naar zichzelf toe gcopcnd; al is
het soms maar op een kier. Dan is diegene betrok-
ken op boeken, op de derde wereld, op kleren
naaien, op de mussen in de tuin of op wat dan ook.
Bctrokken zijn gaat samen met je opcn stcllen
en je laten raken. Er ontstaat een meevoelen, een
sympathie. Soms zelfs op een ander niveau dan
dat waar je persoonlijke voorkeuren liggeIl.
Deze inspiratie, 'voeding', kan van kleine onbe-
nullige dingen uitgaan en ook van verheven
ideeën. Altijd gaat het dan om iets wat net wat
groter aanvoelt dan je persoonlijke behoeftebe-
vrediging. Zo lijkt iets misschien soms banaal
maar kan het voor icder op een pcrsoonlijke
manier tegelijk naar meer verwijzen.
Etty Hillesum ervaart zichzelf als een soort
brandpunt in haar tijd. Alles wat haar overkomt,
wat zij meemaakt, plaatst zij in een groter his-
torisch of menselijk kader. Zo zegt ze dan ook:
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'Ik verzamel geestelijke rijkdommen in de tijd,

dat anderen in lange rijen voor groentewinkels
staan, maar leef in het voortdurende bewustzijn,
dat ik het niet voor mezelf doe' (467).

Ik zou wat ik hierboven heb beschreven als
'voeding' (in mijn geval van de cliënt en ook van

de geestelijk verzorger) graag willen illustreren
met een voorbeeld uit de praktijk:

Ik bezocht eens een aantal keren een man die na
een ongeluk met zijn motor zeven jaar terug
steeds weer met hoge koorts in het ziekenhuis

opgenomen moest worden. Men wist er niet zo
goed raad mee, probeerde transplantaties vanuit
zijn eigen lichaam naar het gehavende gebied,
overwoog amputatie maar kon daarmee niet
zeker de voortdurende pijn uitschakelen. Deze
man had een verleden met geweld in zijn fa-
milie, met uithuisplaatsing, pleeg£1milies, inter-
naten. Hij kon zich nergens echt aan hechten,

zei hij, ook niet aan zijn eigen tweede familie,
zijn huis, zijn honden. Alles - zo had hij het ge-

voel - kon zo weer weg zijn. Hij kwam vriende-
lijk, laconiek, soms boos over. Dan weer was hij

plotseling enthousiast, bijvoorbeeld toen hij ver-
telde hoe hij - als het hem allemaal teveel werd -
met z'n auto naar McDonald's ging om daar lek-
ker in z'n eentje te zitten schransen en het groot-
ste plezier te beleven. Persoonlijk had ik net
besloten dat ik McDonald's toch echt niet zo leuk
vond, maar ik kon mij goed voorstellen wat het

voor hem betekende: vrijheid, zelfstandigheid,
een on the road-gevoel, min of meer de zelfde-
structie te beleven. Ik beleefde de essentie van
zijn bezoek aan lvIcDonald's mee. Ik herkende de
betekenis die het bezoek aan McDonald's voor
hem had en vanuit die herkenning kon ik hem
de erkenning geven waarnaar hij ook verlang-
de. Ik kon er een tijdlang 'voor hem zijn', als
iemand tegen wie hij zijn verhaal kon vertellen
en bij wie hij kon voelen dat dit tot op zekere
hoogte gevolgd en begrepen werd. Hijzelf voel-
de weer (even) de kracht van die herinnerin-
gen door zich heen stromen. Dat prikkelt dan
ookje eigen bezieldheid als geestelijk verzorger,
iets waardoor je je betrokken en alert voelt, en

16

kunt meevoelen met de zoektocht van deze

mens - en tegelijk met die van ons allemaal.

Mijn ervaring is dat bij het geestelijk werk vaak
'de ziel' van de cliënt (en de geestelijk verzor-

ger) kans krijgt te spreken. De ziel is voor mij

het gebied wat in ons binnenste lijkt te liggen,
het meest kostbare, het meest eigene. Het is het
gebied wat om elke prijs bewaard, beschermd

maar toch ook aangeraakt moet worden. Het
verlangt naar erkenning door de persoon zelf en

ook door dat wat om hem heen is. De ziel is
geen orgaan, maar een gebied waarin die per-

soon helemaal in zijn element is. In het contact
heb je de indruk alsof alle vezels van die persoon
meedoen, van buitenlaag naar het binnenste en
ook weer naar buiten toe. Ik denk dat je dan
kunt zeggen dat iemand bezield is.
Als iemand vanuit zijn ziel leeft, maakt die per-
soon ook vaak de indruk in overeenstemming

met zichzelf te zijn. Hierbij gaat het natuurlijk
niet om een soort van ideaaltoestand, waarin
men helemaal in vrede zou zijn en vrij van
tegenstrijdige gevoelens. Toch lijkt het mij ken-
merkend te zijn dat er dan veel met elkaar in
verbinding treedt: spanningsgebieden hebben
meer contact met elkaar, er is meer ruimte om
iets onaf, open of onverwerkt te houden. Etty
Hillesum schreef hierover:

'Ik zal eens proberen jullie te beschrijven, hoe
ik me voel, ik weet niet of het beeld juist is.
Wanneer een spin een web weeft, werpt ze
dan al niet de hoofddraden vooruit en klimt
ze er dan niet zelf achteraan? De hoofdweg in
mijn leven strekt zich al een heel eind voor
me uit en reikt al in een andere wereld. Het is
net alsof alles wat er hier gebeurt en wat er
nog gebeuren zal, al ergens in me verdiscon-
teerd is, ik heb het al verwerkt en doorleefd
en bouw al mee aan een maatschappij na deze.
Het leven hier kost me niet veel van m'n
wezenlijke kracht - lichamelijk takelt men
misschien wel een beetje af en men is bodem-
loos bedroefd dikwijls maar in de kern wordt
men steeds sterker' (657).
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Dit citaat geeft voor mij een staat van bezieling
weer: je bent open, houdt niet alle touwtjes in
handen, maar voelt je eerder gedragen door iets
in jezelf. Het gaat dan om iets dat onnoembaar
en toch ook herkenbaar is - en waaraan jezelf
ook een bijdrage hebt gehad!
Als de ziel de bron is van waaruit we leven, dan
is de geestelijk raadspersoon dus eigenlijk altijd
ook zielzorger omdat hij of zij erop toeziet dat
de ziel van de ander kan spreken. Daarbij gaat
het vaak om onbenoembare gevoelens die tege-
lijk van (over)levensbelang kunnen zijn. Wij
hebben de indmk dat deze gevoelens diep in ons
liggen: verborgen en erg kwetsbaar. Een aanval
op deze kwetsbare bron door onbegrip, te
gemakkelijke verklaringen, te praktisch denken,
redeneringen die te zeer op kosten en baten zijn
gericht, ongepaste relativeringen ... allen kunnen
ons treffen in het hart van ons bestaan.
Als raadspersoon tracht ik respect te hebben voor
alle eigenaardigheden van de ander, de vonn die
zijn bestaan heeft aangenomen, de begrenzingen
die er op dit moment zijn. Door deze te erken-
nen en de ander er niet mee alleen te laten, ont-
staat voor hem of haar binnen alle pijn of
verdriet een ruimte om zich naar de eigen bron
of kern toe te bewegen. Meer begeleid dan
gestuurd kan de ander er weer contact mee
maken en daardoor als het ware 'opgeladen'
terugkeren naar de dagelijkse situatie.
Etty Hillesum heeft het aan haar eigen lijf onder-
vonden wat het betekent om zelf nog te wei-
nig op een eigen manier doorleefd te hebben.
Op grond van deze ervaringen kan zij later ook
veel mensen met raad en daad bijstaan. Zij
beschrijft haar eigen groei als volgt:

'Ik heb nog geen grondmelodie. Er is nog niet

een vaste onderstroom, de innerlijke bron

waaruit ik gevoed word, slipt altijd weer dicht

en bovendien denk ik teveel. M'n ideeën han-

gen nog steeds om me heen als veel te wijde

kleren, waarin ik nog groeien moet, maar die

kleren blijven te wijd. M'n geest rent achter

m'n intuïtie aan [... l Ik moet maar blijven lui-
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steren naar mezelf, 'hilleillhorchw' in mezelf en

goed eten en slapen voor het evenwicht' (77).

Op je eigen manier, in je eigen tempo, via de
eigen weg af te dalen, geleid langs alle pijnlijke
hoeken, verwarrende keuzemogelijkheden en
afgronden ... daarbij kunje begeleid worden door
een ander als die vanuit zijn eigen ziel luistert,
zich kan verbinden, kan herkennen, en vertrou-
wen kan bieden. Een dergelijke ontmoeting kan
helpen om de eigen innerlijke raadgever op te
sporen, want zoals Etty Hillesum zegt: 'Als ik het
buiten mezelf ga zoeken, mezelf, m'n ziel zoge-
zegd loslaat, dan raak ik verloren, ongelukkig,
begrijp de zin van de dingen niet meer' (110).

Tot slot
De ziel is misschien het woord voor het niveau
in jezelf waarop je je geestelijke verworvenheden
verbindt met je lichaam. Zij staat letterlijk en
figuurlijk als hart in het midden tussen het hoofd
en de buik. Het hoofd met zijn ordeningen en
intuïtieve verbindingen aan de ene kant, de buik
met zijn impulsieve gevoelens en opwellingen
aan de andere kant, en de ziel in het midden.
Onze ziel betrekt ons lichaam bij onze geest en
omgekeerd. Zij heft de strijd om het primaat tus-
sen geest en lichaam op en maakt de samenhang
pas voelbaar. Vanuit onze ziel voelen wij samen-
horigheid en medeverantwoordelijkheid. Om
met Etty Hillesum te spreken: 'Geest heb ik zelf
wel, die hoef ik bij anderen niet te zoeken, bij
anderen zoek ik wat ziel en menselijke warmte
en werkelijke menselijke liefde' (146).

Beate Ciebner is werkzaam als humanistisch geestelijk
verzOlger in een zieken/mis en heeft een praktijk als vrij-
gevestigde raadsvrouwen als synergene therapCllte. Zij
heeft een aantal jaren in het middelbaar ondenvijs gewerkt.
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'De waarheid: dat is de sprong!'

Etty Hillesum, 'de moed hebben tot zichzelf' en de
Russische literatuur uit de periode van de zogenaamde

'dooi' (1953-1975)

Ton Lathollwers

Etty Hillesllms dagboek 'Het verstoorde leven' kreeg ik kort lla het verschijneli van de eerste
drllk in handen, omdat zenleraar Niko Tydeman erllit voorlas op een van de meditatiebijeen-
komstCII die ik destijds bezocht. Die eerste indYl/k was beslissend. Ik heb het boek meteen
gekocht, meteen ge/ezel/. En ineens dook daar, in haar beschollwingol, een naam op van
iemand die ik persoonlijk had gekend: prof. Becker, hoogleraar slavistiek in Amsterdam. Het
was bij hem, dat Etty Hillesllm RlIssisch stIldeerde. En het was bij hem, dat ik, in 1952,
mijn eerste stappeil zette op het gebied van de slavistiek, kort voor zijn emeritaat.
Toeval bestaat niet. Of liever: toeval, met andere, niellwe ogCIIbekeken, I/lordt precies wat
Etty Hillesllm, het 'verrassende' en het ~~rappige' van het leven noemt. Of, om het met de
woorden te zeggCII Vall Antsjarow, eell van de sovjetalltellrs die ik verderop nog lIitvoerig zal
citeren: wat het leven tot echt leven lllaakt is niet het toeval, niet de 'waarschijnlijkheidsleer'
Inaar het wOllder. j\!1aar ik ZOII e!lCllgoed naar het zenboeddhisme kllnnen wijzen, waar die-
Zelfde versclwi!ling en perspectiifverandering - van alledaac~sheid naar wonder - voortdllrend en
indringend onder onze aandacht wordt gebracht. Hoe dan ook, er lopm lijnen die Etty Hille-
Slim, de RlIssische literatllllr en (!lOOI'mij) het zenboeddhisme blijkbaar verbindCII.

Inleiding

Als een soort sleutel tot mijn verhaal wil ik begin-
nen met een citaat van Etty Hillesum, en wel met
dat citaat, dat door de auteurs van het boek De
moed hebben tot zichzelf wordt gebruikt als motto
voor hun werk. Het zijn woorden die volgens mij
precies de verbinding leggen tussen enerzijds het
wezenlijke in de innerlijke zoektocht van Etty Hil-
lesum en anderzijds het wezenlijke in het innerlijk
zoeken van de sovjetauteurs die ik later zal citeren:

'Het leven is zo grappig en zo verrassend en
zo eindeloos genuanceerd. En op iedere bocht
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van de weg plotseling weer een heel ander
uitzicht.
De meeste mensen hebben cliché voorstellin-
gen over dit leven in hun hoofd. Men moet
zich innerlijk bevrijden van alles, van iedere
verstarde voorstelling, van iedere leuze, van
iedere gebondenheid. Men moet de moed
hebben alles los te laten, iedere norm en ieder
conventioneel houvast. Men moet de grote
sprong in de kosmos durven wagen. En dan,
dan is het leven zo eindeloos rijk en over-
vloeiend, zelfs tot in zijn diepste lijden' Oorna
e.a., 1999:5).
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Deze woorden van Etty Hillesum zou ik in ver-

band willen brengen met woorden van Leo Sje-
stov, een joods-Russisch schrijver en essayist die

vlak voor de Tweede Wereldoorlog als emigrant
in Parijs stierf. Ik ken geen auteur die zo indrin-
gend en zo diepgaand, bij voortduring in al zijn
werken uitdrukt wat Etty Hillesum hierboven

schrijft. Hoewel zijn woorden meer gevoel voor
dramatiek verraden, getuigen zij van eenzelfde

bewogen inzicht als bij Etty Hillesum: namelijk,
dat het erom gaat de moed te hebben alles los te

laten en de grote sprong te wagen, omdat alleen
dan en alleen zo ook het diepste lijden zijn plaats

en zin heeft:

'Om een glimp van de waarheid te ontdekken
heeft men niet enkel een scherp oog, diepzin-
nigheid of waakzaamheid nodig. Men moet
evenzeer beschikken over de gave om zichzelf

totaal te verliezen. En dit dan niet enkel in de
gewone betekenis van dit woord. Het is niet
genoeg om bereid te zijn in vuil en koude te

leven, belediging en ziekte te verduren ... Dat-
gene is nodig waarover de psalmist zingt:

innerlijk smelten, het skelet van zijn eigen ziel
vermorzeld laten worden. Datgene wat
beschouwd wordt als de basis van ons bestaan
te laten breken: al die kant-en-klare zekerhe-
den en al die pasklare definities en begrippen,
waarin wij gewend zijn de zogenaamde CCllwi-
gc waarhcdcll te zien. We moeten ervaren dat
alles in ons vloeibaar geworden is, dat vormen
niet op voorhand door een eeuwige wet
bepaald zijn, maar dat dc IIICIIS dic voor zichzclf
IIlOCt schcppCll, elk lIur, elk 1110111Cllt ... Onze taak
- misschien wel een onmogelijke taak, want
onze 'Zekerheden' zijn een tweede natuur
voor ons geworden - zou moeten bestaan in
het elimineren uit onze ziel van alles wat
'wetmatig' en 'ideaal' is. Onze taak bestaat
precies in datgene waartoe de psalmist
oproept: de vaste structuur die substantie geeft
aan ons olldc ik, laten vermorzelen, 'het hart
laten smelten in ons binnenste' [... l Aan gCllc
zijdc vall Zijll tijdelijkc bcstaall IIlOCt dc IlICIIS voor
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ziellzc!f zowel oorzakcll als doelCII schcppcll. En
om dit te leren moet hij dat vreselijke gevoel

van verlatenheid ondergaan, waarover psalm
22 spreekt in de openingswoorden: 'mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verla-
ten'. Er is geen God, de mens is overgelaten
aan zichzelf en aan zichzelf alleen. Er is geen
God, de mens zelf moet God worden, allc din-
gCIl schcppcll lIit hct Ilicts. Alle dingen: de mate-
rie evenzeer als de vormen en zelfs de

'eeuwige wetten'. Los van alle kennis, los van
alle vaste grond, los van alle zekerheden, van

al datgene wat de mens gegeven wordt door
het 'leven in het algemeen' (Shestov,

1957a:229-231).

Dan alleen kan het wonder gebeuren dat Sjestov
met een Pascal, een Dostojewskij en een Kier-
kegaard zag gebeuren: 'Het lijkt of alles geëin-

digd is. En inderdaad, alles is ook geëindigd.
Maar er is tevens iets begonnen. Er zijn nieuwe,
onbegrijpelijke krachten ontstaan. Er zijn nieu-

we openbaringen gekomen. Als men geen grond
meer onder de voeten heeft, als men niet zoals
vroeger over de aarde kan lopen, dan wil dat
zeggen dat men niet moet lopen, maar dat men
moet vliege/l'(over Pascal). 'De mens die zich
weet te bevrijden uit de nachtmerrieachtige
nacht van de buiten hem staande ideeën komt
tot zoiets ongewoons en zoiets nieuws, dat het
hem moet toe lijken ofhij buiten het gebied van
de werkelijkheid is gekomen en genaderd is tot
het ee/lwige /liet-zij/l va/l het oerbegi/l' (over
Dostojewski). 'Enkel hij wiens hele wezen
zozeer ontredderd geraakt is dat hij ontwaakt tot
het weten dat alles mogelijk is, alleen hij raakt aan
het goddelijke. Alleen dit geloof geeft de mens
de moed en de kracht om de waanzin en de
dood recht in de ogen te kijken en er /liet wil-
loos voor te buigen' (over Kierkegaard). (Resp.
1957b:46, 1957c:131 en 1938:221)

Sjestov beschikt over de gave om tot het einde
mee te gaan in de ervaringswereld van de auteur
waannee hij zich op dat moment bezighoudt.
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Hicrboven werden drie van zijn helden al bij

name genocmd: Pascal, Kierkegaard en Dosto-

jewski; alle drie auteurs, in wier werken het
woord God even vaak en even bctekenisvol

voorkomt als bij Etty Hillesum. Toch zal hope-
lijk juist Sjestovs hierboven geciteerde uitspraak
'er is geen God, de mens moet zelf God wor-
den' ons ervan weerhouden, in hem een 'gelo-

vige' te zien in de geijkte bctekenis van het
woord. Maar ook zijn studies over auteurs die

geen godsbegrip hanteerden, als Nietzschc, Tsje-
chov, Poesjkin en ook Plotinus laten zien, dat
het probleem altijd dieper ligt dan het wel of niet
hanteren van ecn godsbegrip. Wat Sjestov daar-
over duidelijk wil maken, kan wellicht wordcn
verduidelijkt met de (paradoxale) woorden van
de middeleeuwse mysticus Eckhart: 'om God te
vinden moet je je losmaken van God.' Woor-

den die een vergelijkbare gerichtheid in zich
dragen als de raadselachtige zenbocddhistische
uitspraak: 'als je de Boeddha tegenkomt (bui-
ten en tegenover jc), dood hem.'

Misschicn kan dit alles helpen, ook het veelvul-
dig en diepzinnig gebruik van het woord God
bij Etty Hillesum, toch met grotere voorzich-
tigheid te duiden dan men op het eerste gezicht
gencigd is te docn. Een voorzichtigheid die
recht doet aan haar verzuchting dat het hier gaat
om 'dat allerdiepste in me, dat ik gemakshalve
maar God noem', en die eveneens in de lijn ligt
van haar opmerking dat 'we al onze 6'Tote woor-
den weer zouden moeten vergeten, te beginnen
met God en te eindigen met Dood, en we weer

zo eenvoudig moeten worden als zuiver bron-
water.' (Resp. 523 en 516.)

Tegen de achtergrond van het bovenstaandc zal
ik nu aandacht schenken aan een aantal sovjet-
schrijvers, die - overigens zonder het woord
God ook maar eenmaal te noemen - getuige-
nis afleggen van een innerlijke zoektocht, die
evenecns de diepste grond van hun bestaan in
het geding brengt. De werken van deze auteurs
zijn autobiografisch. Hoewel ze worden gepre-
senteerd in een vorm die erg verschilt van die
van Etty Hillesum - ze worden gepresenteerd als
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roman of verhaal - komt de achterliggende

gctuigenis echter uit dezelfde diepte en is deze

even authentiek.

Het is overigens niet alleen dcze overeenkomst
die een beschouwing over de relatie tussen Etty
Hillesum en sovjetliteratuur ingeeft, ook zijzélf

legt in zekere zin een dergelijk verband. Als zij
bijvoorbeeld spreekt over het lijden dat de wes-
terse mens niet meer wenst aan te gaan - dit in

tegenstelling tot de mensen in Rusland - dan kan
worden gezien hoezeer Etty Hillesum, in

gerichtheid op diepte én in woordkeuze, over-
eenkomt met een aantal sovjetauteurs die ik later
zal citercn:

'Men moet de dingen kunnen dragen en tot
het einde toe dragen en in hun volledige
gewicht. [... ] is dat niet het verschil tussen de
Russen en ons Westerlingen? De Rus draagt
tot aan het einde en zet z'n schouders onder
het volledige gewicht der ontroeringen en

lijdt tot op de bodem. Wij houden halverwe-
ge op met dragen en bevrijden ons met
woorden, beschouwingen, philosophieën,
theoretische verhandelingen [... ].
Midden in het onderg:\:\n der ontroeringen
houden we op en kunnen niet verder dragen
en lijden en onze hersens komen te hulp, ont-
nemen ons de lasten en bouwen hun theo-
rieën op. En zou het niet daardoor komen,
dat West-Europa zoveel geproduceerd heeft
aan philosophieën enz. en in Rusland op dit
gebied een groot zwijgen heerst? En w:\t er
dan uit Rusland komt zijn kreten, regelrecht

uit de ziel en het doet er niet toe of dat alles
erg logisch en sluitend is, het is daar beleefd
tot op de bodem en daarom gaat het. Bij de
Westerlingen moeten zijn theorieën en syste-
men veel passender in elkaar sluiten, omdat
hun leven anders nergens een gesloten en
hechte basis heeft. Ondergaan en beleven en
dragen en lijden doen ze niet tot op de
bodem, hier zit er een zwakte in hun levens-
kracht, een zwakte in hun draagkracht. En
daarom is het voor hun van veel groter
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levensbelang, dat hun theorieën sluitende

gehelen vormen en niet vol tegenspraak zijn.

Bij de Rus doet dat er niet toe. [... ] Wij ont-
nemen ons het laatste lijden en wentelen het
van ons af met woorden. De Rus draagt tot

het einde en wanneer hij daarbij niet te gron-

de gaat, wordt hij steeds sterker. De rest, die
wij niet meer dragen willen, zetten we om in
woorden óver het lijden, óver de schoonheid

en daarom zijn wij vruchtbaarder in de voort-
brengselen van onze geest' (445).

Voorbij lijden en onmacht

Een poging, om ten overstaan van het lijden tot
grotere klaarheid te komen, doet Konstanti-

nowskij in zijn roman De verjaringstermijn. Kon-
stantinowskij's als in een koortswaan geschreven
roman kan men zien als een indringend verslag
van de geestelijke ommekeer die zich in de
schrijver voltrok ten overstaan van de ver-
schrikkingen van Auschwitz. Ze is één schreeuw

om antwoord op datgene, waarop menselijker-
wijs geen antwoord mogelijk schijnt. Hoe is na
wat toen gebeurde een geloven in de geschie-
denis als vooruitgang nog mogelijk? Heeft deze
evolutie zich niet definitief ontpopt als een farce,
een kwalijke grap? Hoe kan een werkelijkheid
waarin geschiedde wat in Auswitsch plaatsvond,
niet zinloos zijn?
Konstantinowskij zegt, bij monde van de ikfi-
guur van zijn roman, Kristina, goed te beseffen
dat alles, wat nog naar een begrijpen zou kun-
nen leiden, aan gene zijde moet liggen van wat
de wetten der logica tot uitganb"punt heeft: 'Ik
spreek er al niet meer over dat begrijpen bete-
kent: denken, logische gevolgtrekkingen maken.
Want wat in Pawjak 1 geschiedde, ging dwars
tegen alle menselijke logica in.' Juist daarom rei-
ken de zojuist gestelde vragen veel dieper en
kunnen ze door geen overwinning achteraf en
door geen paradijs achteraf ooit nog verdrongen
worden. Ze worden een kaan (een onmogelijke
vraag) in de volle zin van het woord:

Praktische Hl/lllal/istiek /Ir. 1, ge jaarga/lg oktober 1999

'Ik ben niet in staat me te verzoenen met het

verleden, niet in staat om gewoon maar te
bestaan. Dat is iets als een onmiddellijk

gevoel, net zoiets als de levensdrang zelf. En
ik ben niet in staat het te overwinnen ... Ik
kan het niet aanvaarden ... Stef.1 werd ver-

moord; maar is dit dus 'alles'? Tezamen met

haar werden er miljoenen vermoord; en dat
betekent dus het einde? Nieuwe miljoenen
worden er geboren en geraken in de maal-
stroom van het leven; en die miljoenen zullen
dus niet meer weten, zelfs niet meer vermoe-

den, dat dit alles geschiedde' [... ] Moet dat
dus zo blijven, omdat de tijd nu eenmaal

voorbijgaat? Omdat zo nu eenmaal de wetten
van het leven zijn en daar niets aan te doen is?

En als ik deze wetten nu eens niet aanvaard?
[... ] Alles, heet het, heeft zijn einde. Vroeg of
laat komt aan alles een einde. Zo is de natuur-
wet. Maar als ik dat nu eens niet wil erkennen

en me er niet mee wil verzoenen?' (Konstan-
tinowskij, 1965: 88).

Daarom zal Konstantinowskij blijven geloven
dat uiteindelijk het leven en niet de dood hier
het laatste woord heeft; ook daar waar de schijn
het tegendeel suggereert en waar men voor een
blinde muur staat. Geen enkele zekerheid, geen
theorie of filosofie: niets wat van ons denken uit-
gaat wijst hem hier de weg. Alleen iets als een
diepste intuïtie, de intuïtie dat het leven met zijn
oneindige mogelijkheden en dimensies zelfs het
verloren lijkende verleden zal kunnen door-
lichten, zal kunnen redden van een definitieve
verdwijning in het Niets. Het is inderdaad een
ver buiten het bereik van logica en empirie rei-
kende intuïtie, die men misschien nog het best
kan vertalen met het woord geloof Geloof, dat
het leven in de grond aan andere wetten ge-
hoorzaamt dan aan de zogenaamde onverbidde-
lijke natuurwetten.

'Ik heb dikwijls allerlei ideeën gehoord over de
wetten der menselijke natuur. Over het 'twee-
de beginsel van de thermodynamica', zoals dat
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geloof ik heet. Volgens deze wet beweegt zich

alles in de wereld uiteindelijk in één richting:

van de kosmos naar de chaos. De grootheid
waarmee deze waarschijnlijkheid gemeten
wordt, heet entropie. En deze entropie zou

steeds toenemen. Hierover wordt geschreven
in boeken die thans zelfs door veertienjarigen
gelezen worden. Die boeken voorspellen de
thermische dood van het heelal. Een omge-
keerde weg zou er dan in de natuur niet zijn.
Het verleden en de toekomst zijn hier streng
gescheiden ... en er is dan geen weg terug uit
het heden naar het verleden, van de dood naar
het leven. En als dat eens inderdaad zo is? Ligt
hier soms mijn fout? Wil ik dan het onmogelij-
ke? Datgene wat in de natuur niet kan gebeu-

ren? Maar is mijn pijn dan ook geen natuur?
Wanneer ik pijn lijd, heb ik dan geen recht om
te schreeuwen? Dieren schreeuwen toch ook,
wanneer ze pijn lijden! Ze weten niet als wij,
mensen, dat ze pijn hebben; en schreeuwen
alleen maar. De mens weet. Maar moet hij
daarom ook zwijgen? Openbaart zich soms
daarin het menselijke? [... ] Genoeg. Ik wil niet
langer filosoferen, wanneer ik pijn lijd. De
smaak van as: wat moet ik er mee aan?'
(1965:101-102).

Konstantinowskij blijft geloven in het 'omTIo-
gelijke'. Er moet, weet hij, een antwoord zijn
op de vraag van het 'hoe van het leven zelf, al
kan de verwoording daarvan altijd weer klinken
als onlogisch gestamel. Het leven zélfis nu een-
maal van een wonderlijke onwaarschijnlijkheid,
zelfs vanuit het perspectief van de natuurwetten.
En zoals de entropie 2 leert dat de ons omrin-
gende, ogenschijnlijk stabiele materie bestaat uit
een voortdurend veranderende, zelfs chaotische
moleculaire orde, zo laat Konstantinowskij zien
hoe wonderlijk het feit is dat groei en evolutie
bestaan ondanks het 'wankelbare evenwicht' van
het leven (1965:137-138). En geplaatst voor de
koall van het 'hoe van het leven zelf, die wel-
haast onmógelijke vraag, realiseren we ons dat
de oplossing - zoals bij elke koall - alleen maar
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kan liggen in een salMi, ofwel een anders-zien-

van-de-dingen:

'Het einde kan tevens een begin zijn ... Laten

moleculen, atomen, elementaire deelties dan
al overgaan van de kosmos naar de chaos bin-
nen een oneindige en dode natuur. Binnen

een dode natuur? Misschien! Maar het leven
zelf is in tegenspraak met de entropie. Het
leven, dat is geen warmteverlies. De mens
wordt ook niet bedreigd door entropie, maar
door het verlies van de herinnering en het
geweten. De mens baant zich een weg, dui-

zenden jaren lang. En het is géén entropie wat
hij in het verschiet ziet, wanneer hij ondanks
alles toch vooruit blijft gaan. En reeds staat hij

in volle lengte op, hij ziet en hij hoort en hij
begrijpt' (ibidem).

De uitdieping van de werkelijkheids-
ervaring

In de roman Deze blallwe april van Michail Ants-
jarow wordt het thema van de innerlijke zoek-
tocht op een geheel andere wijze uitgediept.
Centraal staat hier niet zozeer het lijden, als bij
Konstantinowskij maar juist de ervaring van het
ge/11k. De roman is één pleidooi voor de heront-
dekking van het innerlijk en van de - alleen via
dit innerlijk toegankelijke - diepten van het leven.
Het is één pleidooi voor een diepere bezinning
op het oorspronkelijke wonder dat het bestaan is,
op de waarde van de liefde, de ontmoeting, op de
betekenis van de schoonheid en op het wezen van
het geluk. Wat Antsjarow in zijn roman vooral
goed laat uitkomen is het nauwe verband tussen
de verwaarlozing van het innerlijk en het voor-
bijzien aan de werkelijkheid van het schone, het
schone dat 'niet een versiering van het leven maar
het wezen van het leven uitmaakt. Van dat leven
waarin we ooit zullen belanden, struikelend bij
iedere stap en de afgodsbeelden verbrijzelend van
al het onechte, dat zich nog bevindt op de bodem
van onze ziel' (Antsjarow, 1967:8).
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Antsjarow onthult daarbij verder, hoe nauw dit
alles ook samenhangt met de ontdekking van de

onherhaalbare, unieke waarde van de individuele
menselijke persoon, die door geen enkele nivel-

lering kan en mag worden verdrongen. Dit laat-
ste gegeven laat hij bijvoorbeeld duidelijk zien
in het volgende citaat uit het begin van de roman:

'Hoe kon het gebeuren, dat de belangstelling
voor de innerlijke wereld van de mens verlo-

ren ging? Hoe kon het gebeuren dat de meest
moedige lieden: de dichters, de enigen die

niet bang zijn te openbaren wat er in hun ziel
leeft - en de mensen zijn hen dankbaar voor

het feit dat zij, sprekend over zichzelf, spreken
namens allen - begonnen zedepreekjes te hou-
den? Misschien is toch juist het enige, dat de

dichter de mensen leren kan: dat ieder mens
een hele wereld is; en dat wanneer twee men-
sen elkaar ontmoeten, dat dan als het ware
twee galaxieen elkaar naderen en dat men er
dan bezorgd voor moet zijn hun structuren

niet te beschadigen' (1967:8).

Juist de diepte die de dimensie van het inner-
lijk aan het bestaan geeft, redt de mens volgens
Antsjarow van die dodelijke nivellering, iets
waarvoor ook Dostojewskij waarschuwt wan-
neer hij zijn romanfiguren laat zeggen: 'Is er
geen God, dan is alles geoorloofd.' Elimineert
men deze diepste dimensie, die Dostojewskij
vanuit zijn religieuze overtuiging in het begrip
'God' uitdrukt, dan wordt de mens van een per-
soon, dat wil zeggen: van een levend wonder
waarin zich als het ware heel de kosmos weer-
spiegelt op een eigen en onherhaalbare wijze,
gedegradeerd tot een zinloos feit te midden van
andere even zinloze feiten. En dan wordt het
inderdaad onbegrijpelijk waarom niet alles
geoorloofd zou zijn en waarom men de ander
zou moeten ontzien:

'Men denkt wel eens, dat als men de mens
moet houden voor de maat aller dingen, dat
de mens dan zal beweren dat alles geoorloofd
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is en er een chaos zal ontstaan. Maar het is
juist omgekeerd: dan is er niets geoorloofd.

Want als ik een wereld ben, dan is ook hij (de
ander) een wereld en misschien wel een nog

gecompliceerder wereld dan ik. En als mij iets
pijn doet, moet dus ook hem iets pijn doen.
Want wie zijn innerlijke wereld loochent, die
meent dat ook ik er geen heb en hij denkt dus

dat ik een zielloos object ben en dat hij met
mij kan doen wat hij wil' (1967:8).

Wanneer de hoofdfiguur van de roman, Pam-
filii, een van zijn vrienden eens van iemand

hoort zeggen dat deze laatste 'vreemd' is, plaatst
hij deze opmerking onmiddellijk in het per-

spectief dat hij hierboven op de mens als een
onherhaalbaar wonder tekende: alleen de mens
kan 'vreemd' zijn. De laagheid begint juist bij
het genivelleerde. Alleen iemand die inderdaad
'vreemd' is, in die positieve zin dat de oor-

spronkelijkheid en onherhaalbaarheid van zijn
innerlijk uit heel zijn wezen spreken, betoogt
Pamfilii verder, is in staat zijn medemensen wer-

kelijk in verwondering te brengen. Alleen zo
iemand zou ons ten volle kunnen doen beseffen
dat de mens inderdaad een werkelijk en steeds
verrassend nieuw wonder is: 'Ik zou kennis wil-
len maken met iemand, die in staat is mij in ver-
rukking te brengen. Omdat allang niemand mij
meer in verrukking heeft gebracht' (1967:60).
Pamfilii is ervan overtuigd dat deze ontdekking
van de uniekheid van de menselijke persoon,
met alles wat zijn innerlijk aan oorspronkelijke
r\jkdom bezit, niet leidt tot individualisme, maar
juist de werkelijke en volledige ontplooiing van
de hele samenleving mogelijk maakt. En na een
gloedvol betoog van Pamfilii komt de vriend
waarover eerder werd gesproken - zijn naam is
Gosjka - tot inkeer:

'En plotseling begreep Gosjka, dat er een ver-
schil was tussen individualisme en individuali-
teit; dat het individualisme onder het mom
van het algemeen welzijn werkt voor zichzelf,
maar dat de individualiteit het tegendeel doet
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en schijnbaar voor zichzelf werkend zich

moeite geeft voor het geluk van allen. Maar

dat is niet altijd merkbaar, omdat het ook
thans nog geen zeldzaamheid is dat men het

voor bon ton houdt, wanneer men niet boven

de anderen uitsteekt en lijkt op een nog niet
ontwikkelde foto' (ibidem).

Hier acht Antsjarow het moment gekomen om
over het waarachtig geluk dezelfde dingen te zeg-
gen die hij eerder opmerkte over de werkelijke
waarde van de menselijke persoon en over de
werkelijke schoonheid. Het wegvallen van de

belangstelling voor het innerlijk heeft, aldus Ants-
jarow, ook een afstomping van onze gelukser-
varing tot gevolg gehad en ons geluksbesef
vertekend. Antsjarow constateert een begrips-
verwisseling, waarbij geluk abusievelijk wordt
geïnterpreteerd als het bereiken van succes, van
tastbaar bezit. Ook hier dreigt de ervaring plaats
te maken voor de objectivering, waardoor een
waarachtige dimensie verloren gaat. Het ware

geluk, is Antsjarows overtuiging, is nimmer te
vangen in sjablonen. Het overtreft krachtens zijn
wezen juist datgene wat wij logischerwijze aan
geluk kunnen verwachten. Het ware geluk is,
evenzeer als waarachtige kunst en de originaliteit
van de menselijke persoon, een onherhaalbaar
wonder dat voor alles met het innerlijk te maken
heeft. Zo wordt het door Pamfilii ook ervaren:

'Het was zo'n scherpe ervaring, dat ze onmo-
gelijk leek. Zoals ook de herhaling van de
jeugd onmogelijk lijkt; de jeugd met haar
geloof dat alles goed zal komen en alle ongeluk
ooit voorbij zal zijn en men er enkel nog in
oude boeken over zal kunnen lezen, maar dat
jou al niet meer zal raken. Omdat het niet
bekend is, om welke verdiensten dit ongewone
geluk jou ten deel viel. Het was een onmoge-
lijke ervaring. Het ging tegen elke logica in,
dit gevoel. Het was zelfs geen gevoel meer,
maar een scherpe gewaarwording. En Gosjka
dacht toen voor de eerste maal, dat het mis-
schien tijd was geworden om de ervaring van
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de vreugde te bestuderen en niet meer de erva-

ring van het leed. Wanneer men zal begrijpen,

dat het geluk het meest waardevolle in de
wereld is en dat het de ervoor betaalde prijs

honderdvoudig zal terugschenken, dan zal de
voornaamste zorg (van de mensheid) worden:
het te laten gedijen en het niet af te nemen,

het te schenken en niet te verdrukken. En het
lllotief van ons handelen zal dan niet meer zijn:
het recht van de sterkste, lllaar de plicht van de
sterkste' (1967:56).

Het thema van de werkelijkheidservaring wordt

door Antsjarow ook uitgewerkt in de roman De
theorie der olllvaarschijrzlijkheid. De titel spreekt al
voor zich: het leven wordt niet gekenmerkt door
een waarschijnlijkheidsleer of determinisme of
welke andere 'verklaring' ook, maar duor de
onwaarschijnlijkheid van het wonder. De hoofd-
figuur van de roman, ook hier weer de kunste-
naar Pamfilii, voelt hoe heel het denken, werken
en scheppen van de werkelijkheid waarin hij
leeft, gericht moet staan - van binnen uit - op iets
'totaal nieuws', op een sprong in ons waarnemen

zelf, op een soort innerlijke ommekeer waarvoor
hij geen naam weet. De weg daarheen zal een
lange en moeilijke weg zijn, weet hij. Het ligt
zelfs zo ver weg, dat zijn werkelijke betekenis
- door de afstand - als het ware onherkenbaar ver-
kleind is en ons bijkomstig in plaats van essentieel
lijkt: 'Het ligt voor ons, als de ster Betelgeuze die,
zoals bekend, een ster is van de tweede helder-
heid maar van de eerste grootte en bovendien een
zeer interessant spectrum vertoont met vele lij-
nen!' (Antsjarow, 1965:5-10)

Ook in Theorie der ol/waarschijl/lijkheid wordt de
gelukservaring weer ter sprake gebracht door
Pamfilii. Hier wordt ze genoemd als verwijzing
naar datzelfde mysterieuze 'totaal nieuwe', iets
waarnaar in zijn ogen ook de kunst en de poë-
. ..

zIe verwIJzen:

'In de lyriek ontstaat een totale voorstelling
met voorbijgaan van allerlei tussenverbindin-
gen en van allerlei 'derhalves' ... De waarheid
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bereik je niet door aanvullingen. De waar-
heid: dat is: de sprong. Dat is: de waarschijn-

lijkheid van het wonder' (1965:56).

En met Pamfilii's erkenning van het wonder

komt er ook ruimte voor de ervaring van een
hoogste vorm van vrijheid, die zowel elke

verklaring van het leven vanuit het causaliteits-
beginsel, als de verklaring vanuit de waarschijn-

lijkheidsleer achter zich laat. Een hoogste vorm
van vrijheid waarin zelfs de tegenstelling tussen
vrijheid en noodzaak wordt opgeheven:

'Het sprookje bestaat! zong het in mijn ziel.
Het sprookje bestaat! Weg met alle zwende-
laars, carriërezoekers, enthousiasten voor één

ogenblik! Er zijn uitbarstingen van schoon-
heid en leven; uitbarstingen die de ribben van

jullie voortijdige conclusies stukbreken ... Er is
een lichtende wereld met haar oorzaken en
gevolgen. Ik geloof niet in de sombere statis-
tiek, die misschien hanteerbaar is waar het
gaat om gedetailleerde technische problemen,
maar niet deugt als wereldbeschouwing!
Omdat vrijheid zoiets als een ervaren nood-
zaak is. Hoe kan er een vrijheid bestaan in een
wereld van botte waarschijnlijkheid? De
mens: dat is geen ezel tussen twee balen hooi.
Hij wordt gekweld door de er;varing van een
wet, een hogere wet dan het simpele ja en
neen. Zich vergissend, de wereld in zich op-
nemend en gehoor gevend aan haar stuw-
kracht, manifesteert de mens zijn wil en zoekt
hij zelf zijn doel. En dat doel is géén baal
hooi. Dit doel preciseert zich steeds meer,
naarmate de beweging voorwaarts zich door-
zet' (1965:50-54).

Het einddoel is nog onbekend en nog oneindig
ver weg; even ver weg als de geheimzinnige ster
Betelgeuze. 3 Maar het zal, weet Antsjarow, in

ieder geval de totaliteit zijn waarin alles samen-
komt, waarin alle dingen zich tenslotte in hun
onderlinge samenhang zullen openbaren; waar-
in niet alleen de tegenstelling tussen vrijheid en
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noodzaak, maar allc tegenstellingen hun uitein-

delijke verzoening zullen vinden.

'Het einde van het tweede millennium van

onze jaartelling nadert. Niemand van al dege-
nen, die mij hier op straat passeren, weet iets

over die ster I3etelgeuze. Maar de tijd is al
aangebroken waarop men een mens naar de

maan laat reizen ... Om te zien, of er niet een
of andere wetmatige verbinding bestaat tussen
verliefden en de maan, tussen het geweten en

het doorzettingsvermogen, tussen revolutio-
nairen en kinderen, tussen fysici en lyrici,
tussen de individuele horoscopen en de col-
lectieve inspanning van alle goede en zuivere
bedoelingen' (ibidem).

Het inzicht, dat de hoofdfiguur van Antsjarows

roman tenslotte ten deel valt, is iets dat zijn diep-
ste wezen raakt en een wezenlijke catharsis, een
1I1ctallOia, in hem teweegbrengt. Voor de ont-
roering die zich van hem meester maakt op het
ogenblik waarop het inzicht volledig tot hem
doorbreekt, bestaat w~lIicht geen beter woord

dan het moeilijk te vertalen Russische ocmi/cnië,

waarin iets als deemoed, vermorzeling des har-
ten en heilige vervoering besloten ligt. Antsja-
row beschrijft dit op een wijze, die doet denken
aan bepaalde passages uit Dostojewskij's werk,
waar mensen op begenadigde momenten een
soortgelijke ocmi/cllië kennen:

'Toen zag ik de sterren. En ik weende om
Anjoeta en Tolitsj, omdat ik niet wist wat er
met hen zou gebeuren. En ik ween om Katja,
omdat ik wel weet wat er met haar zal gebeu-
ren. En ik ween om Vivian Leigh en haar
film partner, omdat ze elkaar niet meer ont-
moet hebben en de liefde verloren ging. Weer
een liefde minder op aarde. En ik ween om
de film 'The Waterloo I3ridge', omdat films

slechts een paar weken draaien en dan voor
altijd verdwijnen. En ik ween omdat de vol-
gende generaties niet zullen weten, waarover
de voorafgaande generaties weenden; omdat
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de brug, die hier een verbinding zou moeten

vormen, verloren raakt, zodat men elke keer

weer opnieuw moet beginnen, een nieuwe
weg moet zoeken ... En ik begrijp nu alles,
behalve mijzelf. En nu ween ik om mijn

grenzenloze verantwoordelijkheid jegens
allen, die ik hier beween .. .' (ibidem).

Maar voordat een 'totaliteit' waarin alle tegen-
stellingen hun verzoening vinden zich kan open-

baren, voordat een catharsis of lIIetalloia in
iemand kan worden teweeggebracht, en voordat
iemand in zijn diepste wezen kan worden
geraakt. .. voordat dat alles kan gebeuren, dient
de mens zich aan de deemoed, de oelllilellië, te
durven overgeven. En eerst voorbij het willen
bezitten en begrijpen, of beter nog: daaraan
voorafgaand, verwijst de deemoed - zoals ook
Etty Hillesum zich realiseert - naar een overga-

ve om de dingen werkelijk te kunnen ondergaan:

'Men moet niet alles willen bezitten en be-
grijpen - is begrijpen niet een bezitten in de
geest? - men moet ook eens alleen kunnen
ondergáán. Misschien is dat voor ons Wester-
lingen het moeilijkste en missen we daarvoor
het grote geduld en ook dat kostbare bestand-
deel van het geloven: de deemoed - te kun-
nen ondergaan, zonder verzet [... ]' (477).

Leven: geen 'hebben', maar 'zijn'

Een van de belangrijkste thema's binnen dit zoe-
ken naar bestaansverdieping in de sovjetlitera-
tuur uit de periode van de zogenaamde 'dooi' is
de gedachte dat leven en levenszin, om een ter-
minologie van Gabriël Marcel te gebruiken, niet
langer gezien moeten worden onder het teken
van het hebbCll, maar van het Zijll. Niet aan een
greep op het zijn dient de zin van het leven te
worden ontleend, maar aan het zijn zélf; het zijn
dat aan gene zijde ligt van alles wat zich laat
objectiveren. En het is dan ook niet langer ken-
nis-aIs-bezit, kennis die letterlijk be-grijpt, waar-
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door men zich verlost weet. Werkelijk inzicht,

ontdekt men, licht op vanuit een totaal andere
grond, een grond die mysterie is en waarvoor
men niet eens een naam heeft.
Vaak is het een kwellende vraag of een heel per-

soonlijk probleem waarmee iemand lang moet
worstelen, voordat het diepere inzicht plotseling
gaat dagen. Zo ongeveer als in het zenboed-
dhisme, waarin een leerling van zijn meester een

koall opgedragen krijgt - een niet en nooit ver-
standelijk te beantwoorden vraag, waarop hij
zijn denken eerst letterlijk stuk denkt om ten-
slotte aan gene zijde van alle verstandelijk begrij-
pen ineens te zien met het hart. Dit is een

thema, dat bijvoorbeeld te vinden is in de novel-
le Levell ill koslllische dilllellSies van de Estoonse
auteur Mati Unt. De titel verwijst naar de vraag

waar een van de romanfib'uren voortdurend mee
worstelt: bestaat er elders in het universum

leven? Voor Enn - zo heet hij - is dit aanvan-
kelijk vooral een wetenschappelijke vraag. Maar
gaandeweg krijgt die vraag een steeds duidelij-
ker existentiële geladenheid. Totdat tenslotte,
vooral door zijn contact met de jonge vrouw
Esther, deze vraag werkelijk tot koall wordt en
de 'kosmische dimensie' zich vanuit een totaal

andere hoek openbaart. Esther is de gaafste en
zuiverste figuur in de novelle. Ze leeft heel

onmiddellijk in het heden, helemaal in het hier-
en-nu en weet tenslotte door haar genegenheid
ook Enn daartoe te bevrijden.
Veel van wat Esther opmerkt klinkt als een echo

van hetgeen Dostojewskij in zijn roman De
gebroeders Karalllazow Aljosja laat opmerken tegen
Iwan: namelijk dat het leven oneindig veelmeer
is dan bewustzijn van leven en dat alle logica en
filosofie eerder een sta-in-de-weg is voor de
levende ervaring. Telkens weer spreekt Esther
haar bezorgdheid uit over een levenssfeer, waar-
in getheoretiseer over het leven dit leven zclflaat
verkommeren. Zij herinnert zich bijvoorbeeld
de nonchalante wijze waarop iemand uit haar
omgeving eens sprak over de dood van een
gemeenschappelijke kennis: af,tandelijk en niet
betrokken, onmenselijk. Het is deze herinne-
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ring, die het vertrekpunt wordt van wat men

haar geloofsbelijdenis zou kunnen noemen:

'Ik ken iemand die over een stervende zei: 'Er
is niets aan te doen, maar ik moet eerlijk zeg-

gen dat ik het toch wel een beetje jammer zou
vinden, wanneer hij zou sterven.' En

hij glimlachte daarbij, alsof hij nog verlegen
was ook met zijn goedheid. Soms moet ik
's nachts daaraan denken. Bijvoorbeeld wan-
neer de maan me recht in mijn gezicht schijnt.
Kil, stil en wreed. Dan komen er allerlei

gedachten in me op. De meeste mensen leven
alleen maar in reflecties. Zoals Vello bijvoor-
beeld. Ik heb Enn al gezegd, dat die filosofie

bij ons in huis me kokend van woede kan
maken. Ze denken allemaal maar na over het
leven, maar zelf leven willen ze niet. Enn ver-

telde ook, dat de mogelijkheid van leven in de
kosmos hem nog altijd interesseert. Volgens
hem hangt er veel vanaf, of er in de ruimte van
het universum nog andere civilisaties bestaan.

Alsof dat twee verschillende dingen zijn: of we
nu alleen bestaan, als eenmalig en bijzonder
fenomeen, of dat er nog anderen zijn die op
ons lijken. Enn zei, dat in het eerste geval de
mogelijkheid van een ondergang van de mens-
heid hem niet zo zou kwellen. Een toevallige
manifestatie van de evolutie der materie zou
dan acceptabel zijn. Toevallig is het ontstaan,
en even toevallig zal het verdwijnen en nie-
mand zal er nog om treuren. Maar als er nu
eens andere civilisaties zouden zijn, dan bete-
kent dit dat wij een wetmatig en normaal
fenomeen zouden zijn. En dan zou het
gewoon beschamend tegenover die anderen
zijn, dat we ons niet overeind konden houden.
Zo sprak Enn. Maar dat alles is te in gewikkeld
en staat te ver van me af. We doen alsmaar iets
in naam van iets, voor iemands nut, voor de
toekomst. En alleen hij schijnt het recht te
hebben zich met andere mensen bezig te hou-
den, wiens werk eerst helemaal in orde is. Enn
maakt zich zorgen over de mensheid. Maar ik
heb die mensheid nog altijd niet met mijn

Praktische HlIlllallistiek 1Ir. 1, ge jaar galIg oktober 1999

eigen ogen gezien. Ik ben alleen maar mensen

tegengekomen' (Unt, 1968:55-74).

Enn weet tenslotte te ontsnappen aan het door
Esther genoemde gevaar alleen maar in werk en

in reflecties te leven. Het is vooral zijn groeien-
de liefde voor haar, die hem de weg terug wijst
naar het levende leven. Over deze liefde ontdekt
hij dat dit iets is, ten overstaan waarvan elke 'ver-
klaring' alleen maar klinkt als een banaliteit:

'Nooit zullen we dit begrijpen. Dit is te gewel-

dig ... Je begrijpt niets en nooit zul je het begrij-
pen, je begrijpt het niet en nimmer. .. ' (ibidem).

Dit is het enige wat hij erover weet te zeggen. En
het wonder van de liefde doet hem ook weer het

wonder ontdekken dat Leven heet.
Zo krijgt tenslotte zijn belangstelling voor de

kosmische oneindigheid, waarover hij het steeds
had, een heel andere gerichtheid. Ze komt te lig-
gen in de oneindige geladenheid van het leven-
de ogenblik. En wanneer een ander hem nu een
wetenschappelijke verklaring suggereert voor die
oneindigheid en hem vertelt dat die wel eens zou
kunnen bestaan in een 'oneindig aantal di-

mensies', wijst hij die 'verklaring' even direct van
de hand als hij die vroeger zou hebben bestu-
deerd. Juist omdat hij het mysterie voor alles
mysterie wil laten. Opmerkelijk is daarbij, dat hij
hier een vergelijking maakt met de onsterfelijk-
heid van de ziel, waarover hij eveneens geen
enkele theorie wil horen, maar waarin hij niet-
temin toch zegt te geloven. Aan het einde van
de novelle is Enn er tenslotte evenzeer als Esther
van overtuigd dat het leven alleen maar in het
heden beleefd moet worden. Wanneer hij dan
ook twee gelieven ziet, peinst hij:

'Zij kijken naar elkaar, alsof ze een bevestiging
zoeken van de waarheid dat het geluk er altijd
alleen nu is, hier precies op dit ogenblik, terwijl
mijn hart slaat. Precies op dit moment van die ene
hartslag en al niet meer van de volgende' (ibidem).

Mati Unt besluit zijn novelle met een symbo-
lisch beeld. Esther zit in de nacht alleen voor de
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televisie. Ze heeft die na beëindiging van de

zendtijd opzettelijk aan laten staan. Ze kijkt naar

de blauwe flikkering en luistert naar het vreem-
de, vage geruis. Ze is een en al waakzaamheid,

een alertheid die de zen boeddhistische mÎ/lliflll-

Iless zeer nabij komt. Totaal open voor alles

wacht ze als het ware op een wonder, op een
openbaring, een doorbraak. En als lezer kan wor-

den gevoeld hoe een dergelijke openheid
- dit wachten op en het geloof in de mogelijk-
heid van het 'totaal nieuwe' - zélfhet wonder is.

'De blauwe leegte siddert. Het is al over mid-
dernacht. Maar ik heb de televisie nog niet
uitgedaan. Eens, toen ik juist volwassen was,
zat ik precies zo voor de televisie en dacht ik:
de antennes op het dak hebben nog steeds
hun oren gespitst. En wie weet, misschien
verdwaalt er een roepstem uit een verre
wereld, door deze lagen heen, door onweer
en wind, door duisternis en regen; misschien
zal dat ene signaal hierheen komen, in deze
stad, in deze straat, in dit huis, misschien zal
het even, één minuut, een halve minuut, een
paar seconden, één ogenblik hier oplichten op
dit lege, wachtende scherm. Misschien zal dat
iets anders zijn, iets nieuws dat we nog niet
kennen, maar wat ons zal helpen. En ik durf-
de de televisie niet uit te schakelen. Want stel
dat ik zou inslapen: wie zou dan dat signaal
opvangen, dat misschien maar een paar keer
in de honderd jaar, in een paar miljoen jaar
gegeven wordt? Zo is het ook nu: ik zit, en
het venster houdt me opnieuw vast op mijn
plaats. Het is al kwart voor een, maar ik durf
me niet te verroeren ... ' (ibidem).

Hoezeer het leven in het teken staat van het
heden, realiseert zich ook Etty Hillesum. Leven
is niets iets dat ligt in een verre toekomst of dat
zich uitsluitend afspeelt in het denken daarover.
De toekomst is hooguit iets dat trede voor trede
nadert als men zich met volle aandacht richt op
het leven dat zich /lil afspeelt. En het is dan het
leven en beleven, de strijd en overwinning, de
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inzinking en mst - dat waar iedere minuut boor-

devol van is, dat stap voor stap bijdraagt aan de
innerlijke zekerheid écht geleefd te hebben:

'Het leven is inderdaad zwaar, een strijd van

minuut tot minuut [...l maar die strijd is aan-
trekkelijk. Vroeger blikte ik in een chaotische
toekomst, omdat ik het moment, dat vlak

voor me lag, niet wilde beleven. [... l Ik had
soms het zekere, doch zeer vage gevoel, dat ik
"iets zou kunnen worden" in die toekomst,
iets "geweldigs" zou kunnen doen en dan af

en toe weer die chaotische angst, dat ik "toch
wel naar de bliksem zou gaan". Ik begin te
begrijpen hoe dat komt. Ik weigerde de vlak
voor me liggende taken te doen, ik weigerde
van trede tot trede voort te klimmen voor die
toekomst. En nu, nu iedere minuut vol is,

boordevol leven en beleven en strijd en over-
winning en inzinking, maar dan direct weer
strijd en soms rust, nu denk ik niet meer aan
die toekomst, dat wil zeggen, het laat me
onverschillig of ik iets geweldigs zal presteren
of niet, omdat ik ergens toch de innerlijke
zekerheid heb dat er wel iets uit voort zal
komen. Vroeger leefde ik altijd in een voor-
bereidend stadium, ik had het gevoel dat alles
wat ik deed, toch niet het "echte" was, maar
voorbereiding tot iets anders, iets "groots",
iets echts. Maar dat is nu volkomen van me
afgevallen. Nu, vandaag, deze minuut leef ik
en leef ik volop en is het leven waard geleefd
te worden en wanneer ik zou weten, dat ik
morgen zou sterven, dan zou ik zeggen: ik
vind het heel jammer, maar het is goed
geweest, zoals het geweest is' (41).

Tot besluit

Wanneer ik zou moeten samenvatten wat de rode
draad is die door alle hier geciteerde teksten heen-
loopt, dan zou ik het zo formuleren: het bestaan,
zowel van de mens zelf als van de hem omrin-
gende werkelijkheid, wordt weer herontdekt als
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mysterie. En wel vanuit een als zeer wezenlijk
begrepen accentverschuiving van 'hebben' naar

'zijn' en, daarmee samenhangend, van abstracte
bespiegelingen naar concrete ervaring. 4

De aangehaalde getuigenissen zijn stuk voor stuk
zeer verschillend. Maar tegelijk laten ze alle ook
iets zien van de 'moed tot zichzelf, iets dat Etty
Hillesum toelicht als zij spreekt van de 'moed alles
los te laten, iedere norm en ieder conventioneel

houvast om de grote sprong in de kosmos te dur-
ven wagen'. Woorden die een bevestiging inhou-
den van Dostojewskij's uitspraak, dat de mens

slechts streven kan naar iets dat oneindig groot
is en dat dit streven zich daarom altijd weer

opnieuw zal openbaren, ondanks alle pogingen
deze gerichtheid te laten vervloeien in uitsluitend

eindige doelstellingen.

HillCSl/1Il CII Dostojcwskij
Dat Etty Hillesum als studente slavistiek bekend
is geweest met de Russische cultuur en het werk
van de grote Russische schrijvers, is hierboven
reeds venneld. Het was echter Dostojewskij met

wiens werk zij waarschijnlijk het meest bekend
was. Zo kan bijvoorbeeld in de dagboeken wor-
den teruggelezen:

'En Dostojewski. Ik weet nog hoe ik hem [... l
thuis gelezen heb. Tot ik er versuft en kapot
en verdwaasd van was, honderden, duizenden
blz. achter elkaar. En nu af en toe een paar
blz., maar die ik dan ook werkelijk actief her-
schep en waar ik dagen lang mee rondloop'
(186-187).

Maar meer nog dan dat Etty Hillesum bekend
was met Dostojewskij, werd ze diepgaand door
zijn werk geraakt. Een verzuchting als 'iemand
als Dostojewski maakt me nog steeds op de een
of andere manier kapot,' is in dat opzicht dan
ook veelzeggend (187).
Het lijkt bovendien of ze hem niet kán ontlo-
pen. Als Etty Hillesum bijvoorbeeld in het
geleende Rilke-boek van haar vriendin Betz
leest, constateert ze dan ook:
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'Dostojewski vervolgt me de laatste tijd en
treft keer op keer. Midden in het Rilke-boek

van 13etz vind ik opeens een paar geciteerde
woorden van Dostojewski, waannee ik deze
dag besluit: 'Es ist eill Fehler, dell MCIlschell so
ZII hellrteilCll, wie Sie es til/I. Es ist keiIIe Uehe ill

IllllW, IIl1r strell.~e Gerechtigkeit; also silld Sie
IIIlgerecht' (ibidem).

Niet alleen wordt ze door Dostojewskij's woor-

den diepgaand geraakt, zelfs zijn biografie biedt
haar troost in de moeilijkste ogenblikken. Zo
herinnert ze zich tijdens haar zware werk in

Westerbork hoe ook Dostojewskij lange tijd in
een werkkamp in Siberië verbleef:

'Ik wil iets onthouden voor m'n moeilijkste

ogenblikken en het ook altijd bij de hand heb-
ben: dat Dostojewski 4 jaren in het bagno in
Siberië heeft gezeten, met als enige lectuur een
13ijbel. Hij mocht ook nooit alleen zijn en de
hygiëne was er ook niet zo geweldig' (524).

Het is mede hierom dat ik zou willen besluiten

met een citaat van Dostojewskij en wel uit diens
laatste roman De gebroeders Karamazov. Hij
beschrijft een ervaring die zeer dicht nabijkomt
aan hetgeen Antsjarow zijn romanfiguur Pam-
filii laat beleven. Dit Dostojewskij-citaat drukt
tevens de verbondenheid met en de verant-
woordelijkheid voor allen en alles uit, die ook
voor Etty Hillesum een steeds grotere beteke-
nis zijn gaan krijgen - zeker in de laatste perio-
de van haar leven. Het is bovendien een tekst,
waarvan ik het vermoeden heb dat zij die zeker
gekend moet hebben. Het betreft de passage
waarin Aljosja Karamazow, paradoxaal genoeg
juist op een dieptepunt in zijn leven, als alle
grond onder hem lijkt weg te vallen, plotseling
een moment van intense innerlijke bevrijding
ervaart. Ze is, zoals Leo Sjestov in zijn essay Apo-
theose vall het bodemloze over Dostojewskij stelt,
de belangrijkste passage uit het belant,'Tijkste werk
van de belangrijkste Russische schrijver. Het is
de enige keer dat Dostojewskij zo expliciet over
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een dergelijke ervaring spreekt. 'Alsof hij voel-
de,' - schrijft Sjestov - 'dat men over zo iets niet
veel kan spreken. Of misschien omdat men zoiets
slechts kan zien vanuit de bodemloze afgrond en
het ondergrondse en alleen tegen de achtergrond
van en gelijk met die waarheden die de mens
daar werden geopenbaard.':

'Aljosja kcerde zich plotseling om cn ging de

ccl uit. Zijn ziel smachtte naar vrijhcid, ruimte,

wijdte. Boven hem welfde zich wijd en onaf-

zicnbaar de hemelkoepel, vol van stille, schitte-

rende sterreIl. Van het zcnit tot de horizon

verdubbelde zich de nog onduidelijke melk-

weg. De lichte cn onbcweeglijkc stille nacht

lag over dc aarde ... De stilte der aarde leek

ineen te vloeien mct die van de hemcl. Het

geheim van dc aardc beroerde dat van de ster-

ren ... Aljosja stond, keek, en stortte plotseling,

als necrgemaaid, ter aarde. Hij wist niet waar-

om hij haar omhelsde. Hij kon er zich geen

rekenschap van gcven, waarom hij zo onhoud-

baar verlangdc haar tc kussen, haar geheel en al

te kussen. Maar hij kuste haar wenend, neer-

vallend en haar overgietend met zijn tranen; en

hij zwoer haar buitcnzinnig te zullen liefheb-

ben, liefhebbcn tot in eeuwigheid. Waarover

weende hij? Hij wcendc in zijn verrukking

zelfs over dic sterrcn, die hcm uit de bodem-

loosheid toe schitterden. En hij schaamde zich

niet voor zijn uitzinnigheid. Hct was of er dra-

dcn van al die talloze werelden Gods inecns in

zijn ziel warcn samengekomen en zij sidderdc

geheel en al bij dc aanraking mct die werelden'

(Shestow,1957c:136).

Pn!f.dr. TOIl Lathol/wers is voomralig hoogleraar ill de sla-
vistiek aall de UlliversÎteit vall Lel/vel/ en lIlolllel/teei actilj
op het gebied Vall spiritl/aliteit van het dagelijks leven.
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Noten
1. Pawjak was ccn voorstadium van Auschwitz waar de

f.1milie van Konstantinowskij eerst was geïnternecrd.

2. Zic: Caencgcm, R.e. e.a., red., (1980), Grote Will-

kier PrillS Ellcyclopcdic, Elsevier, Amsterdam, p. 285.

Binnen de entropie wordt gesteld dat atomen en

moleculen voortdurend van plaats en snelheid ver-

anderen, iets dat in toenemend mate het geval is bij

wijzigende omstandigheden als bijvoorbeeld tcm-

peratuurschommelingen. Op microscopisch niveau

gaat materie derhalve voortdurend van de ene toe-

stand in de andere over, daarmee een principiële

chaos vormend die overigens op macroscopisch

niveau lang niet altijd ook waarneembàar is.

3. Betelgeuze is een stcr met een middellijn, driehon-

derd maal groter dan die van dc zon.

4. Zie ook: Joma e.a., 1999:98, 161. Hier wordt name-

lijk gesproken over 'hebbcn' en 'zijn' bij Etty Hil-

lesum.
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Berusting

Aanvaarding IS geen resignatie

Hielke Bosl1la

In dczc bCSe/lolllving onderzockt hl/Illanistisch raadslllan Hielkc BoslIla dc bctckCllis van hct
woord 'bcrl/stil1g'. Dc kl/list Vall hct bCYllstcn blijkt daarbij ccn hcel sl/btiel proccs dat aa/I-

vaarding, lIIocd CII inzicht vcrcist. BCYllstcn bctckcnt dali hct aanvaardclI wat nict tc verarldc-
rCII is, dc lIIocd tc hcbbclI 0111 aan icts tc wcrkcn dat vcrandcrd kali wordcil cn hct hcbbcn Va/I
inzicht 0111 hct vcrandcrlijkc vall hct onvcralldcrlijke te (JIIdcrschcidcll. In dczc bcschol/wing
wordcn bctekCllisvolle woordw van Etty Hillesl/III vcrbondcil IIICt noties l/it hct raadsllJcrk bill-

IICII de revalidatie.

Inleiding
'l3emsting' is een zeer beladen woord in de reva-
lidatie; iets waar je echt voor uit moet kijken,
want voordat je het weet stagneert de vaak
moeizame voomitgang. Als een revalidant wie-
belend op z'n benen staat, bezweet van de
inspanning en trillend van moeheid, wordt hij
vaak aangemoedigd om toch nog één stapje te
zetten. En als dat niet meer lukt en hij neemt
weer plaats in z'n rolstoel, wordt hem vaak toch
nog eens extra op het hart gedrukt vol te hou-
den, de moed niet op te geven, vooral door te
zetten en niet te berusten.

OnYllst
Wat is je taak als geestelijk verzorger in een reva-
lidatiecentrum? Als geestelijk verzorger zie je
een revalidant vaak worstelen met wat hem of
haar is overkomen. Er is pijn, verdriet, er is ver-
bittering, wanhoop, protest en woede. Vaak is
niets in het leven nog hetzelfde. Alles wat vroe-
ger een zinvolle orde had, is kapot en zinloos
geworden. De revaliderende mens doolt rond
en weet niet meer waar hij of zij het zoeken
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moet. Het is alles zo onbegrijpelijk geworden,
er is zoveel onrust ... En daar dient een taak van
een geestelijk verzorger zich aan: de revalidant
helpen weer rl/st te vinden; de revalidant helpen
tc benlstCII in wat hem of haar overkomen is. Om
wegen te vinden uit de verbittering of rebellie,
zodat er - door de innerlijke rust - meer kracht
en energie is om voluit aan het herstel te wer-
ken.

Paradox
De begeleiding die revalidanten krijgen lijkt op
het eerste oog nogal tegenstrijdig: enerzijds krijgt
men van de therapeuten te horen vooral niet te
berusten en anderzijds wordt er met de geeste-
lijk verzorger aan gewerkt juist wel te berusten.
l3erusten en niet bemsten tegelijkertijd! Om het
paradoxale karakter hiervan te doorgronden,
kunnen we onder meer bij Etty Hillesum te rade

gaan.

'l3erusten' is een begrip dat zeer verbonden is
n1et het woord 'rust'. 'l~ust', 'rusten', 'rusten

in zichzelf ('rl/heli in sich'), 'in zichzelf grote
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vlaktes van rust ontginnen' ... het zijn centrale

woorden bij Etty Hillesum en gezamenlijk vor-
men zij één van de centrale thema's in haar dag-
boeken. Zo zegt zij bijvoorbeeld:

Dit is het hoogste en beste wat ik voor mij
bereiken kan; het rusten in mezelf, het 'ruhen
in sich'. Iets anders is er niet. Als ik het buiten
me ga zoeken, mezelf, m'n ziel zogezegd
loslaat, dan raak ik verloren, ongelukkig,
begrijp de zin van de dingen niet meer. Ja,
'ruhen in sich' (110).

Vanuit het perspectief van het berusten ofwel
het zoeken naar innerlijke rust, kunnen de dag-
boeken worden geduid als een verslag van de
weg die Etty Hillesum is gegaan om rust te vin-
den in zichzelf. De dagboeken kunnen daarom
dienen als inspiratiebron voor ieder mens dat een
vergelijkbaar proces doormaakt of wil doorma-
ken.

Binnen de revalidatie zien we dergelijke pro-
cessen. Vanuit het zoeken naar innerlijke rust
wordt gepoogd innerlijke kracht te vinden om
het leven vanuit een nieuw perspectief te bezien
en om het (fYsieke) gevecht met zichzelf aan te
gaan. Een dergelijk proces vraagt het uiterste van
de revalidant, niet in de laatste plaats vanwege
het tegenstrijdige karakter ervan. In een revali-
datieproces gaan loslaten en vasthouden, moed
en moedeloosheid, inzicht en uitzichtloosheid,
rust en onrust vaak hand in hand. Het vinden
van innerlijke rust en innerlijke kracht is een
vaak moeizaam proces, zoals ook de dagboeken
van Etty Hillesum laten zien. Het zoeken naar
innerlijke rust kan dan ook worden opgevat als
de 'kunst van berusten'. Zoals in de dagboeken
duidelijk wordt, bestaat die kunst van het berus-
ten uit een heel subtiel proces van enerzijds aan-
vaarden en anderzijds niet opgeven, niet
terugtrekken, niet resigneren. In de woorden
van Etty Hillesum:

Dit gevoel van dat het allemaal niet zo
belangrijk is van je zelf, is geen resignatie, het
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is ook geen vlucht, ook geen troost, omdat je

je doel toch niet bereiken kunt. Het geeft je
juist meer kracht om door te gaan en te wer-
ken, het is niet verslappend, maar eerder aan-
sporend (185).

Nooit resigneren, nooit vluchten, alles ver-
werken, dàn maar lijden, dat is ook niet erg,
maar nooit, nooit resignatie - (373).

Ik geef me rekenschap van alles tot in de
kleinste details, ik geloof wel dat ik, in m'n
innerlijke' Auseinandersetzungen', met m' n
twee voeten staan blijf op de hardste bodem
van de hardste realiteit. En mijn aanvaarden is
geen resignatie of willoosheid. Er is nog altijd
plaats voor de elementaire zedelijke veront-
waardiging over een regiem, dat zó met men-
sen omspringt. Maar de dingen komen te
groot en te demonisch over ons, dan dat men
daar nog met een persoonlijke wrok en ver-
bittering op zou kunnen reageren (515).

De rust die Etty Hillesum zoekt - en ook vindt -
is een soort aanvaarden van 'zoals het is'. Aan-
vaarden 'zoals het is', betekent echter niet de

moed opgeven of jezelf terugtrekken. Hillesum
blijft er dan ook steevast op wijzen dat aanvaar-
ding geen resignatie is.
Hoezeer aanvaarding de schijn van resignatie
oproept werd mij onlangs nogmaals duidelijk,
toen ik in een studiecyclus een lezing gaf over
Etty Hillesum. Een oudere deelneemster merk-
te meteen aan het begin op dat ze het dagboek
van Etty Hillesum weliswaar in de kast had staan,
maar ze dit niet kon lezen omdat Etty Hillesum
vrijwillig naar de kampen was gegaan. Dit was zo
onverteerbaar voor haar dat ze ook niet wist of
ze de lezing verder wilde bijwonen. Het bleek
dat zij het vrijwillige vertrek van Etty Hillesum
interpreteerde als 'de moed opgeven' en 'niet tot
het einde toe blijven strijden'. De deelneemster
dacht met andere woorden dat Etty Hillesum
verkoos om een willoos slachtoffer te zijn. En
hoezeer dat er ook van de buitenkant op moge
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lijken, bij Etty Hillesum was er allesbehalve spra-

ke van de moed opgeven.

De kunst van ben/sten
Hoe kun je nu berusten? Hoe kun je aanvaar-

den zonder de moed op te geven? Waarin zit het
verschil? Wanneer is iets 'aanvaarden' en 'laten

rusten', en wanneer is het 'de moed opgeven'?
Een antwoord op deze vragen vond ik op een

kaartje dat mijn collega van het revalidatiecen-
trum me eens toeschoof. Op het kaartje was het

volgende - op de Indiase schrijver Tagore geba-

seerde - gebed te lezen:

God, bij de dingen die ik niet kan veranderen,

Geef dat ik er vrede mee heb;
Bij de dingen die ik wél kan veranderen,
Geef mij de lIloed het te doen;
Om beide van elkaar te onderscheiden

Geef mij wijsheid.

Aan de hand van dit gebed kan berusten wor-
den gezien als drie dingen die nauw met elkaar

samenhangen. Zo is er het aanvaarden van wat
niet te veranderen is, zo is er de lIloed om aan iets
te werken wat veranderd kan worden, en zo is
er het hebben van inzicht om het veranderlijke
van het onveranderlijke te onderscheiden.
De houding van of het vermogen tot aanvaar-
ding, lIloed en inzicht vinden we ook in de dag-
boeken van Etty Hillesum terug. Zo kunnen we
lezen hoe haar moed langzaam maar zeker
groeit, hoe ze meer en meer in staat is om zich-
zelf en de dingen om haar heen te aanvaarden,
en hoe haar inzicht zich steeds verder verdiept.

Moed
In de dagboeken van Etty Hillesum is moed een
belangrijk aanwijsbaar, menselijk vermogen. Er
is moed voor nodig om het eigen proces aan te
gaan, moed om de eigen angsten en pijnen
onder ogen te zien. Er is met andere woorden
sprake van 'de moed hebben tot zichzelf, zoals
zij het zelf verwoordt. Het is dan niet voor niets
déze uitspraak, die Ton Jorna, Denise de Costa
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en Marijn ten Holt hebben gekozen als titel van
een boek over Etty Hillesum. En daarin lezen

we dan ook:

'Het leven is zo grappig en zo verrassend en
zo eindeloos genuanceerd en op iedere bocht
van de weg plotseling weer een heel ander
uitzicht. De meeste mensen hebben cliché-

voorstellingen óver dit leven in hun hoofd,
men moet zich innerlijk bevrijden van alles,
van iedere verstarde voorstelling, van iedere

leuze, van iedere gebondenheid, men moet de
moed hebben alles los te laten, iedere norm en

ieder conventioneel houvast, men moet de
grote sprong in de kosmos durven wagen en
dan is het leven zo eindeloos rijk en over-
vloeiend, zelfs tot in z'n diepste lijden' Oorna

e.a., 1999:5).

Aanvaarden
Dan is er het aanvaarden, aanvaarden van wat
niet te veranderen is. Aanvaarden van 'wat is',

lijkt gemakkelijk, tenminste ... voorzover het in
ons straatje past en we er geen moeite voor hoe-
ven doen. Het wérkelijk aanvaarden van 'wat is',
is echter vaak een zeer moeizaam proces. Het
vermogen tot aanvaarding is dan ook niet zel-
den een gevolg van een langdurige zoektocht
naar de eigen motieven en het onder ogen zien
van de eigen bewegingen. De vriendschap van
Etty Hillesum met Julius Spier geeft aanleiding
tot heftige gemoedsbewegingen bij haar. Pas het
zich losmaken uit een (negatieve) vooronder-
stelling maakt berusting mogelijk:

'[ ... ] toen me [... ] plotseling in het bewustzijn
drong, dat het niet altijd vloed kan zijn in een
vriendschap en dat men ook de tijden van eb
moet aanvaarden en wel als iets positiefs en
vruchtbaars, toen ging opeens ook weer het
leven met rustiger golfslag door me heen'
(210).

Door de metafoor van 'eb en vloed' worden we
erop gewezen, hoezeer een thema als vriend-
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schap onveranderlijk verbonden is met immer

terugkerende bewegingen, gemoedstoestanden,

belevingen. En zo lijkt het erop dat het aan-
vaarden van eb en vloed haar innerlijke rust
schenkt. Een innerlijke rust - in dit geval over
het 'zo zijn' van de vriendschap - die wordt ver-
sterkt door het onder ogen zien van het eigen
onvermogen: 'En ook dit: door z'n eigen zwak-

tes en ontoereikendheden te leren kennen en te
aanvaarden, vergroot men zijn kracht' (490).
Aanvaarden van de eigen zwakte geeft Etty Hil-

lesum - hoe wonderlijk - kracht! Het gaat erom
alles onder ogen te zien, het geheel, het hele
leven. Het gaat erom te zien 'wat is'. En dit is

voor Etty Hillesum direct gekoppeld aan het
ervaren van Z111:

'[00.1 als men maar [00.] het hele leven als een
eenheid in zich meedraagt; dan is het toch op
de een of andere manier een gesloten geheel.
En zodra men onderdelen daarvan wil uit-
schakelen en niet accepteren en men eigen-
machtig en willekeurig dit van het leven wel
wil aanvaarden en iets anders niet, ja dan
wordt het inderdaad zinloos omdat het niet
meer een geheel is en alles willekeurig wordt'
(113).

Inzicht

In het leven doen dingen zich vaak zo anders
voor dan ze zijn. Je maakt er zelf vaak iets anders
van dan het is. Onze psyche werkt vaak met
beelden en modellen van de werkelijkheid die
maar al te vaak een zeer schrale overeenkomst
vertonen met waar ze feitelijk voor staan. Zo
konden we in de paragraaf over 'moed' een
citaat lezen waarin Etty Hillesum schrijft over
'verstarde voorstellingen'. In de dagboeken
wordt echter duidelijk dat zij steeds meer hier-
aan voorbij groeit, hoe ze steeds meer in staat
is de 'cliché-voorstellingen' over het leven los te
laten en de samenhangen in zichzelf te doorzien:
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Ik heb het gevoel, dat ik de laatste week weer

een beetie wijzer en rijper word. Of ik weer

allerlei samenhangen in mezelf verder doorzie

en daardoor ook weer meer weet van anderen
(121).

Tot beslllit
Het 'kunnen berusten' ofhet vinden van 'inner-

lijke rust' blijkt geen eenvoudige zaak. Het is,
zoals Etty Hillesum het verwoordde, een 'lang-
zaam en smartelijk proces' (141). Zoals ik aan de

hand van Etty Hillesum en het gebed van mijn
collega heb laten zien, vraagt de zoektocht naar

innerlijke rust moed, aanvaarding en inzicht.
Mooie woorden waarachter werelden van ver-
twijfeling en innerlijke strijd schuilgaan. Het is
echter een hoopvolle gedachte dat vertwijfeling
en innerlijke strijd ook een mogelijkc voe-
dingsbodem van zinervaring in zich kunnen dra-
gen: door de moed te hcbben tot zichzelf kan
het hele leven uitcindelijk als eenheid worden
bezien en hoeft aanvaarding niet automatisch
te betekenen dat mcn ook resigneert.

'Zou mcn mensen kunncn leren, dat men er aan
"werken" kan: het vcroveren van de rust in
zichzelf?', vraagt Etty Hillesum zich op een
bepaald moment af (568). Ikzelf geloof van wel.
l3evcstigende antwoorden op deze vraag kun-
nen op allerlei manieren wordcn 'gehoord',
zowel binnen de revalidatie als in de dagboekcn
van Etty Hillesum. Over hoe het antwoord er
precics uitziet, wens ik met opzet zeer terug-

houdend te zijn. Het is niet voor niets dat Etty
Hillesum haar eigen vraag beantwoordt met het
voorbehoud van een vraagtcken: 'Innerlijk pro-
ductief en vertrouwend verder leven, over de
hoofdcn van de angsten en de geruchten hcen?'
(568). Het proces van de rust vinden tot zichzelf
is nu eenmaal geen weg van zekerheden.
Met het voorgaande verwoordt Etty Hillesum
naar mijn mening overigens op treffende wijzc
wat de bescheiden maar belangrijke taak van een
geestelijk verzorger binnen de revalidatie kan
zijn. Hij werkt samen met de revalidant om
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innerlijke rust te vinden. En daartoe zal hij,
afhankelijk van de persoon, de situatie. en het
moment, bemoedigen, helpen te aanvaarden of
samen met de revalidant op zoek gaan naar die-
pere inzichten. Dat de geestelijk verzorger daar-
bij zichzelf niet moet vergeten, benadrukt in
zekere zin ook Etty Hillesum. In haar optiek is
het immers een taak voor iedereen. En dan niet
zomaar een taak, maar een morele:

Dit is eigenlijk onze enige morele taak: in
zichzelf grote vlaktes van rust ontginnen,

steeds meer rust, zodat men deze rust weer
uitstralen kan naar anderen. En hoe meer rust
cr in de mensen is, des te rustiger zal het ook

in deze opgewonden wereld zijn (567).

Drs.Ir. Hielke Bosma is humanistisch raadman in het
Revalidatiecentrum Amsterdam en is als studenten-
raadsman verbonden aan de Universiteit voor Huma-
nistiek.

Literatuur

lama, T., Costa, D. de & Holt, M. ten, (1999), De //loed

hebbel1 tot zichzelf. Etty Hillesl///l als impiratiebroll bij

level1svragel1, Uitgeverij Kwadraat, Utrecht.

Sme1ik, K.A.D., red. (1991), Etty. De l1agelatel1gescltrijiel1

Vat, Etty Hillesl///l. 194/-/943, Balans. Amsterdam.

Praktische Hl///lal1istiek I1r.1, ge jaargal1g oktober 1999 35



Verlangen en mystieke ervaring

Enkele gedachten over de relatie tussen mystiek, literatuur

en de geschriften van Etty Hillesum

Annette van DUk

A1ystiek wordt doolgaalls gezien als een manier van denken en ervaren die bij llitstek venvijst
naar een <\?odsdiCllstigeervaring. Aan de hand van een dissertatie over de mystica Hadewych

zal ik echter trachten aallliemelijk te maken dat dat niet per difinitie zo hoeft te zijn. Als een
mystieke ervaring wordt beschreven met behllip van begrippen die ajkomstig zijn llit een speci-

fieke christelijke traditie, betekent dat niet dat het geestelijke groeiproces ook binnen die traditie
lIloet worden gedIlid. Er ligt dan een bredere opvatting van mystiek bi/lllen handbereik. Deze
bredere opvatting werpt niet alleen een ander licht op de relatie tIlssen literatllllr eli mystiek,

Illaar maakt het ook mogelijk de geschriften van Etty Hilleslllll met niellwe ogen te bezien.

Mystiek

Een van de grootste mystici uit de West-Euro-
pese traditie is ongetwijfeld de Brabantse
Hadewych, die - ruw geschat - in de tweede

helft van de dertiende eeuw leefde. Over de per-
soon van Hadewych is vrijwel niets bekend uit
directe bronnen. Zij schreef echter visioenen,
brieven en gedichten aan de hand waarvan enige
gegevens over haar zijn te destilleren. Zij moet
een ontwikkelde, goed opgeleide vrouw
geweest zijn; vermoedelijk kwam zij uit Ant-
werpen, maar zij heeft ook elders gewoond.
Bovendien onderhield ze internationale contac-
ten. Hadewych was geen non maar leefde wel
enige tijd binnen een vrouwengemeenschap.
Een aantal brieven getuigt van interne moei-
lijkheden, waardoor ze hiervan verwijderd is
geraakt. Veel van deze brieven waren gericht aan
een vriendin die nog wel in die leefgemeenschap
verbleef; mogelijk is Hadewijch van deze
vriendin geestelijk leidsvrouwe geweest.
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De werken van Hadewych werden in de vori-
ge eeuw 'ontdekt'. Haar gedichten werden voor
het eerst uitgegeven in 1875, haar prozawerken
in 1895; sindsdien zijn vele uitgaven gevolgd.

Een wetenschappelijke uitgave van het werk van
Hadewych verscheen in 1908 van de hand van

de jezuïet Van Mierlo. Hij gold lange tijd als een
van de belangrijkste autoriteiten op het gebied
van de middelnederlandse letterkunde.

In 1934 promoveerde de jonge Marie van der
Zeyde met een studie over Hadewych bij de
neerlandicus De Vooys. Alom erkende men dat
de studie grote kwaliteiten had en dat Van der
Zeyde over de technische aspecten van de
geschriften opmerkelijke ontdekkingen had
gedaan. Veel recensies eindigden niettemin met
een opmerking waarin uiting werd gegeven aan
een groot gevoel van onbehagen, evenwel zon-
der dat dat onbehagen nauwkeurig onder woor-
den werd gebracht.

Wanneer men een aantal van die recensies ver-
gelijkt, wordt het probleem duidelijk: Marie van
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der Zeyde zou eigenlijk geen recht hebben om

dit onderwerp bij de kop te pakken: Van der

Zeyde - zo vond men - was geen theologe en
was bovendien niet katholiek; hoe zou zij dan
mystiek kunnen begrijpen? Nadere beschou-

wing laat zien dat de critici vooral vielen over
het eerste gedeelte van de dissertatie, waarin Van

der Zeyde de mens Hadewych probeert te bena-

deren. Aangezien - zoals gezegd - geen andere
bronnen voorhanden waren dan Hadewychs

geschriften, restte Van der Zeyde geen andere
mogelijkheid dan deze naast andere geschriften

te leggen. Op die manier kon zij constateren dat
Hadewijch in alle opzichten een kind van haar

tijd was: ze had de grote theologen uit Parijs
gelezen, kende haar klassieken en de geschriften
van de hoofse liefde, en ze doorzag de techniek
van de minnezangers. Gaf Hadewychs religieu-

ze en godsdienstige woordkeuze Van der Zey-
des voorgangers reden om te vooronderstellen

dat zij het eigen geloof meer diepgang wenste te
geven, Van der Zeyde was een andere mening
toegedaan. Zij stelde dat Hadewychs woordge-
bruik niet per definitie een bewijs was van een

traditioneel-christelijke geestelijke ontwikkeling:
Hadewych móest zich wel zo uitdrukken, omdat
er binnen de toenmalige cultuur geen ander taal-
spel voorhanden was. In de visie van Van der
Zeyde betekende dit dat traditioneel christelijk
taalgebruik nog geen bewijs vormde voor een
traditionele geloofsverdieping, waannee de weg
voor een geheel nieuwe interpretatie van
Hadewychs werk open lag.
Die gedachte bleek voor 1934 te nieuw. Tot
lang na de dissertatie van Van der Zeyde bleef
men ervan uitgaan dat beschrijvingen van mys-
tieke ervaringen in de middeleeuwen uitsluitend
plaatsvonden binnen het kader van een geloofs-
overtuiging. Voor het Westen was dat het
Christendom. Andere vom1en van mystiek ston-
den meestal als oninteressant te boek en werden
vaak gelijkgesteld aan willekeurige occulte, en
esoterische stromingen of voorzien van het pre-
dikaat 'heidens'.
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De kritieke/! /lader beschouwd
Etymologisch gezien betekent het woord 'mys-
ticus': de mens die zich sluit voor het uitwendi-

ge, opdat hij des te beter het inwendige ziet en
hoort. Mystiek is dan een geestelijk groeiproces,

waarin de mens rechtstreeks probeert te komen
tot wat hij als 'goddelijk' of 'het absolute'
ervaart. Van der Zeyde formuleert dit waar het

Hadewych betreft als volgt:

'Centraal is voor haar niet het Christelik
geloof, niet de liefde tot God, geen gevoel
van afhankelikheid, van gebondenheid en ver-

bondenheid, - centraal is voor haar het grote
verlangen; het verlangen juist gróte zielen

eigen om uit te breken uit de begrenzingen
van het kleine ik, zich te offeren, op te gaan

en onder te gaan in het meer-dan-ik. Het is
dat wat Hadewych drijft: het "onghedueren",
het 0I1draagelik bekneld worden door eigen
begrenzingen, de hunkering, door geen enke-
le vervulling bevredigd, de worsteling om
overwonnen te worden, - de eeuwige honger,

die honger naar het Eeuwige is' (1934: 19).

Over dit verlangen zegt zij verder:

'Alle deugden die Hadewych op haar harts-
tochtelik temperament verovert, lijdzaamheid,
ootmoed, geduld, toewijding aan kleine
plichten, zachtmoedigheid in de omgang met
anderen, onderwerping aan de goddelike Wil,
tenslotte de hele religieuze levenshouding die
haar niet eigen is, - dit alles heeft zijn religi-
euze wortels in het metafysies verlangen. Het
verlangen zelf, al dwingt het elke vorm van
eerbied af, en dat des te sterker wanneer het
meer uitsluitend een mensenleven beheerst,
blijkt het leven toch eerst inhoud te kunnen
geven wanneer het zich richt op geestelike
waarden; en van de aard van die geestelike
waarden hangt de inhoud van het leven af

(1934:23).
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Van der Zeyde realiseert zich heel goed dat

Hadewych vanaf haar prilste jeugd niet anders

dan christelijk is opgevoed. Tevens stelt zij ech-
ter: 'Ook wanneer zij alles gelooft, d. w.z. voor
waar houdt, wat de katholieke kerk leert, en
niets wat de kerk verbiedt te geloven, dan is

daarmee haar religieus leven nog niet naar het
Katholieke model gesneden' (1934:23). Een van
de critici - de schrijver A. Van Duinkerken -
stelt de conclusie in straffe bewoordingen ter dis-
cussie. Van der Zeyde zou - 'de ernst van haar
studie en de ijver van haar onderzoekingen ten

spijt' - Hadewych geheel niet hebben begrepen
en erin hebben gefaald, het 'gemoed van de
mystieke dichteres te verstaan.' Als argument
voert Van Duinkerken aan dat Van der Zeyde
een visie op het middeleeuwse kerkgeloofhan-
teert, die 'veel te schematisch' en 'veel te simp-
listisch' is. Verder ziet hij in het niet katholiek-

zijn van Van der Zeyde aanleiding te vermelden
dat 'de schranderheid van haar verklaringen
wordt geschaad door het "ongeloof', waarmee
zij de mystica tegemoet treedt,' om even later te
veronderstellen dat Van der Zeyde 'weigert de
katholieke rechtgelovigheid van Hadewych te
erkennen.' (Duinkerken, zonderjaarvermelding:
21-26) Een kritiek van de recensent Urbain van
der Voorde ligt in het verlengde hiervan. 1

De kritiek van Van Duinkerken en Van der
Voorde komt mijns inziens vooral voort vanuit
een zekere strengheid die werd ingegeven door
de eigen levensbeschouwelijke achtergrond: van-
uit hun katholieke herkomst konden zij zich niet
indenken dat Hadewych wel eens niet christelijk
zou kunnen zijn. 2 We hebben hier echter niet
alleen te maken met een verschil tussen gelovige
wetenschappers enerzijds en niet-gelovige weten-
schappers anderzijds. Terwijl de jezuïet Van Mier-
lo Hadewych bijna als een heilige beschouwt,
beschrijft de katholiek Gerard Brom haar als een
groot artieste die niets heiligs had en mogelijk een
beege hysterisch was. (Vgl. Van der Zeyde,
1934:30). De verdeeldheid, met andere woorden,
zat ook binnen de katholieke gemeenschap zelf
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Marie van der Zeyde probeerde de persoon

Hadewych te benaderen en zij was niet op zoek

naar specifiek christelijke aspecten in haar werk.
Zij beschrijft Hadewych als een zoekende, ver-
langende mens. Daarbij is haar conclusie dat

Hadewych zich zowel bediende van de wereld-
se beeldspraak van hoofse liefde als van de sym-

boliek uit haar geloof, omdat zij niet anders kon
en niets anders had. Hadewijch gebruikte beide
bronnen 'bij gebrek aan beter.' Waar de mid-

deleeuwse mystica naar zocht was niet ingege-
ven door een per definitie christelijk geloof:

misschien was het zelfs eerder in strijd daarmee.
Van der Zeyde noemt Hadewychs zoektocht
echter uitdrukkelijk wel religieus.

Tegenwoordig leiden gedachten als die van Van
der Zeyde niet meer tot controversen. Men her-

kent mystieke teksten als een literair genre en de
interpretatie ervan geschiedt ook los van de
eventuele ervaringen van de schrijver. Zo ver-
diepte F. Willaert zich in de strofische gedich-

ten van Hadewych: hij analyseerde ze, diepte ze
uit en vergeleek ze met de troubadourspoëzie
van Hadewychs tijd (1984). P. Mommaerts
schreef over de opbouwen de structuur van de
visioenen van Hadewych (1986). H.Vekeman
herkende het visioen als een literair genre (1986)
en A. Vergote kwam tot een psychologische
interpretatie ervan (1986). A. 13urnier maakte bij
de Verwey-Iezingen in 1988 onderscheid tussen
mystiek en magie enerzijds, en mystiek en reli-
gie anderzijds, waarbij zij heel duidelijk mystiek
en westers geloof ontkoppelde.

'Met een zekere vanzelfsprekendheid hebben de
schrijvers over Hadewych haar bij de mystici
ingedeeld,' constateert Van der Zeyde (1934:30).
Ook signaleert ze dat het woord 'mystiek' slor-
dig gebruikt wordt en dat men het doorgaans
verwart met 'occult' of'supernonnaal'. Om aan
deze onzorgvuldigheid weerwerk te bieden,
tracht Van der Zeyde zelf mystiek te definiëren.
Volgens haar is het:
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'[ ... ] de onmiddellijke aanraking met het God-

delike, met "de Grond der Dingen"; het is

dus een - in de ruimste zin - religieus begrip.
Nooit kan men streng wetenschappelik bewij-

zen dat een bepaalde ervaring mysties, of een

bepaalde persoon mysticus is. Iedereen moet
hier werken met indrukken en buiten-weten-

schappelijke axioma's' (1934:30-31).

Hoewel buiten-wetenschappelijke axioma's per

definitie onbewijs- en onweerlegbaar zijn, bete-
kent dat niet dat niets kan worden gezegd over de
aannemelijkheid en redelijkheid ervan. Zo is een

aantal vooronderstellingen van schrijvers over
Hadewijch hoogst betwistbaar en ter illustratie

noemt Van der Zeyde er een aantal in een voet-

noot: 'er bestaat geen andere mystiek dan de ortho-
dox-katholieke,' of: 'alleen edele, vrome mensen
hebben mystieke ervaringen.' (1934:31) Van der
Zeyde - zich bewust van de valkuilen - schonk veel
aandacht aan haar eigen vooronderstellingen

omtrent mystiek. Zij geb mikte daarbij bijvoorbeeld
het boek The varieties of religiolls experiellce van Wil-
liamJames uit 1902, een studie waarnaar ookJung
in zijn Archetypell uit 1934 verwijst. Hierin worden
mystieke ervaringen los van levensbeschouwing of
kerkelijke traditie geduid. James noemt vier ken-
merken op grond waarvan men een beleving zijns

inziens mystiek mag noemen:

1. Onuitspreekbaarheid en onverdraagzaam-
heid. Over een mystieke ervaring kun je
niet communiceren: om te begrijpen hoe
zo'n ervaring is, moet je er zelf één of
meer hebben meegemaakt.

2. Mystieke bewustzijnstoestanden hebben
niet alleen een emotionele kant; ze bieden
inzicht in existentiële waarheden, waar
het discursieve denken tekort schiet. Mys-
tieke intuïtie komt heel gezaghebbend
over: er. is geen plaats meer voor twijfel.

3. Een mystieke beleving is meestal kort en
voorbijgaand van aard: hoogtepunten
duren zelden langer dan enkele uren, en

meestal niet eens een half uur.
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4. Je kunt een mystieke bewustzijnstoestand
voorbereiden met oefeningen - zelfs licha-

melijk - maar het bewustzijn zelf is niet

actief. Het ondergaat als het ware een
invasie van (een) dominante kracht, die

vaak leidt tot een eenwording daarmee.

(1995:253-254)

Mede aan de hand van dit boek kon Van der
Zeyde tot haar eigen interpretatie van mystiek

komen. Zij zag het christen-zijn van Hadewijch
als hulpmiddel en niet als doel. De niet mis te

verstane reacties op deze nieuwe gedachte mo-
gen ons, gezien de tijd waarin de dissertatie ver-

scheen, niet verbazen. Zij zouden echter heel

wat zorgvuldiger zijn geweest als ook op het
niveau van de axioma's was gediscussieerd. In

ieder geval kan met terugwerkende kracht wor-
den gesteld dat de vooronderstellingen die Van
der Zeyde hanteerde heel wat zorgvuldiger

waren dan die van menig opponent.

Verlangen

Mystiek is - zoals reeds eerder in deze tekst
gesteld - een geestelijk groeiproces, waarin de
mens rechtstreeks probeert te komen tot wat hij
als 'goddelijk' of 'het absolute' ervaart. In dat
groeiproces speelt - om nogmaals de woorden
van Van der Zeyde te citeren - het 'metafYsies
verlangen' een grote rol. Het is een verlangen
dat niet per definitie gosdienstig genoemd moet
worden: het kán het worden als iemand er op
een bepaalde manier mee omgaat en het kán als
zodanig worden gezien als op een bepaalde
manier wordt geïnterpreteerd. Als voorbeeld
parafraseert Van der Zeyde een tekst uit The
CardCller van R. Tagore:

'0 moeder, de jonge prins zal onze deur
voorbij komen [... ] hoe kan ik dan aan mijn
werk blijven, vanochtend' Toon mij hoe ik
mijn haar moet vlechten; zeg mij wat kleed ik
aan zal trekken. Waarom zie je zo verwon-
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derd naar mij, moeder? Ik weet wel dat hij

niet zal opzien naar mijn vensters; ik weet dat

hij in een oogwenk uit mijn gezicht zal zijn;

alleen de wegstervende zang van de fluit zal
klagend tot mij komen van verre. Maar de

jonge prins zal onze deur voorbij komen en ik
zal me voor dat ogenblik op mijn best kleden.

o moeder, de jonge prins is onze deur voor-
bij gekomen en de morgenzon flikkerde van
zijn wagen. Ik vaagde de sluier van mijn

gezicht weg, ik reet het robijnsnoer van mijn
hals en wierp het op zijn pad. Waarom zie je
zo verwonderd naar mij, moeder? Ik weet wel
dat hij mijn snoer niet opnam; ik weet dat het
verbrijzeld werd door de wielen en een rode
vlek liet op het stof, en niemand weet wat

mijn gave was noch voor wie. Maar de jonge
prins is onze deur voorbij gekomen en ik
wierp de juwelen van mijn borst op zijn weg.'
(1976:10-11)

In deze door Frederik van Eeden vertaalde tekst

van Tagore herkent Van der Zeyde het verlan-
gen in haar kinderlijkste vorm, waarbij zij ervoor
waarschuwt het hier niet primair te beschouwen
als erotisch: de erotische vorm is hooguit één
van de gedaantes - misschien wel een erg voor
de hand liggende - waarin het verlangen kan

worden herkend. Verder dient het hier ook niet
per definitie te worden gezien als een afgeleide
van het religieuze verlangen. Hoe arbitrair een
interpretatie kan zijn, wordt duidelijk als de
vraag moet worden beantwoord of deze tekst
van Tagore een liefdeslied of een geestelijke
tekst is. Tagore nám hem op in zijn liefdeslyriek,
maaL .. is de jonge prins eigenlijk niet - zoals Van
der Zeyde stelt - een symbool voor het meer-
dan-ik in de verbeelding van het meisje?
Immers, wat zij offert - in de oorspronkelijke
taal: 'T71ejewel of IIlY breast' - hoeft niet alleen te
verwijzen naar een sieraad. (Van der Zeyde
maakt aarzelend een vergelijking met het Bij-
belse Hooglied (1934:21).)
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Hoe het verlangen zich ontwikkelt is niet alleen

afhankelijk van de persoon, maar ook van de

(maatschappelijke) omstandigheden. In de
optiek van Van der Zeyde kan het grote ver-

langen dat naar een niet-bestaande geliefde zijn,
maar het kan bijvoorbeeld ook - houd de tijd

waarin zij haar dissertatie schreef in gedachten! -
een politieke gerichtheid hebben.

Omdat zij een consequente scheiding tussen
godsdienst en mystiek hanteert, is Van der

Zeyde behoorlijk flexibel in haar duiding van
het (grote) verlangen. Zo stelt ze dat het grote

verlangen bij Hadewych in feite haar hele bele-
vingswereld omvat. Het kan bij haar - aldus Van

der Zeyde - worden gezien als 'een natuurlijke
neiging om in denken, voelen en handelen tot
de uiterste consequenties te gaan, en vooral een
zekere vatbaarheid voor mystieke ervaringen'
(1934:21). In het verlangen bij Hadewych ko-

men daarbij een aantal essentiële menselijke
motieven samen:

'Drang tot overgave en mystieke aanleg zijn
het - behoefte áán en ervaring ván een meer-
dan-ik, die voor haar de 'mystiese Andere'
[... ] doen ontstaan, de Andere die haar offer
aanvaardt en duizendmaal waard is, die haar
zelfverlies maakt tot oneindige winst en
onuitputtelike rijkdom, die haar menselike
beperktheid opheft zonder haar wezen te
schenden. Deze Andere wordt dan het mid-
delpunt des levens; er is nog maar één doel:
hem nader te komen; één leed: van hem

gescheiden te zijn; één geluk: zijn aanwezig-
heid te ervaren, hem te vinden, door hem
gevonden te worden.'

Hoe veelomvattend het verlangen ook is,
Hadewych weet er een naam aan te geven en
noemt het 'Minne'. Overeenkomstig de alom-
vattendheid van haar verlangen staat 'Minne'
buiten haar én is in haar, is partner én tegen-
stander, is de uitverkorene voor wie men vecht
én de hoge vrouwe die men wil dienen, is God,
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is het Absolute ... Dat alles IS bij Hadewych
'Minne'.

Het verlallge/1 bij Etty Hillesum
Ook in de dagboeken van Etty Hillesum speelt

het verlangen een grote rol. Aanvankelijk lijkt
het of Etty Hillesum van het ene verlangen in
het andere belandt, bijna alsof zij aan datgene
wat zij voelt, telkens de verkeerde naam van
'verlangen' geeft. Hiermee kan in dit dagboek

een gegeven worden aangetroffen dat vaak als
een literair thema gebruikt is. Voorbeelden daar-

van zijn er te over. Zo verlangt de jonge Anton
in Terug Ilaar lila Dallllllal/ niet echt naar het

meisje Ina Damman, maar gaat het eerder om
een breder verlangen dat Anton háár naam en
háár beeld geeft. En zo heeft de held in het bock

Een vll/cht regel1llJl/lpel/van Maarten 't Hart maar
één verlangen: het meisje Martha dat bij hem op
school zit, enkele klassen hoger dan hij. Zij

merkt hem echter nauwelijks op. Als hij het
meisje - eenmaal volwassen - opnieuw ontmoet,
is de lezer getuige van de grote ontgoocheling
van de hoofdpersoon. Maar deze ontgoocheling

vervaagt en maakt plaats voor een ander - die-
per - verlangen, waarbij de ik-figuur een gevoel
van vrede ervaart in de zekerheid dat dit nooit
aan desillusie onderhevig zal zijn.

'Buiten slaat een torenklok eenmaal en elders
slaat daarna een andere torenklok eenmaal en
terwijl ik daaruit probeer op te maken hoe
laat het is en mij dadelijk realiseer dat dat niet
kan, vervagen langzaam de lijnen van haar
gezicht omdat ik één moment mijn aandacht
op iets anders richtte. Zonder dat ik het ver-
hinderen kan verdwijnt ze, maar wat blijft is
het ongelofelijk vredige gevoel dat diep in
mijn lichaam onder mijn middenrif begint en
zich uitbreidt tot een nooit gekend welbeha-
gen dat niet alleen de hoofdpijn weet te ver-
drijven en bij voorbaat dromen waarin ik
omlaag val verijdelt, maar daar bovenuit een
voorspelling lijkt in te houden van iets dat
voor altijd geldig zal blijven' (1978:167).
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Ik denk dat bij Etty Hillesum iets soortgelijks
heeft gespeeld als in het boek van Maarten

't Hart, zij het met dit verschil dat de geliefde
Spier wel degelijk een rol in het leven van Hil-

lesum speelde en omgekeerd. Maar Etty Hille-
sum is geen personage in een roman van
Vestdijk of't Hart en gaandeweg de dagboeken
maakt de lezer dan ook mee hoe zij dat, wat

eerst haar grootste verlangen leek te zijn - de
'fout' die zij zich misschien niet eens echt reali-

seerde - bijstelt. Het mooist is dat te zien in een
droom die zij op 9 september 1941 beschrijft:

'Uit een droom. Een man die leek op S.

[Spier AvD], maar toch anders, joviaal, char-
mant, ontbood me in z'n studeerkamer en

trachtte bij me uit te lokken oppositionele

opmerkingen tegen S. Dicky zat op de grond
en staarde peinzend naar me, terwijl ik sprak.
.oe man vroeg: kan het zijn, dat U iets tegen
hem hebt, omdat hij zich minder met u
bemoeit dan vroeger? Ik: 0 nee, want dat
enkele uur dat ik hem spreek is zo intensief en

zo overvol - verder weet ik het niet precies.
Hij trachtte toen critiek bij me uit te lokken
op de Chirologie. En ook daar ging ik niet op
in. En het gaf me een trots gevoel dat ik niet
op die provocaties inging, het was net of ik
pál stond voor S. en hem verdedigde en
character toonde, wat ik vroeger misschien
niet gedaan zou hebben. Maar die man leek
op S. zelf, was alleen een goedkopere uitgave
en deed verschrikkelijk charmant en joviaal
om toch maar vooral hatelijkheden bij me uit
te lokke!l. Maar Etty stond pal en ging er niet
op in en was daar erg trots op. En Dicky's
gezicht hing als een bleke lampion achter in
de kamer en ze keek naar me, verdroomd en
toch nadrukkelijk, als een waarschuwing.
Deze droom was heel duidelijk. Positieve
droom. Een stuk strijd in mij, tussen dat beeld
van S. in me waar ik niet van houd en dat
waar ik echt van houd' (107).
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Ik zou hier willen wijzen op de vreemde tegen-

stelling in de laatste alinea van het citaat tussen
'niet' houden-van en 'echt' (in plaats van: wél)

houden-van. 3 Het 'echte' houden-van verwijst

naar een breder verlangen dan dat kan worden
uitgedrukt in de eenzijdige dimensie van het
'wel' of 'niet' houden-van. In het korte bestek

van dit artikel is het onmogelijk in te gaan op de
rol van Spier in Etty's leven. In de geschriften
van Etty zien we hem alleen door haar ogen; dit
maakt een werkelijke beoordeling erg lastig,
zeker ook door haar meeslepende taal. 4

Zoals de dagboeken laten zien, vertegenwoor-
digt Spier op een gegeven moment niet meer
'het Absolute' voor Etty Hillesum: zijn taak als
leraar of therapeut is ten einde en er is geen
bemiddelaar meer nodig voor inzicht. Ze ervaart
God in zichzelf: God die machtig en kwetsbaar
tegelijk is, en in zekere zin ook van haar afhan-
kelijk. Dat laatste omdat de relatie tussen haar-
zelf en Hem gelijkwaardig is. Het is dit waaraan
Etty Hillesum refereert als ze schrijft: 'Het aller-
diepste in me, dat ik God noem' (549).

In de theologische antropologie wordt de mens
gezien als een onbegrensd verlangend wezen, dat
grenzen zoekt te overschrijden om tot heelheid
te komen. Dit verlangen moet hij echter tege-
lijkertijd binden aan - en integreren in - zijn his-
torisch contingente situatie. Het moet - wil het
niet in het imaginaire blijven steken - worden
beteugeld maar ook worden geïntegreerd in het
leven van alledag: een uiterst paradoxale situatie
(Vgl. Apostel, 1998:96-105).
De behoefte en de noodzaak om het verlangen
in haar leven te integreren, hebben Hadewych
zeker geïnspireerd tot haar gcschriften voor
anderen. Ook in de geschriften van Etty Hille-
sum zicn we hoe in haar ontwikkeling de
behoefte om handelend op te treden in het
dagelijkse leven zich mengt met haar spirituali-
teit.
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Literatuur en mystiek

Tussen literatuur en mystiek kan een relatie
worden veronderstcid. Van der Zeyde laat in

haar dissertatie zien hoe een gedicht van Hen-
riette Roland Holst inhoudelijk parallellen ver-

toont met een gedicht van Hadewych; een
gedicht dat zonder die vergelijking wellicht door

niemand als een mystiek gedicht zou zijn her-
kcnd. Daarbij wordt zichtbaar hoe bijvoorbeeld
het mystiek natuurgevoel en het 'hunkerend
vrouwenhart' (een omschrijving van Van der

Zeydc) door de eeuwen gelijk bleven. Maar

ondanks de overeenkomsten durft Van der
Zeyde niet verder te gaan dan een losse opmer-
king over de mystiek van (profane) literaire tek-
sten: het vergde in 1934 blijkbaar moed om
mystiek ook als een literair genre te herkennen.
Een mystieke tekst literair noemen mocht wel,
andersom lag dat toen kennelijk moeilijker -
bijna alsof mystiek daamlee ontheiligd zou wor-

den.

In 1979 demonstreerde Van de Watering hoe
gedichten van Lucebert coherent werden, wan-
neer men ze las als mystieke literatuur. 'Mystiek'
betekent naar zijn mening bijna altijd 'mystie-
ke literatuur' en op grond daarvan doet hij voor-
stellen om 'mystiek' ook als literaire term te
gebruiken. Bij zijn definitie onderschrijft Van de

Watering bijna als vanzelfsprekend de opvatting
dat mystiek een algemeen menselijke ervaring

betreft.
Van de Watering spreekt in dit verband van
'mystiek taaleigen': daarmee bedoelt hij inhou-
delijke cn fonnele eigenschappen van de teksten,
die hij ook probecrt in schcma te krijgen. Bij de
inhoudelijke kant schetst hij wat hiervoor reeds
besproken is: een ervaring van eenwording met
de Ander, tijdloosheid, kennisname, een ik-
bcwustzijn boven het alledaagse, de ervaring dat
het je 'overkomt', de onmogelijkheid erover te
spreken - althans het onder woorden te bren-
gen. Onder de formele component valt in ieder
geval een nog te schrijven lexicon van bijzon-
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dere uitdrukkingsvormen en -middelen, zoals
woorden, beelden, voorstellingen, stijlfiguren en

schrijf procedures. Een voorbeeld daarvan is het
gebruik van woorden als wind, stonn, stilte, tijd,

honger en dorst. Deze woorden hebben een
extra betekenislaag als ze door de mysticus
gebruikt worden. Het gaat niet om een letter-

lijke betekenis, maar om een metafoor die ver-
wijst naar iets dat niet letterlijk gezegd kan
worden omdat woorden die de directe beteke-

nis dragen, ontbreken. Bij het gebruik ervan ver-
onderstelt de schrijver dat zijn lezer een

ingewijde is die weet waar hij het over heeft.
Vaak worden daarbij ook paradoxen, natuurbe-
schrijvingen en vergelijkingen gebruikt. Waar
het écht om gaat, kan niet genoemd worden,

maar wordt duidelijk in de veelheid van woor-
den en beelden.
Van de Watering stelt dat overal in de geschre-

ven mystiek - onafhankelijk van geloof of denk-
richting - gelijke beelden worden gebruikt. Die
gelijke beelden zijn belangrijk om in de over-
gang van oude naar nieuwe vormen mystiek te
blijven herkennen.

Ter illustratie van het voorgaande het sonnet Het
sOl/per van Nijhoff en het (vertaalde) gedicht De
oneind((!/zeid van de Italiaanse dichter G. Leopar-
di. Beide gedichten kan men lezen als mystie-
ke teksten. Bij het gedicht van Nijhoff wil ik
erop wijzen dat hij 'brood en wijn' vergezeld laat
gaan van een enkelvoudige persoonsvorm,
namelijk 'werd'. Dat geeft al aan dat het hier om
één begrip gaat. Beelden als 'waaien', 'wieken
der tijd' zullen iedereen meteen opvallen. Daar-
naast zijn er de extase, het feit dat de ervaring
mensen 'overkomt', de aanwezige angst en het
beven, de onmacht te spreken en de paradox aan
het einde. Het gedicht is een beschrijving van
een 'anti-laatste-avondmaal', zou je kunnen zeg-
gen. Brood en wijn hebben geen (symbolische)
kracht meer, mensen kunnen elkaar niet meer
helpen en worden zelf alleen maar eenzamer als
ze in de ogen van een ander dezelfde eenzaam-
heid lezen. In hun radeloosheid gaan ze harder
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lachen en meer drinken, om op die manier de
angst te overschreeuwen.

In het gedicht van Leopardi ziet de lezer de
mogelijkheid om de ervaring van de - in de tekst

besloten - mystiek te sturen. Ook hier zijn vaste
woorden te herkennen als tijd, onmetelijk, angst,
wind, eindeloosheid en - natuurlijk - is er een
paradox. Hoewel de gedichten een aantal vaste
woorden delen, is er inhoudelijk echter een

b'Toot verschil: het eerste gedicht beschrijft alleen
angst, terwijl in het laatste gedicht angst tot rust

en vrede kan leiden.

Het souper
't Werd stil aan tafel. 't Was ofwijn en brood
Werd neergeslagen uit den greep der handen.
De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden

En 't raam sprong open door een donkren stoot.

Als water woelden in den nacht de landen
Onder het huis; wij voelden hoe een groot
Waaien ons aangreep, hoe de wieken van de

Vaart van den tijd ons droegen naar den dood.

Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen:
Een mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid
Dieper weerkaatst in de oogen van een ander.

Maar als de winden langs de daken huilen,
Vergeet, vergeet waar ons zwak hart om schreit,
Lach en stoot glazen stuk tegen elkander.

De Oneindigizeid
Steeds was mij deze eenzame heuvel lief
en deze heg, die aan zovele zijden
de verre horizon aan het oog onttrekt.
Telkens als ik hier zit, stel ik me erachter
onmetelijke ruimten voor, en stilten
die 't menselijk begrip te boven gaan,
en peilloos diepe rust; waarbij ik soms
bijna verstijf van angst. En als ik dan
de wind door deze takken heen hoor waaien,
dan vergelijk ik die immense stilte
met dit geruis: ik denk aan de eeuwigheid,
aan de afgestorven jaren, en aan dit
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dat leeft, en aan het geluid ervan. En zo

verdrinkt mijn geest in eindeloze diepten,
en zoet is 't mij in deze zee te zinkel1.
(Vertaling Frans van Dooren.)

De term 'mystieke literatuur' geldt niet alleen voor

sommige soorten poëzie, maar evenzeer voor
bepaalde soorten proza. Zo vinden we eerder
genoemde kenmerken tot op zekere hoogte ook
terug in het proza van Etty Hillesum. Enige zorg-

vuldigheid is daarbij op zijn plaats. Zij schrijft een
dagboek: schijnbaar niet aan iemand gericht, maar
voor zichzelf. Dagboeken zijn echter ook een lite-
rair genre. Van belang is in dit verband dat Etty
meedeelt dat zij ooit' echt' gaat schrijven en dat zij
dan wil schrijven zoals Japanners kunst maken: met
heel weinig alleen de essentie raken van watje wilt
uitbeelden. De dagboeken kunnen daarom mede
worden beschouwd als voorwerk voor latere
publicaties (zie: Ten Holt, 1999:48 e.v.).

Gepubliceerde dagboeken kunnen een literair
genre worden genoemd, hoewel ook daarbij
enige kanttekeningen moeten worden gemaakt.
Het criterium van de fictionaliteit - zoals vaak
gehanteerd bij literatuur - gaat hierbij immers
niet op. De lezer weet niet in hoeverre een dag-
boek fictie of realiteit is - de schrijver zelf mis-
schien ook niet helemaal. De lezer zal er daarom
toe neigen aan te nemen dat alles 'waar gebeurd'
is of 'echt gedacht'. Het criterium dat het - zoals

bij literatuur - om een geordend geheel gaat, is
niet van toepassing: hét kenmerk van een dag-
boek lijkt juist de willekeur en toeval in schrij-
ven en gebeurtenissen. Een dagboek is ook niet
hetzelfde als een kroniek. Een dagboek preten-
deert geen objectiviteit: het staat ['lI1tasieën toe
en slechte humeuren, evenals extases en onech-
te heldendaden. Daarmee moet een lezer reke-
ning houden. Ook is van belang waarom de
auteur op sommige dagen /liet geschreven heeft.
De lezer dient zich telkens weer af te vragen:
wat staat er wel, wat staat er niet, wat dacht de
schrijfster op dagen dat zij niet schreef - en is dat
misschien de reden van het niet-schrijven?
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Tot slot bevat een dagboek - en hiermee komen

we bij argumenten om dagboeken wel te zien

als literair genre - zeker ook 'kunstgrepen':

momenten waarop de schrijver bewust structuur
in de tekst aanbrengt en een bepaald genre of
een bepaalde stijl hanteert. Omdat Etty Hille-

sum genoot van schoonheid en van literatuur,
moet ze ook oog hebben gehad voor eigen
mooie zinnen. Dit temeer omdat ze regelmatig

beschrijft hoe ze eigenlijk het liefst zou willen
schrijven (zie onder andere: 407,413 en 415).
Wie aandachtig leest, ziet hoe ze vaak structuur

heeft aangebracht in korte beschrijvingen. Zo
bevat de droom over Spier een duidelijke
opbouw: tot driemaal toe wordt de schrijfster
uitgedaagd om S. te verloochenen. Om nog
maar niet te spreken van de beschrijving van
Dicky, die ook wel als spiegel voor Etty Hille-
sum zou kunnen dienen. De droom is een klein,
mooi cyclisch verhaaltje in een groter, lang niet
zo geordend geheel.

Etty Hillesum wilde kroniekschrijver van haar
eigen tijd worden. Voor een kroniek waren haar
dagboeken - hoewel begrijpelijk - een beetje
rommelig. Je zou kunnen stellen dat haar schrijf-
werk in feite nooit afgekomen is: ze is te vroeg
gestorven. De geschriften van Hadewych zijn
veel meer gecomponeerd en beter in balans.
Maar hoewel systeem in geschriften iets zegt
over de vorm en de techniek ervan, zegt het
minder over de geldigheid of betekenis: een
dagboek met mystieke passages mag rommelig
zijn, herhalingen bevatten of onnauwkeurige
informatie geven. De vergelijking met Hade-
wych is daarom misschien minder gewaagd dan
in eerste instantie lijkt.

Hoewel Etty Hillesum het belangrijk vond dat
haar dagboeken uitgegeven zouden worden als
ze niet zou overleven, ziet zij deze schrijfsels niet
als haar grote werk. Dat moet nog komen. En
dat moet heel mooi zijn, de juiste woorden
bevatten, passen ... Ik vraag mij af wat Etty
geschreven zou hebben als zij teruggekomen
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was. Gcdichtcn? Visioenen? Romans? Wij heb-

ben allecn de dagboeken: hierin zien wij haar
met haar verlangcn cn in haar gevccht om het

Icven voor zichzelf cn anderen waardcvol tc
makcn. En zij is gebleven, zoals zij gegaan is:
midden in hct leven staan wij in de dood.

Etty Hillesum nu

Wie cr toe komt Etty Hillcsum in tc delen bij
mystiekc schrijvcrs van het westen, zal mogelijk
voorbij gaan aan ccn aantal andcrc bctekcnis-
sen van haar werk. Een rcden om het toch te

doen schuilt mijns inzicns in de mogclijkheid
om via een herkenbaar lces- en dcnkmodcl
dichter bij haar tc komen en haar vcrlangen naar
'het allerdicpstc in me dat ik God noem' bctcr

tc bcgrijpcn. Maar dat kan alleen als mystick en
godsdienst van elkaar ontkoppeld worden.
In de manicr waarop Etty Hillesum leefde, zicn
wc gelijkcnis mct dc mystica Hadcwych: ccn
vrouw dic zich niet conformeert aan burgcrlij-
kc waarden en normen, cen vrouw die een

eigcn patroon van denken verkoos boven hct
geïnstitutionaliseerde, een vrouw die stclling
nam, cen ontwikkelde, geïnspirecrde en zeer
begaafde vrouw, cen sterke zelfstandigc vrouw,
een vrouw die binnen een groep geestesvcr-
wanten lecfde, een vrouw die haar diepste
gevoelens stecds meer in cen taal vorm gaf die
'eigen' was: ... over wie van de twee spreek ik
nu?

Titus Brandsma, merkwaardig genocg één van
dc wetenschappers die zich in Hadewych ver-
diepte cn over haar publicccrdc, sticrf in
Dachau. De gedichten die hij - in dezelfde tijd
als Etty Hillesum - schrccf, zijn mocilijk tc lczcn
omdat dc stijl gcdateerd is cn voor ons gevoel
een beetje oubollig.
Bij mcnscn als Titus I3randsma is het vooral 'de
mystiek van dc daad', die hen tot een overtui-
gende gids maakt voor iedereen dic na hen
komen. Voor iets andcrs was geen tijd mcer.
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Etty Hillesum zit daar voor mijn gcvoel tusscn-
in. De manier waarop zij schrcef werd bepaald
door haar tijd cn haar omstandighcden, maar

haar geschriften zouden ook zondcr haar gc-
schiedenis waardcvol zijn gewecst.
Mét dic geschicdenis wordcn zij echtcr tot een
onbctwist intcgcr mcnsclijk document, als ver-
slag van dat, waartoc mensen in ccn bepaalde tijd

in staat kunnen zijn: bij uitstck menselijk, bij uit-
stck hcrkcnbaar.

Etty Hillcsum ... was zij ccn mystica? Of schrcef
zij allccn (fragmenten van) haar dagbock - al dan

niet bcwust - volgens mystieke traditie? Het zal
uitvocrig ondcrzoek vcrgen om hicrover mcer
tc zcggcn: ccn dcrgclijk ondcrzock zou mijns
inziens echter zcer waardevol zijn. De dagboc-
ken latcn ons een waardevolle manier zicn om

te dcnkcn cn tc communicercn: zij Iijkcn ecn
concept in zich te dragen dat zijn verdiensten in
dit opzicht al eeuwcn bewezen heeft.

Luccbcrt, de schilder/dichtcr, werkte na dc
Tweede W creldoorlog. Ecn aantal van zijn
gcdichtcn wordt door Van de Watering 'mys-
ticke literatuur' genoemd.
Het onderstaand gedicht lijkt icts in zich te heb-
bcn van dc Japanse schrijfwijzc die, naar ik
meen, Etty Hillesum zich voor ogen had.

Visser !Jalt l\1a YI/a/l

onder wolken vogels varen

onder golven vliegen vissen

maar daartussen rust de visser

golven worden hoge wolken

wolken worden hoge golven

maar intussen rust de visser

('Vogels?', zci cen lccrling van me uit HAVO
4 - we sprakcn in die weken vrijwel alleen maar
ovcr Kosovo - 'Bommcnwcrpcrs zul je bedoc-
len! ')
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Noten

1. Het artikel van Van der Voorde uit 1934 vond ik als

uitgeknipte kralltenrecensie in de dissertatie van Van

der Zeyde, die ik antiquarisch kocht. Het was niet

te achterhalen uit welke krant de recensie kwam.

Over de dissertatie van Van der Zeyde werd overi-

gens ook geschreven door Albert Verwey (zie:

1956:60-68), die zich lang met de geschriften van

Hadewych bezighield, en zelfS een 'vertaling' van de

visioenen maakte.

2. In dit artikel worden de termen 'katholiek' en 'chris-

telijk' door elkaar gebruikt. De verschillen zijn pas

van belang na de tijd waarin Hadewych leefde.

3. Opmerkelijk is de plaats van de droom in het dag-

boek, namelijk vóórdat een idyllische avond met

Spier en Dicky beschreven wordt. Maar de droom

moet geweest zijn ná die avond, volgens het vcrslag.

4. Eén opmerking over Spier: in veel gesprekken over

Etty Hillesum sprcekt men mijns inziens doorgaans

te makkelijk over julius Spier. Opmerkingen dat hij

in zeker opzicht een charlatan was die haar zou heb-

ben misbruikt en die alle codes van de therapeuti-

sche wereld zou hebben geschonden, roepen bij mij

de nodige vragen op. Codes waarin rolpatronen vast-

liggen zijn mijns inziens tijdgebonden. En om het

populair te zeggen: de leerlingen van jezus hadden

geen les van tien tot vijf, waarna ze naar huis gingen.

Over Socrates wordt ondanks zijn verregaande con-

tacten met zijn leerlingen 'ook niet op een verge-

lijkbare wijze gesproken. We mogen mijns inziens

niet uitsluiten dat Spier volgens een bepaalde opvat-

ting en visie werkte cn in die zin integer was.
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Een dierbaar woord uit het werk van
Etty Hillesum: 'later'

Een column

iV/allja Pach

Op lJerzoek lJall de orgallisatorCII lJall het sYlllposill1ll 'Efty Hilleslllll als illSpiratiebroll bij
lelJellslJragell' koos de alltellr erlJoor het woord 'later' bij Efty Hilleslllll te belichtCII. De l/lijze

waarop Efty Hilleslllll schrijft olJer later, tOOllt hoe zij zich bezighield lIlet de toekolllst, haar

gedachtCII olJer haar taak ill die toekolllst, haar le/lellskracht ell wat zij aall het /wgeslacht

wilde lIalatell. De beslissing 0/11 'het lot /lall haar /lolk te delelI ' was ;,/ de lJisie lJan de alltellr

dali ook zeker lIiet illgegellell door het olltbrekell llall eell toekolllstperspectief.

We //logelI wellijdelI,
IIlaar we //logen er niet onder bezwijken

Mijn eerste kennismaking met de brieven van
Etty Hillesum was bijna dertigjaar geleden. Eind
1970 had ik samen met mijn vader de resten van
Kamp Westerbork bezocht. Hij was daar van
1941 tot 1943 gevangen geweest. Toen ik op
4 mei 1971 werd geconfronteerd met de afbraak
van die resten, besloot ik dat dit niet mocht
betekenen dat de zichtbare herinnering aan wat
er op die plek was gebeurd, zou verdwijnen. Dat
besluit was het begin van wat nu het - onlangs
vemieuwde - Herinneringscentnul1 Kamp Wes-
terbork is.
Tijdens het bezoek aan Kamp Westerbork zei
mijn vader tegen mij: 'Als je wilt weten hoe het
was in Westerbork, lees dan de brieven van Etty
Hillesum ... ' (Hij had Etty Hillesum in Wester-
bork ontmoet en haar aangeboden van de mede
door hem georganiseerde vluchtlijn gebruik te
maken. Ze wilde dat niet.) De brieven werden
1111943 illegaal uitgegeven en de opbrengst
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ervan werd gebruikt voor onderduikers. Na de
oorlog publiceerde het blad lVlaatstqfin 1959 nog
eens de teksten en in 1962 gaf Bert Bakker een
boekje uit: Twee briellCII lIit Westerbork. Deze uit-
gave kwam in de ram~ terecht. Toen in 1981 de
eerste selectie uit de dagboeken werd gepubli-
ceerd onder de titel Het lIerstoorde lellen, heb ik
die uiteraard met grote belangstelling gelezen.
Etty zou mijn pad blijven kruisen. In het voor-
jaar van 1986 wandelde ik in Deventer met mijn
grote liefde langs de Ijssel. Daar staat sinds 1985
een monument voor Etty Hillesum. In novem-
ber 1993 - ik woonde inmiddels in Deventer -
organiseerden wij (mijn huidige echtgenoot en
ik) in Deventer samen met twee vrienden een
week ter gelegenheid van de vijftigste sterfdag
van Etty. En in mei 1996 hebben wij in de
voormalige synagoge en joodse school in
Deventer het Etty Hillesum Centrum gevestigd.

Tot zover over mijn persoonlijke relatie met
Etty Hillesum. Nu het door mij gekozen dier-
bare woord: 'later'.
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'Later, ja later. Wat weten wij van later? Mijn

God. Welk een zonnig optimisme nog in

onze phantasieën. De toekomst? Een barak in
Drente, met 36 t:1milies in één barak? Honger,
moord of verbanning? In ieder geval mag je
toch geen krachten weggeven aan phanta-
sieën, aan vruchteloze, zelfkwellende phanra-

sieën, krachten, die je nodig hebt om door
deze tijd heen te komen? Phantasieën zijn
heel mooi, maar ze mogen niet je eigen leven
aanvreten en nietje kracht doorzeven' (387).

Etty Hillesum wordt vaak gezien als iemand die

bewonderenswaardig is omdat zij de vrijwillige
keuze zou hebben gemaakt 'het lot van haar
volk' te ondergaan. Voor mij is dit wellicht het
moeilijkste onderwerp als we over haar bete-
kenis voor ons vandaag spreken en denken.
Bij haar overwegingen over de vraag op trans-
port gaan of niet, geeft ze blijk van een uitzon-
derlijk inzicht in wat wij later, na de oorlog -
zijn gaan benoemen als 'overlevingsschuld': het
zich schuldig voelen omdat men alles overleefd
heeft. Zo schrijft ze op 11 juli 1942:

'En mijn aanvaarden is geen resignatie of wil-
loosheid. Er is nog altijd plaats voor de
elementaire zedelijke verontwaardiging over
een regiem, dat zó met mensen omspringt.

[... ] Ik wil niet uit een soort masochisme
beslist mee gaan en afgerukt worden van m'n
bestaansbasis der laatste jaren, maar ik weet
nog niet eens of ik me prettig zou voelen, als
ik verschoond bleef van datgene, wat zovelen
moeten ondergaan. Men zegt tegen me:
iemand als jij, is verplicht zich in veiligheid te
stellen, je moet nog zoveel doen in het leven
later, je hebt nog zoveel te geven. Wat ik
allemaal al of niet te geven zal hebben, dat zal
ik kunnen geven, wáár ik ook ben, hier in
een vriendenkringetje of ergens anders in een
concentratiekamp [... ] En ook als ik het niet
zal overleven dan zal de wijze, waarop ik
sterf, doorslaggevend zijn om te weten, wie ik
ben' (515).
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We zullen echter nooit weten of zij - als zij

geweten zou hebben wat haar in Auschwitz te

wachten stond - deze zelfde keuze zou hebben

gemaakt. De manier waarop zij over de toe-
komst, over 'later' schrijft, geeft naar mijn
mening aan dat zij een zeer sterke wil tot leven

had.
En misschien mogen wij uit het feit dat zij na

aankomst in Auschwitz nog ruim drie maanden
heeft geleefd, afleiden dat zij ondanks de erbar-

melijke omstandigheden daar en ondanks haar
lichamelijke gebreken, toch een enorme levens-
kracht heeft behouden. Zelf had zij de gedach-

te dat zij het in een arbeidskamp niet langer dan
drie dagen zou kunnen volhouden (492).

Etty Hillesum had het vaak over later en in haar
dagboeken geeft ze dan ook meerdere malen
weer hoe zij zich zclf'later' ziet. Zo ziet ze zich-

zelf als getuige van deze tijd, als (kroniek)schrijf-
ster, maar ook in haar relatie met anderen en hoe

zij de wereld ziet. Zij schrijft om later kapstok-
ken te hebben, aanknopingspunten om de din-
gen waar zij mee worstelt later te kunnen
uitwerken, uitleggen, na te vertellen, maar zij
schrijft ook voor het nageslacht, voor ons.

'Ik zou lang willen leven, om het later alles
tàch nog eens te kunnen uitleggen en als me
dat niet vergund is, welnu, dan zal een ander
het doen en dan zal een ander mijn leven ver-
der leven, daar waar het mijne is afgebroken
en daarom moet ik het zo goed en zo volledig
en zo overtuigd mogelijk leven tot de laatste
ademtocht, zodat diegene, die na mij komt
niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen en
het niet meer zo moeilijk heeft. Is dat ook
niet iets doen voor het nageslacht?' (487).

Deze tekst is voor mij steeds een belangrijke
inspiratiebron, en is de reden waarom ik het
woord 'later' als thema voor deze beschouwing
heb genomen. Het voelt als een opdracht, en het
is verbonden met pijn - om Etty die omgebracht
werd; om die anderen, mijn t,'Tootouders, ooms,
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tantes; en ook omdat we het toch nog steeds zo

moeilijk hebben met vreemdelingen, met vluch-
telingen, met wapens en geweld en met oorlog.

Hoewel Etty Hillesum ervan overtuigd is dat de
nationaal-socialisten er op uit zijn de joden te

vernietigen en zij er ook rekening mee houdt
dat zij dit lot mede zal ondergaan, blijft zij een
toekomstbeeld van zichzelf ontwikkelen in een
na-oorlogse wereld: 'over een hele hoop jaren
dan ben ik een matrone geworden' (363).

Omdat zij kinderrechter wilde worden, ging zij
in 1932 rechten studeren. Maar van die plannen

is in haar dagboek niet veel terug te vinden. Na
haar rechtenstudie pakt zij een andere studie op:

slavische talen. Zij wil 'later in Rusland chirolo-
gie bedrijven. Dat zou een schone synthese zijn
van alles wat ik nou doe. Arm Moskou, hoe zou
het er nu gaan? Later moet ik het van de men-
sen zelf in Rusland horen. Dus nog genoeg te
studeren' (103). Ze wil ook reizen: 'naar Rus-
land, als afgezante van Europa en dan reis ik
weer naar Europa, als afgezante van Rusland.

Europa ben ik zelf, dat zit in mij en al mijn
weten en ervaring en intuitie, veel later, zal ik
gebruiken om Rusland te doorgronden en weer
aan Europa te vertellen, hoe het is' (338). 'Soms
is het me, of alles zich in me voorbereidt tot
Rusland' (457). Maar. .. ze wil ook verder rei-
zen:

'En ik zou later eens door Japanse landschap-
pen willen lopen om het nóg beter te weten.
Zoals ik überhaupt geloof, dat ik eens in de
richting van het Oosten zal trekken, later, om
daar dagelijks geleefd te vinden, waarin men
meent hier alleen te staan als een dissonant'
(414).
'Later wil ik gaan reizen door de verschillende
landen van jouw wereld, mijn God, ik voel
die trek in me, die over alle grenzen gaat en
die in al jouw verschillende en elkaar bevech-
tende schepselen over de gehele aarde toch
iets gemeenschappelijks ontdekt. En over dit
gemeenschappelijke zou ik willen spreken,
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met een heel klein en zacht stemmetje, maar
ononderbroken en overtuigend' (563).

Etty schrijft het dagboek voor zichzelf, als voor-
bereiding, als houvast voor het werk dat zij zelf

later wil gaan doen (zie: 396, 402, 448). Zij ziet
zich dan als schrijfster, een echte. 'Later zal ik
het misschien beter kunnen formuleren of zal
een figuur in een novelle of roman deze din-

gen kunnen laten zeggen maar dat is pas heel
veel later' (67). 'Later vind ik wel de juiste

penseelstreken, later, als ik echt ga schrijven'
(300). 'M'n lange nachten dat ik zitten zal en
schrijven, dat zullen m'n mooiste nachten zijn'

(394).

'[ ... ] ik zal later een verhaaltje kunnen schrij-
ven met als climax het feit, hoe iemand een
geliefd persoon uit de gevangenis meent te
kunnen afhalen en hij gaat hem halen met een
zak verse broodjes en het blijkt dat het een
misverstand is en daar staat hij dan met zijn
broodjes. Het verhaal zal zó zijn dat de hele
wereld er om huilt, maar met zulke grove

effecten als die broodjes zal ik dan moeten
werken, ik zal nooit zo kunnen schrijven als
Rilke, zo eenvoudig' (482). '[ ... ] en toch wil
ik later verhaaltjes schrijven, kleine puntige
geëtste verhaaltjes' (496). 'God, behoed me
voor één ding: laat me nooit in één kamp
komen met de mensen met wie. ik nu dage-
lijks werk. Honderd satires zal ik daar later
over schrijven' (532).

Vanaf het begin van de grote deportaties in juli
1942 ziet zij zich ook vooral als getuige van die
tijd. Ook daarin is zij mijn grote voorbeeld en
inspiratiebron. Daarom hebben we de voorma-
lige synagoge in Deventer tot Etty Hillesum
Ccntrum gcmaakt: om de verhalen over men-
sen, hun vreugde en hun verdriet, te blijven ver-
tellcn en te blijvcn waarschuwen.

'Ik hoop, dat ik alles mag onthouden uit deze
tijd en dat ik er later iets van mag vertellen.
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Het is alles heel anders, dan het in de boeken

staat, heel anders' (505).

'[ ... ] later, als ik alles overleefd heb, dan zal ik
over deze tijd verhaaltjes schrijven, die zijn
zullen als ijle penseelstreken tegen een grote
woordeloze achtergrond van God, Leven,
Dood, Lijden en Eeuwigheid' (510-511).
'Er moeten toch een paar mensen overblijven
om later de kroniekschrijvers te zijn van deze
tijd. Ik wil graag zo een klein kroniekschrijf-
stertje zijn later' (511).
'Er zal toch iemand over moeten blijven om

later te kunnen getuigen, dat God ook in deze
tijd nog geleefd heeft. En waarom zou ik niet
die getuige zijn?' (536).
'[ ... ] en misschien krijg ik dan heel veel later
nog eens een rustige ruimte om me heen, die
voor mij alleen is en dan zal ik er zo lang blij-
ven zitten, ook al zou het een jaar zijn, tot het
leven weer in me gaat borrelen en tot de
woorden tot me zullen komen, die zullen
getuigen van datgene, waarvoor getuigd zal
moeten worden' (540).

'Ik ben zozeer een gemeenschapsmens, mijn
God, ik heb nooit geweten hoezeer. Ik wil
midden tussen de mensen, midden tussen de
angsten zijn, ik wil het zelf alles zien en
begrijpen en navertellen later' (574).
'We hopen dat we je later mondeling alles na
kunnen vertellen waarachtig, dat hopen we
[...l' (646).
'Het is jammer dat ik zo weinig tijd heb om
te schrijven, ik zou zoveel te vertellen heb-
ben, ik spaar het wel voor jullie op voor later,
ja voor later' (647).

Ook in haar relatie met haar ouders, waar zij in
toenemende mate zorgen over heeft, denkt Etty
aan later, aan hoe het in de toekomst zal gaan:

'Ik zit nu gescheiden van mijn ouders en kan
ze niet bereiken, ook al zijn ze maar 2 uur
reizen van me vandaan. Ik weet nog precies in
wat voor huis ze wonen en dat ze geen hon-
ger lijden en dat veel goedwillende mensen

50

om hen heen zijn. En zij weten ook waar ik

ben. Maar ik weet ook dat er een tijd komen

kan dat ik niet weet waar ze zijn, dat ze gede-

porteerd zijn god weet waar heen en dat ze
ergens ellendig omkomen, zoals zavel en nu.
Ik weet dat dat kan komen' (684).

Hoe zag Etty Hillesum de toekomst? Zij vond

voor de nabije toekomst dat het belangrijk was
nu goed te leven om later krachtig te zijn, zowel
voor zich zelf als voor anderen.

'Wanneer je later nog eens anderen wilt leren

te leven, dan moet je eerst jezelf aanpakken.
Je moet eerst zelf komen tot een geestelijke
hygiëne' (61).
'Vanmiddag onder Beethoven moest ik
opeens diep het hoofd buigen en bad om
kracht voor allen, die in koude concentratie-
kampen zitten en bad om kracht voor allen en
wenste hun toe, dat ze zich de goede momen-
ten uit hun leven zouden herinneren, zoals ik
me later, in moeilijkere tijden, deze dag en
vele dagen van dit laatste jaar, zal herinneren
en ze me kracht zullen geven niet verbitterd
te raken tegen het leven. We moeten nu zor-

gen, dat dagelijks de krachten groeien om de
tijden te dragen die komen zullen' (262).
'En "werken aan zich zelf' is heus geen zie-
kelijk individualisme. En een vrede kan alleen
een echte vrede worden later, wanneer eerst
ieder individu in zichzelf vrede sticht en haat
tegen medemensen, van wat voor ras of volk
ook, uitroeit en overwint en verandert in iets,
dat geen haat meer is, misschien op den duur
wel liefde, of is dat misschien wat veel geëist?
Toch is het de enige oplossing' (458).

In haar geschriften heeft Etty steeds ruimte
gehouden voor hoop, voor gedachten over later,
als de oorlog voorbij is; deze teksten zijn van een
onthutsende actualiteit:

'Het is alles waarachtig niet zo eenvoudig [...].
Maar toch, wanneer wij een na-oorlogse
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berooide wereld nict mccr tc bicden hcbben,

dan onzc tcn kostc van alles geredde lichamcn

cn nict ccn nieuwe zin, die komt uit dc dicpste
putten van onze nood cn vcrtwijfeling, dan zal

dat tc wcinig zijn. Uit dc kampcn zelf zullcn
nicuwe gedachten naar buitcn moctcn uitstra-
len, nicuwc inzichtcn zullen hcldcrhcid om
zich hccn moctcn uitstralcn, verbreiden [... ]
cn zullcn zich dan moetcn verbindcn mct die

welke men zich daarbuitcn cvcn blocdig ~n
ondcr langzamcrhand bijna cvcn mocilijke

omstandighcdcn vcroveren moet. En op ccn

gemeenschappclijke basis van ecrlijk zoeken
naar vcrheldcrcndc antwoorden op al dat raad-
sclachtigc gebcuren, zou dan misschicn hct
ontspoorde leven ccn voorzichtigc stap vcrdcr
kunncn docn' (1c bricf uit Westerbork,

Dcccmbcr 1942, 624-625).
'[ ... ] dit leven is icts prachtigs cn icts groots,

wc mocten nog ccn hele nicuwc wcrcld
opbouwen latcr - en tcgcn iedere wandaad tc

meer en gruwelijkheid te meer hcbbcn wij
een stukjc liefdc en gocdheid te meer tegcn-
ovcr tc stellen, dat we in onszelf veroveren

mocten. Wc mogen wel lijdcn, maar we
mogcn cr nict ondcr bczwijkcn' (657).

Mal/ja Paeh (/945) is il/itiatitjl/elllCl" el/ /loorziuer
/lal/ het Euy Hi1leSll11l CClltnlll1 il/ De/lel/ter; ook
l/allI zij il/ 1971 het il/itiati~r /lOOI'het Heril/I/eril/Xs-
ee/III1/11/ Kalllp Westerbork.
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advertentie

Bakens in de stroom
Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk
J.H.M. Moeren (redactie)
128 pagina's / f 32,50

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die ervan
uitgaat, dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun
bestaan. Het beroep krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van
justitie en in het leger. Algemener gezegd werken raadslieden in situaties, waar de
ervaring van zin voor het individu in het geding is, ten gevolge van diens persoon-
lijke lotgevallen en ontwikkelingen of onder druk van de omsiandigheden en gebeur-
tenissen. Alhoewel menigeen van humanistisch raadswerk gehoord heeft, ontbreekt
het nogal eens aan een duidelijk beeld van de aard en inhoud van dit beroep. Bakens

in de stroom maakt dit werk van binnenuit zichtbaar. Het boek bevat uitvoerige beschrijvingen van casuïstiek door
raadslieden, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Daarmee is deze publicatie geschikt
voor ieder, die zich een beeld wil vormen van humanistische geestelijke verzorging. De casuïstiek laat zowel
de ups- en downs van cliënten zien in hun worsteling met bestaansvragen, als de zoekrichting en de ambivalen-
ties van de raadslieden in het begeleiden van dat proces.
Bakens in de stroom beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de humanistische geestelij-
ke verzorging. De praktijkgevallen zijn geschreven vanuit de optiek dat zingeving een onontkoombaar proces
is en dat een bevredigende zinervaring van belang is voor het persoonlijk welbevinden van individuen. Zeker
wanneer mensen in stressvolle omstandigheden verkeren, kan professionele, vakbekwame aandacht voor dat pro-
ces dan ook van belang zijn. Het boek bevat een aanzet tot een methodiek, die voor deskundige geestelijke bege-
leiding een aantal handvatten biedt.

Boeken van de'SWP zijn verkrqgbaar in de boekhondel in Nederland en België.
Bq rechtstreekse toezending worden verzendkosten in rekening gebracht.
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Invalshoeken in het onderzoek naar
de nagelaten geschriften van

Etty Hillesum

Klaas A.D. SlIlclik

De publicatie vall de llageiatCII gesc/zriftell Val1 Elly Hil/eslllll, eerst ill de vorlll vall selecties eli

later ill eell illtegrale editie, /zeeft wereldwijd de aalldac/zt getrokkell. Vertalillgell vall de eerste

bloellliezillg 'Het Verstoorde LevelI ' Zijll versc/zellell vall Brazilië tot jap al1. Spoedig volgde
ook /zet eerste wetellsc/zappelijk ollderzoek Ilaar Hillesullls werk. Opval/Clld gelloeg gillg /zet ill
eerste illstalltie 0111 doctoraalscripties eli t/zesissen. Het lijkt wel alsof bij studeIlteIl de belallg-

stel/illcl! aalIVallkelijk groter was dali bij gevestigde academici. Verder is /zet tekCllelld dat ill
decelllber 1988 /zet eerstc symposium ovcr Elly Hillesulll Ilict ill Nederlalld Illaar ill ROlllc

plaatsvond. 1 Ik /Zeb wel eells de illdYllk dat /zct ill /zet buitcllialld lIlakkeiijker is voor de
acadelllisc/ze wereld 0111 de gedac/ztcll vall Ett)' Hil/esulII serieus te Ileillen dali ill Nederlalld
zelf. 2 Het ollderzoek is ook Ilict zo eellvoudig, ollldat /zet wcrk vall Hil/esu/Il zoveel aspectelI

kCllt. Daarolll zien we ook zeer versc/zillellde illvals/zoekcll bij /zet o/ll{crzoek dat Ilaar /zaar
Ilagelatell gesc/zr!fiell is gedaan. 3 Ik wil dc belallgrijkste kort besprckell.

Allereerst is er de integrale editie van Etty Hil-
lesums nagelaten geschriften, die in 1986 ver-
scheen. Voor het maken van deze editie was heel
wat onderzoek nodig. In het team dat ik mocht
leiden en dat uit enthousiaste, pas afgestudeerde
onderzoekers bestond, hebben twee neerlandici,
Gideon Lodders en Rob Tempelaars, zich op de
manuscripten zelf gestort en die tekstkritisch uit-
gegeven, waarbij belangrijke correcties op de
tekst van de eerdere uitgaven konden worden
gemaakt. Zij werden ondersteund door de ger-
maniste Beate Giebner voor de vele passages in
het Duits en de slaviste Duke Meijman voor de
enkele woorden in het Russisch.

Naast de tekstkritische analyse vond er een
breedschalig onderzoek plaats dat zou uitmon-
den in de honderd bladzijden annotaties bij de
tekst, die in de integrale editie zijn opgenomen.
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Daartoe dienden allereerst van alle aanhalingen in
de dagboeken de vindplaats tc worden terugge-
vonden - dat was lang niet altijd eenvoudig - maar
dankzij de inzet van het gehelc team zijn verre-
weg de meeste citaten opgespoord. De historische
omstandigheden, met name de maatregelen van
de bezetter tegen de Nederlandse Joden, moesten
in kaart worden gebracht, een taak die Wally de
Lang op zich nam. Maar het belangrijkste was
me cr te weten te komen over Etty Hillesum zelf
en de talrijke personen die in haar geschriften
wordcn genoemd. Vrijwel iedereen hebben wij
kunnen traceren. Dit was nict mogelijk geweest
zonder de medewerking van de vele mcnsen die
voor het onderzoek zijn geïnterviewd en die
bereid waren vaak emotionele herinneringen aan
onze medewerker Jan- Willem Regenhardt toe te
vertrouwen. Ook belangrijke documenten en
foto's kondcn zo worden opgespoord.
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Het onderzoek in verband met de integrale edi~"
tie kende aldus een historische, een biografische

en een bibliografische invalshoek. Ander type
onderzoek paste niet bij de opzet van deze uit-
gave. Wij wilden een betrouwbaar hulpmiddel
bieden voor anderen om daarop hun onderzoek

te kunnen baseren. Daarom is het zo belangrijk

dat een Engelstalige editie van de complete
geschriften met annotaties nu in voorbereiding

is, zodat ook onderzoekers die geen Nederlands
beheersen, kennis kunnen nemen van Etty Hil-

lesums volledige werk.

Cultuurhistorisch perspectief
De cultuurhistorische invalshoek werd behan-
deld in een Leuvense licentiaatsverhandeling

door Els Lagrou, die ook heeft meegeholpen aan
de integrale editie. Zij schildert daarin het cul-
turele milieu waarbinnen Etty Hillesum leefde
in de be6,-jnjaren van de oorlog. Omdat veel van

de mensen met wie zij omging, uit Duitsland
waren gevlucht, was dit milieu sterk beïnvloed
door de verschillende V0n11en van culturele ver-

nieuwing die de Weimar-republiek zo hadden
gekenmerkt, maar waarvoor in het Derde Rijk
geen plaats meer was.

Femillistisch perspectief
De feministische invalshoek leidde ook tot inspi-
rerend onderzoek. De onafhankelijke positie van
Etty Hillesum, haar geestelijke ontwikkeling en
haar vrouwelijk schrijverschap zijn interessante
onderzoeksobjecten gebleken binnen het kader
van vrouwenstudies. Dit onderzoek heeft reeds
tot een proefschrift geleid, in Utrecht verdedigd
door Denise de Costa in 1996, met als titel Alllle
Frank ell Etty Hillesulll: Spiritualiteit, schrijverschap,
seksualiteit.
Het gaat hier om een vergelijkende studie en dat
is een methodiek die wij bij het onderzoek naar
Etty Hil1esum vaker zien toegepast. Ik denk bij-
voorbeeld aan het essay van de Leidse hoogle-
raar klassieke talen Piet Schrijvers over de
overeenkomsten tussen Seneca en Etty Hille-
sumo 4 Een vergelijkende aanpak biedt goede

Praktische Hlllnallistiek IIr. 1, ge jaargalIg oktober 1999

mogelijkheden: uit de dagboeken en brieven
blijkt duidelijk dat Hillesum invloeden van heel

verschillende kanten heeft ondergaan en die op
haar eigen manier heeft verwerkt. Elk van deze
beïnvloedingen kan met vrucht worden onder-
zocht en in dit verband is het verbazingwekkend

dat de relatie tussen de Duitse dichter Rainer
Maria Rilke en Etty Hillesum nog door nie-

mand diepgaand is geanalyseerd.

Literair perspectief
De literaire invalshoek leidde tot onderzoek naar
het genre waarvan Etty Hillesum gebruik heeft

gemaakt: dagboeken en brieven. Deze keuze
van Hillesum was noodgedwongen: zij had de
hoop na de oorlog als schrijfster aan het werk te

gaan en ik heb de indruk dat zij daarvoor haar
dagboeken wilde gebruiken bij wijze van werk-
schriften. Dat latere leven is haar ontnomen door
het nationaal-socialisme, een levensovertuiging

die in alles het tegendeel was van de hare. Let
wel: die toekomst is voor haar afgesloten, niet
omdat zij een andere levensovertuiging had,
maar omdat zij joods was. Interessant is ook het

(nog niet gepubliceerde) onderzoek van Audrey
Cales naar de relatie tussen de snel1e geestelijke
ontwikkeling van Etty Hillesum en haar ritme
van schrijven. 5

Joods perspectief
De joodse invalshoek in het onderzoek naar Etty
Hil1esum is in Nederland vooral vertegenwoor-
digd door Henriëtte Boas. 6 Zij legt de nadruk
op het on-joodse karakter van Hillesums nage-
laten geschriften en de populariteit ervan in
vooral niet-joods, met name christelijk milieu.
Vanuit deze vraagstel1ing levert deze invalshoek
weinig op, omdat aanpassing aan de heersende
cultuur nu juist het wezenskenmerk is van de
groep joden tot wie Etty Hillesum behoorde. Ik
bedoel: de geassimileerde Europese joden in de
periode vóór de Tweede" Wereldoorlog. Daar-
om is het interessanter om te onderzoeken wat
deze geassimileerde joden van hun joodse ach-
tergrond bewust of onbewust hadden behouden.
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Dat is overigens geen eenvoudig onderzoek,

omdat het moeilijk is vast te stellen wat speci-

fiek joods is in culturele zin.

Theologisch perspectief
De theologische invalshoek kan daarentegen wel
interessante resultaten opleveren. In haar eigen
invulling van het begrip religie en in haar gods-

beeld was Etty Hillesum haar tijd duidelijk voor-
uit. Ook haar onbevangen houding tegenover
de verschillende godsdiensten is in dit verband

te noemen en de manier waarop zij de joden-
vervolging religieus heeft verwerkt, terwijl die
vervolging nog in volle gang was (vgl. Smelik,
1994).

Mystiek perspectief
Heel specifiek is de mystieke invalshoek die
reeds vroeg werd opgepakt door Loet Swart. 7

Hij bespreekt een aantal thema's die in Hille-
sums geschriften voorkomen, en legt aan de
hand van relevante citaten verbanden met de

denkwereld van enkele mystici. Uit de dagboe-
ken wordt duidelijk dat Etty Hillesum zelf Meis-
ter Eckhart heeft gelezen, maar Swart noemt
ook Ruusbroec en Levinas. Deze invalshoek is
eveneens een vruchtbare benadering gebleken.

Psychologisch perspectief
Tenslotte noem ik de psychologische invals-
hoek, een onderwerp waarmee met name de
Nederlandse psycholoog]. Bendien 8 en de Ita-
liaanse psychoanalytica Nadia Neri 9 zich heb-
ben beziggehouden. Vooral het begin van de
dagboeken vormen een uniek verslag van een
zeer eigensoortige, maar tegelijk succesvolle the-
rapie door Julius Spier met alle bijbehorende
verschijnselen als overdracht en tegcnoverdracht.
Doordat Spier lichamelijk contact met zijn vrou-
welijkc patiënten niet schuwde, integcndccl
door zijn worsteltherapic juist stimuleerde, lag
het voor de hand dat dezc interactie een sterk
erotischc lading kreeg, die volgens huidige nor-
men onaanvaardbaar zou zijn.
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Persoolllijk perspectief
In het verlcngde hicrvan moet wordcn gewezen

op het mecr persoonlijk onderzoek van mensen
naar de boodschap van Etty Hillcsum buiten een

strikt wetenschappelijk kadcr (vgl. Van Hulst,
1983 en Loosen, 1995). Nu is het niet zo dat bij
het eerder gcnocmde onderzoek het pcrsoonlij-
ke elemcnt geen rol zou spelen - tenslotte gaat

het om de nagelaten geschriften van een vrouw
die werd vermoord voordat zij haar literaire
vleugels kon uitslaan - maar door hct acadeini-

sche kader en de methodologische aanpak van
het ondcrzoek blijft dit elemcnt op de achter-
grond. Maar je kunt dcze gcschriften ook lezen
en herlezen op zock naar teksten die richting
kunncn gcven aan je eigen bestaan. Dit is ook
onderzoek, maar gecn acadcmisch. Voor een
aantal lezers bleek de kennismaking met Hille-
sums nagelaten geschriften een zeer belangrijke
gcbcurtenis in hun leven. Voor hen is Etty Hil-
lesum een leidsvrouwe en zij ontdckkcn steeds

wcer nieuwe passages in haar werk die uitno-
digen tot navolging - of tot tcgenspraak. Het is
een manier van tekstonderzoek die veel dich-
ter staat bij de wijze waarop Etty Hillesum zelf
las en waarover zij het volgende schreef:

'Langzaam maar zeker zuig ik het in me op,
de laatste maanden, de man en zijn werk en
zijn leven: Rilke. En dit is misschicn de enige
goede manier om je met literatuur, studie,
mensen of wat dan ook bezig tc houden: jc
vol te zuigen, heel langzaam dat onderin je te
latcn groeien, tot het crgens een stuk van
jczelf wordt' (328).

Binnen dit brede scala aan onderzoek betekcnt
de onlangs verschenen publicatic De moed heb-
ben tot zichzelf van Ton Joma, Denise de Costa
en Marijn ten Holt en de vervolgstudie Van aaI/-
dacht CI1adem tot ziel en zin een nieuwe, belang-
rijke stap. En dan spreck ik met name over
laatstgenoemd wcrk, waarin significante woor-
dcn in de nagelaten geschriften van Etty Hille-
sum per lemma door Joma of door De Costa
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worden behandeld. Want hoe boeiend de lec-
tuur van Hillesums dagboeken ook is, enige sys-

tematiek ontbreekt noodzakelijkerwijs, het zijn
tenslotte dagboeken en geen essays. Het lezen

van deze geschriften geeft daardoor wel een
totaal-ervaring, maar om specifieke gedachten

door de hele tekst na te gaan en te volgen is bijna
ondoenlijk voor een gewone lezeLjorna en De

Costa hechten bovendien grote betekenis aan
het woordgebruik door Hillesum. Haar woor-
denschat is niet toevallig gekozen: er zijn kern-
woorden in haar werk die een bijzondere

betekenis hebben en die een ontwikkelingsgang
vertonen. Die betekenis hebben de twee auteurs
naar aanleiding van honderd woorden proberen
vast te stel1en. Om de vraagstelling van jorna en

De Costa zelf te citeren: 'Hoe gebmikt Etty Hil-
lesum dit woord, in welk verband, hoe vaak en
welke betekenis hecht zij eraan?' Door deze bij-

zondere opzet is dit 'woordenboek' een belang-
rijk hulpmiddel geworden om de gedachten van
Etty Hil1esum te leren kennen, ook al zal het
nooit een vervanging zijn van de oorspronkelij-
ke geschriften zelf Dat lag ook niet in de bedoe-

ling van de auteurs.

Hoe kun je dit boek gebruiken? Ik neem een
onderwerp dat de laatste maanden weer zo pijn-
lijk actueel is geworden: haat, alles vernietigen-
de haat, die mensen tot elkaars vijanden maakt.
De aanleiding voor deze keuze ligt voor de
hand. Wij worden op de televisie overspoeld
met de schokkende beelden van wat in Koso-
vo is gebeurd: eerst de vervolging van de Alba-
nese bevolking, vervolgens de Servische
bevolking op de vlucht. Ik meen dat de wijze
waarop Etty Hillesum zich keert tegen de gevol-
gen van haat tussen mensen die menen elkaars
vijanden te zijn, na meer dan vijftig jaar bijzon-
der belangrijk is gebleven. Waar tot voor kort
twee bevolkingsgroepen vreedzaam samenleef-
den, wordt men nu meegesleept door de
gedachte elkaars vijanden te zijn, hetgeen heeft
geleid tot gruwelijk bloedvergieten, meedogen-
loze terreur en zinloze verwoestingen.
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juist in deze situatie worden passages in de dag-
boeken van Etty Hil1esum uiterst actueel. Zo

schildert zij in een dagboekaantekening van 27
februari 1942 op een voor haar typerende wijze

een bezoek aan de Gestapo:

'We stonden daar met een grote groep in dat

lokaal bij de Gestapo Woensdagochtend in
alle vroegte en de feiten van alle levens waren
dezelfde op dat ogenblik: we waren allemaal
in dezelfde ruimte, de mannen achter de lesse-

naar even goed als de ondervraagden. Wat
ieders leven bepaalde, was hoe men er inner-

lijk tegenover stond.
Direct viel daar op een heen en weer lopende
jongeman, ontevreden gezicht en die ontevre-

denheid op geen enkele manier verbergende,
opgejaagd en gekweld. Allerinteressantst om

te zien. Hij zocht voorwendsels om die onge-
lukkige Joden aan te schreeuwen: Hällde al/S
dell Tascl,ell hitte. enz. Ik vond hem beklagens-
waardiger dan de aangeschreeuwden en de
aangeschreeuwden beklagenswaardig voor

zover ze angst hebben.
Toen ik voor zijn lessenaar verscheen met S.
Uulius Spier, KSJ brulde hij me opeens aan:
Was filldell Sie /ächeriich hier. Ik had graag
gezegd: Al!f3er liJ/lell, fillde iciJ IliciJts /äciJeriich
hier, maar uit diplomatieke overwegingen leek
het me beter dat achterwege te laten. Sie
/achelljaJortll'ährelld, brulde hij verder. En ik
heel onschuldig: davo/I hili iciJ /llir gar /licht
hewl!f3t, das ist llleill gell'ö/lllliciJes Gesicht. En hij:
I/lachell Sic kei/lell B/ödsill/I hitte, gehw Sic hitte
rrrrallS, met een gezicht van: ik spreek je
zometeen nog wel nader. En dat was waar-
schijnlijk het psychologische moment
geweest, waarop ik doodsbenauwd had moe-
ten worden, maar die truc doorzag ik te

gauw' (268-269).

Een haarscherpe analyse van wat zich daar tus-
sen mensen afspeelt, wordt gecombineerd met
een zekere ironie en afstandelijkheid. Etty Hil-
lesum weigert mee te spelen in het scenario dat
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door de Gestapo is ontworpen om de Joden te

imponeren en angst aan te jagen. Zij weigert

mee te doen aan een rolverdeling met als enig
alternatief: vriend of vijand. Zij wil de Gestapo-
jongen niet haten, omdat hij zich als een vijand
gedraagt. Zij heeft mede];jden met hem.

Het is echter een misvatting om te denken dat
Etty Hillesum niet zou hebben beseft dat dit

soort mensen potentiële moordenaars zijn. Inte-
gendeel: zij schrijft in dezelfde passage ook:

'Me er zeer sterk van bewust zijnde, dat deze

jongens beklagenswaardig zijn, zolang ze geen
kwaad kunnen, maar levensgevaarlijk en uit-
geroeid moetende worden, als ze op de mens-
heid loskomen. Maar misdadig is alleen het
systeem, dat deze kerels gebruikt' (269).

Het afzien van haat wil dus niet zeggen dat men
het kwaad niet met alle middelen zou moeten
bestrijden en uitroeien. Maar wat men bestrijdt,
is het systeem, niet de individuele mensen.
Denkend aan de verschrikkelijke burgeroorlog
in Rwanda van enkele jaren geleden, waar
iedereen bezeten leek van het verlangen de
ander te vermoorden, ja in stukken te hakken,

is ook de volgende passage in het dagboek van
Etty Hillesum nog steeds bijzonder actueel. Een

passage die voor mij van bijzondere betekenis is,
omdat hij is gericht tot mijn vader, die dezelf-
de voornaam droeg als ik.

'En we komen er toch niet met die haat,
Klaas, de dingen liggen in de realiteit toch
heel anders, dan wij ze in onze gekunstelde
schema's willen zien.'[Dan volgt een beschrij-
ving van een medewerker van de Joodsche
Raad in Westerbork, die zich op een onbe-
schofte manier tegen de andere joodse gevan-
genen gedroeg.] 'Klaas, ik wilde je eigenlijk
alleen dit zeggen: we hebben nog zoveel met
ons zelf te doen, dat we aan haat tegenover
onze zogenaamde vijanden nog niet eens toe
zouden moeten komen. We zijn elkaar onder-
ling nog vijand genoeg. En ik ben er ook niet
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mee klaar, wanneer ik zeg, dat er onder onze

eigen mensen ook beulen en slechte elemen-

ten zijn. Ik geloof eigenlijk helemaal niet in
wat men noemt 'slechte mensen'. [... ] En

Klaas maakte een vermoeid en moedeloos
gebaar en zei: maar wat jij wilt, duurt zo lang,

zoveel tijd hebben we toch niet? En ik ant-
woordde: maar met wat jij wilt is men nu al
die tweeduizend jaar van onze Christelijke
jaartelling bezig en dan nog die vele duizen-
den jaren, dat er toch ook al een mensheid

was. En wat vind je van het resultaat, als ik
vragen mag? En ik herhaalde met dezelfde
hartstochtelijkheid van altijd, hoewel ik
mezelflangzamerhand vervelend begon voor
te komen, omdat ik altijd weer op hetzelfde

uitkwam: het is het enige en het enige, Klaas,
ik zie geen andere weg, dat ieder van ons
inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en
vernietigt al datgene, waarvoor hij meent
anderen te moeten vernietigen. En laten we
ervan doordrongen zijn, dat ieder atoompje
haat, dat we aan deze wereld toevoegen, haar
onherbergzamer maakt dan ze al is. En Klaas,
oude en verbeten klassestrijder, zei ontsteld en
verwonderd tegelijkertijd: Ja maar dat zou
immers weer Christendom zijn! En ik geamu-
seerd over zoveel plotselinge verwarring, zei
heel koelbloedig: Ja, waarom eigenlijk ook
niet - Christendom?' (559-561).

Om terug te keren naar het boek van Ton J oma
en Denise de Costa, Van aandacht m adem tot ziel
ell zin. Wanneer wij, nieuwsgierig geworden
door de drie citaten die ik zojuist heb voorgele-
zen, meer willen weten over wat Etty Hillesum
over dit onderwerp heeft gezegd, vinden wij in
hun 'woordenboek' onder het lemma 'haat' een
kort overzicht van Hillesums gedachten hier-
over. Ik citeer hier het begin van De Costa's
behandeling van dit thema:

'Etty Hillesum is ervan overtuigd dat het geen
enkele zin heeft haat te bestrijden met haat,
omdat dat alleen maar leidt tot een vergiftigd
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gemoed. Ze reageert zeer strijdbaar op de

haatgevoelens die door de Duitse bezetting
ontstaan. Het is opvallend dat ze daarbij niet

zozeer het accent legt op de ongegronde haat
tegen de joden, maar juist op de haatgevoe-

lens die de mensen uit haar omgeving ont-
wikkelen tegen de Duitse bezetters. Hoe

begrijpelijk die ook zijn, Hillesum keurt ze af
Oorna & De Costa, 1999: 199).

En daarmee heeft De Costa de kern geraakt van
het bijzondere in Hillesums gedachten over de

haat, zeker als wij rekening houden met de
omstandigheden waaronder zij gedwongen werd
te leven door de maatregelen van de Duitse

bezetter. Het is immers veel makkelijker te
reageren op de haat van anderen dan de haat in

onszelf onder ogen te zien. Toch betekent het
bestrijden van haat in zichzelf niet dat men
onrecht maar moet laten geschieden. Politieke
strijd was Etty Hillesum vanuit haar studenten-
tijd in de jaren dertig vertrouwd. Niet voor niets
schrijft zij in het hierboven gegeven citaat over
de Gestapo: 'levensgevaarlijk en uitgeroeid moe-

tende worden' - met een prachtige Latijnse con-
structie die haar klassieke achtergrond verraadt,
haar vader was tenslotte een classicus. Hiermee
lijk ik een ander standpunt te vertolken dan bij
Jorna en De Costa naar voren komt, waar aan
het strijdbare in Hillesums visie weinig aandacht
wordt besteed. 10 Voor mijn benadering baseer
ik mij niet alleen op de dagboeken zelf, maar
ook op de getuigenis van mensen die Etty Hil-
lesum in de oorlogsjaren over politieke kwesties
hebben gesproken (vgl. Regenhardt, 1989). Hil-
lesum streefde naar zowel een innerlijke ver-
nieuwing van het individu als een politieke
vernieuwing van de maatschappij. Het is te
begrijpen gezien het feit dat zij ons alleen dag-
boeken en brieven kon nalaten, dat in haar
geschriften op het eerste aspect de nadruk ligt en
het tweede meestal blijft liggeIl. Dat brengt het
genre van het dagboek nu eenmaal met zich
mee. Maar in de door de illegaliteit uitgegeven
brieven over het kamp Westerbork, die tot een
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ander genre tekst behoren, komen het maat-
schappelijke en politieke aspect wel naar voren.

Juist in dit samengaan van politiek engagement
en spirituele verdieping ligt de blijvende actu-
aliteit van Etty Hillesul11. Want dit samengaan is

de enige garantie dat strijd voor vrijheid en men-
selijkheid niet in nieuwe tirannie ontaardt.

Prof. dr. K.A.D. Smelik is hoogleraar Hebreellws,
Ollde Testament eli Jlldaïca aan de Universitaire
FaCIliteit voor Protestantse Godgeleerdheid in BrlIssel.
Hij verzolgde de volledige uitgave van de nagelaten
geschriften van Etty Hillesllm.
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Noten

1. De congresbundel werd geredigeerd door Gerrit van

Oord, zie: Oord, G. van (1 '.1'.10),L'csl'ericllza dclI

A/t/"(), Apeiron Editori, Sant'Oreste (Roma).

2. Voor buitenlandse studies over Etty H illesum zie

behalve de congresbundel genoemd in noot 1: 13ren-

ner, R.F. (1 '.1'.17),~Vritillg as Rcsistallce: FOllr HIOIII('lt

COllfrOllti'lg the H%callst: Edith Steill, SilllOIlC JVci/,

A 1111('Frallk aI,,1 Ett)' HilleslIllI, Pennsylvania State

University Press, University Park, Pa: Dreyer, 1'.

.(1'.1'.17),Ert)' Hi/blllll: UIIC I'oix bOIl/el'ersalltc, Desclée

de Brouwer, Parijs; Lebeau, 1'. (19'.1H),Ett)' Hil/CSIIIII:

Uil itillèr,lire spiritllcl, Alllsterdalll /94/ - Allschwitz

/943, Fidélité, Brussel & Racine, Namen; alsook het

themanummer La rcsiSl('llza esiSlellzia/c di Ett)' Hille-

Slllll van het Italiaanse tijdschrift A!{azcta I '.I'.I(>!nr.

10-11. Urg.()). Daarnaast wordt naar Etty Hillesum

regelmatig verwezen in studies over de Sjoah Goden-

vervolging).

3. Dat blijkt duidelijk uit de bundel: Gaarlandt e.a.,

I'.IH'.I.

4. Idem:H'.I-'.IH. In dezelfde bundel vindt men ook een

vergelijking tussen Etty Hillesum en Sliren Kierke-

gaard door Wim R. Scholtens (idem:74-HH).

5. Het gaat om een 'mémoire de maÎtrise' van de Sor-

bonne (academiejaar 1'.I'.I()-l'.1'.17),geschreven in het

Nederlands onder de titel D'lgbock('ll I'all Ett)' j'/il/e-

Slllll /941-/942: Hestaat er eell I'erballd tllssell het

raz('lldsllel/e (1I111l'ikkclillgsl'/"()ces vall Ert)' Hil/cS11II1 ('11 het

ritme I'all haar schriil'<'II?

6. Zij schreef verschillende bijdragen; één is opgeno-

men in de bundel Gaarlandt e.a., 19H'.I:44-47.

7. Zie zijn bijdrage in: Gaarlandt e.a., 1'.IH'.I:133-145,

of de herdruk in B1ommestijn, H.H. red. (1'.1'.11),Tot

op de bodelIl I'all het 11iets : ,v/)'stiek ill tiid I'all ot>r/o,~ell

oisis, Kok, Kampen & Altiora, Averbode, pp. 26-41.

H. Idem: 1()0-1 HS.

'.I. Idem: 14()-155, een Nederlandse bijdrage onder de

titel 'Vrouwelijke identiteit en opoffering'.

10. Vgl. idem:403, 'De strijd voor een betere wereld is

in beginsel een innerlijke strijd .. .'
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waarvan het hart gevormd wordt door echt-
heid en authenticiteit. Het voornamelijk
benadrukken van de waarheid getuigt van
een rationalistische benadering waarvan
we in deze postmoderne tijd enige afstand
proberen te nemen.
Het hart van sociaal werk ligt in de motiva-
tie, de inspiratie en de betrokkenheid die
denken en doen met elkaar verbindt. Daar
ligt de kwaliteit en niet in het produceren
van zielloze woorden, het verrichten van
harteloze handelingen, het maken van zake-
lijke en louter verstandelijke zorgplannen of
het politiek schermen met wapenfeiten. De
dimensies van hoofd, hart en handen zijn
alle drie nodig om de heelheid en heilig-
heid van mensen te bewerkstelligen( maar
religie als het omgaan met de spirituele
dimensie van het hart vormt daartoe het
bindmiddel.
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Slotwoord

Halllleke Starreveld

Eerst in de jaren tachtig kreeg ik delen te lezen

uit de dagboeken van Etty Hillesum. De brieven
waren mij bekend, maar de inhoud van haar

schrift, waar ze op aanraden van Julius Spier in
dagboekvorm in begon te schrijven, was ook
voor mij onbekend gebleven. Tot op de avond
dat aan mijn man en mij door de heer Gaarlandt,
later de uitgever van haar dagboeken, gevraagd
werd te vertellen over onze vriendschap met Etty
en de daarmee nauwverwante kleine kring van

gevluchte Duitsers uit Berlijn.
Etty kwam en ging als een wervelwind door ons

huis, meestal eerst naar het atelier van mijn man,
daarna lazen we samen - natuurlijk Rilke en
Jung - wandelden, luisterden naar muziek, soms
naar het pianospel van haar zeer begaafde broer
Mischa, en wisselden onze gedachten van dat

moment uit.
We leerden Spier steeds beter kennen. De zon-
dagmiddagen waren we bijeen, soms bij Tide
(Henny Tideman) met Epharistos Glassner aan de
piano, Tide bij haar zang begeleidend. En Julius
die ons allen in een omarmende warmte in zich
opnam en met ons sprak en ons tocsprak. De
lichtheid en vreugde van dcze samcnkomsten in
de harde oorlogstijd, waarin de één na de ander
ons ontviel, ontroeren mc nog.
'Het lcven volledig doorleven', een zinnetje van
Etty, heeft me vaak in latere jaren richting gege-
vcn door tc overwegen en te ervarcn wat volle-
dig doorleven in z'n oneindigheid kan betekenen.
Enige tijd na dc dood van Spier is Etty mccr in
Wcsterbork gebleven tot steun van de velen die
vóór haar op transport gesteld wcrden. Ze troost-
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te én versterktc ook de mcnselijkc wanhoop door
een te grotc gevoelighcid tc uiten en zo was ze
voor de één een reddcnde engel cn moest een

ander haar mijden uit zelfbescherming, want
iedere week immcrs vertrok een volgeladen trein.
Hct is eerst in 1985 dat mijn man een bronzen

portret van haar maakte uit dc tijd zoals hij zich
haar herinnerde; aankomend studente in Amster-

dam. Een portret vol belofte!
Daarna maakte hij een ander. Hij noemde het
zijn moeilijkste portretopgave met name door hct
leed te ervaren waarin zij geplaatst was in haar
laatste onderkomen. Het staat in Balk in het raad-

huis, geschonken door de heer Roeters van Len-
nep, en één exemplaar werd door de vrienden
van Etty aangeboden aan het Holocaust Museum
in Washington. En in dat tweede portret zijn haar
laatste levensuren herkenbaar aanwczig.

Denise de Costa - Ton Jorna - Marijn ten Holt.
Dat u drieën mij het eerste exemplaar aanbiedt
van dit belangrijke onderzoek dat door u met
grote toewijding verricht is, maakt me gelukkig -
het is ofEtty even in ons midden staat; en zo zult
u, denk ik, tijdens uw werkzaamheden haar
nabijheid ervaren hebbcn. En wat mij bijzonder
deugd decd bij het lezen van de drukproeven,
was dat het Etty was die ik las in wat u hecft
geschreven. En dat kon ik vaak niet zeggen over
ander werk dat over Etty Hillesum is geschreven.
Bij u komt zij naar voren zoals ik haar ook

gekend heb.

Ha/Illeke Starreveld was bevrimd //let Etty Hillesttlll.

59



RECENSIES

Ton Jorna, Denise de Costa & Marijn ten Holt, De

moed hebben tot zichzelf. Etty Hillesum als inspi-

ratiebron bij levensvragen, Uitgeverij Kwadraat,

Alphen, ISBN 90 6481 3132, 1999, f 34,50.

In De moed hebben tot zichzelf wordt getoond hoe

de persoonlijke beschouwingen van Etty Hillesum

passen in de hedendaagse aandacht voor spirituali-

teit, innerlijke ontwikkeling en zorg voor de ander.

Na hoofdstuk één (de inleiding) schetst Denise de

Costa in hoofdstuk twee de mens Etty Hillesum. Ze

slaagt er in om een levend beeld te geven van hoe

deze mens in relatie staat tot wat ze heeft geschre-

ven. Hillesum blijkt een lichamelijk en geestelijk

kwetsbaar mens, die met het leven helemaal nog niet

zo goed uit de voeten kan. Ook blijkt ze een intelli-

gente vrouw met een grote mate van zelfkritiek die

wellicht voortkomt uit een innerlijk aanvoelen dat er

veel in haar aanwezig is om ontgonnen te worden.

Een vrouw ook met een grote gevoeligheid en met

een open houding naar het leven, een gevoeligheid

en een openheid waar ze nog geen weg mee weet

en die haar kwetsbaar maakt. Ze zoekt en vindt hulp

bij de therapeut Julius Spier, en tussen hen ontstaat

een diepe vriendschap. Hij is het die haar aanzet tot

geestelijke arbeid, tot werken aan haarzelf.

Deze zoekende, twijfelende, zichzelf bevragende

mens, komt in het proces van aftasten en onderzoe-

ken tot heldere inzichten en probeert daar met grote

ernst naar te leven. Het blijkt een eenzame weg

tegen de stroom van gangbare opvattingen en

bezigheden in, iets dat geregeld aan haar knaagt.

Behoort ze - zo vraagt ze zich af - haar tijd niet

beter te gebruiken? Een dergelijke twijfel haakt ook
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aan omdat ze een sociaal appèl voelt terwijl ze zich

haar ongemakkelijk voelen onder de mensen bewust

is. Toch houdt ze vol om haar eigen koers te varen

en ruimschoots tijd te nemen voor haar innerlijke ont-

wikkeling. Uit haar leven blijkt dat de inzichten,

waarden en de morele houding die ze uit haar zoek-

tocht distilleert, in de praktijk van haar leven werk-

zaam zijn en haar allengs sterk en evenwichtig

maken. Wat vooral ook duidelijk wordt, is de drang

die ze in zichzelf serieus neemt om naar binnen te

keren. Ondanks de druk van buiten, het vele werk

wat gedaan kan worden en waarvoor nooit genoeg

kan worden gedaan, kiest ze consequent voor de

roep in zichzelf tot innerlijke arbeid. Juist daaraan

gehoor te geven helpt haar verder. Als haar tijd

gekomen is, kan ze met al haar verworvenheden vol

in het chaotische kampleven staan. Dan heeft ze

werkelijk iets te bieden. Ze heeft leren varen op haar

eigen innerlijke koers. Daar waar het leven aan alle

kanten instort, houdt zij zich ruimschoots staande.

Marijn ten Holt laat aan de hand van delen uit het

werk van Hillesum in hoofdstuk drie zien hoe het bij-

houden van een dagboek helpt om de eigen proces-

sen bewust te worden en te verhelderen. Het

schrijven wordt tot een zinvol ritueel gebeuren, waar-

bij het gaat om de samenspraak met jezelf. Het voor-

komt een zich verliezen in de waan van de dag,

waardoor iemand niet goed toekomt aan het verwer-

ken van datgene wat er innerlijk geraakt is. AI wer-

kend aan wat raakt komt iemand tot een eigen

verhouding of visie op het leven. En dat is in de hui-

dige tijd met haar wegvallende vanzelfsprekendhe-

den en levensbeschouwelijke kaders van groot

gewicht.
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Hillesum ontwikkelt een grote discipline om regelma-

tig in haar dagboek te schrijven. Tegen commentaar

van anderen in gaat ze haar eigen weg. Het is haar

strikte privé-terrein. Ze besteedt er vrijwel dagelijks-

en soms lange uren - tijd aan. In de opgave die ze

zichzelf stelt, blijkt de grootste confrontatie steeds

weer die met haarzelf. Het zijn de conflicterende

behoeften, tegenstrijdigheden, angsten en verlan-

gens die ze in de ogen wil zien. Het is juist de moed

om dit aan te gaan en zich er doorheen te worste-

len, waardoor er steeds meer stiltes in haar gaan

ontstaan. In die stiltes ontstaan inzichten en samen-

hangen die haar eerbied en liefde voor het leven

wekken, en waardoor ze van binnenuit krachtiger

wordt. Niet de levenservaringen op zich maken men-

sen sterk, maar de innerlijke verwerking daarvan.

Niet de wereld buiten bezorgt de grootste angst,

maar datgene waar je innerlijk niet aanwilt, wat je

het liefst wegstopt of waar je liever omheen loopt.

Dat is de grootste verwekker van angst. De moed om

het leven voluit en met openheid te durven leven,

gaat dus via de moed om zichzelf voortdurend te

onderzoeken en over de eigen verhouding tot de

dingen in het leven te reflecteren. Men kan dit zien

als een alchemistisch proces van omsmelting van

levensprocessen waaruit 'goud' wordt gewonnen of

liever: waaruit men wordt tot 'mens uit een stuk', die

inspireert en bemoedigt.

Ton Jorna beschrijft in hoofdstuk vier waar het gees-

telijk proces bij Hillesum toe leidt. Hoe zij uit de

ervaringen van het leven distilleert wat juist is en wat

niet. Van daaruit ontwikkelt ze een visie op het leven

en een moraliteit die een hoogst persoonlijke lijkt.

Immers, ze ontwikkelt die visie in volkomen onafhan-

kelijkheid. Niets van wat gangbare opvattingen en

aannames zijn, neemt ze als vanzelfsprekend aan;

over ólles gaat haar proces van scheiden en onder-

scheiden. Toch blijkt dat ze er een levensvisie uit dis-

tilleert met herkenbare noties voor velen, noties die

niet gebonden zijn aan plaats of tijd, maar die uni-

verseel blijken.

De worstelingen van het loslaten van opvattingen,

aannames en behoeftes, die ze in zichzelf lóót

plaatsvinden, brengen diepe psychologische inzich-

ten met zich mee, waardoor ze - in haar ervarings-
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gewijs leren - anderen ook 'leert lezen' en behulp-

zaam te zijn. Haar ontwikkeling laat zich vergelijken

met een proces van zeven: als het ware filtert ze de

emotionele 'klonten' die het leven voor haar bevatten

uit met de steeds fijnmaziger zeef van haar bewust-

zijn. Een voor een maalt ze de 'klonten' fijn totdat

alles als stof komt te liggen op de bodem van haar

ziel, een 'lössgrond' die een rijke voedingsbodem

bevat voor een hernieuwd leven dat opwelt vanuit

de geest of spiritus. En dat nieuwe leven uit zich in

een over-persoonlijke verhouding met het leven. Zo

blijven er gaandeweg nauwelijks 'klonten' over

waar haar persoonlijkheid zich nog aan hecht.

Daarom kan ze - los als ze is van een emotionele

verhouding met het leven - voluit en liefdevol in dat

leven staan en werkelijk hulp bieden. Juist dan blijkt

hoe die 'stille' arbeid in zichzelf haar wezenlijk sterk

heeft gemaakt.

In het vijfde en laatste hoofdstuk laat Ton Jorna zien

hoezeer het hele proces zoals dat bij Hillesum

plaatsvindt, geestelijk werk pur song is. Bij haar

vriend en therapeut Spier wordt geestelijk werk in

begeleidende zin verricht en daarnaast en vooral

ook vindt innerlijk het geestelijk arbeiden aan zich-

zelf plaats.

Hillesums dagboeken laten zien hoe innerlijke pro-

cessen verlopen om te komen tot een volwassen indi-

vidualiteit. Ze laten zien dat het een leerproces is

naar een voluit en open in het leven staan. De erva-

ringen die ze al levende beleeft en die haar raken,

worden innerlijk ver- en bewerkt, net zo lang en net

zo vaak tot het tot klaarheid is gekomen. En zo leidt

dit gaandeweg naar een diepgewortelde zinbele-

ving. In een voortdurend heen en weer gaan van

ervaringen en in het vandaaruit distilleren van een

eigen verhouding, een eigen visie, ontstaat een veer-

krachtig grondweefsel. Dat geeft een diep en ver-

trouwensvol levensgevoel, waarin Hillesums

persoonlijkheid zodanig tot rust komt dat er ruimte

ontstaat. Het is in deze ruimte dat er plaats is voor

een andere relatie, namelijk de relatie met God-in-

haar. Deze heeft echter niets te maken met het beeld

dat men er doorgaans van heeft, maar het is een

levende verhouding met 'een hoger weten' in haar-

zelf. Aldus verruimt haar blik zich naar een kosmi-
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sche verhouding: een over-persoonlijke verhouding

met het leven. Dat is uiteindelijk ook haar voedings-

bron - een onuitputtelijke! - waarop ze het leven

zoals ze dat aan het einde van haar leven voluit

leeft, vol kan houden. Zodra er een 'verstopping'

optreedt, iets dat gebeurt wanneer ze stuit op een

emotionele, i.c. problematische hechting die ze

'nog' met het leven heeft, raakt ze vermoeid en uit

haar evenwicht. En ook dan zet ze zich weer aan

haar taak (de weg van het innerlijk uitzuiveren) om

daarin tot klaarheid te komen.

In De moed hebben tot zichzelf wordt de proces-

gang van Hillesum beschreven om aan te tonen hoe

aansprekend die kan zijn voor deze tijd. Zoals Hille-

sum er in haar tijd geen genoegen mee nam om

denkbeelden, aannames en opvattingen (klakkeloos)

over te nemen, zo nemen mensen nu geen genoe-

gen meer met van boven- en buitenaf bepaalde

zekerheden. Omdat deze alom minder geldigheid

hebben, is het noodzakelijk om te komen tot een

eigen verhouding met het leven en om zichzelf seri-

eus te nemen in de zoektocht naar wat bron kan

zijn van leven. Vooral dat laatste, 'wat bron kan zijn

van leven', is in toenemende mate van belang.

AI te lang heeft het materialistisch wereldbeeld over-

heerst. Nu, vanuit een voelbaar tekortkomen van

dat wereldbeeld, kan worden geconstateerd hoe

steeds meer mensen een zoektocht ondernemen

naar diepere grond, naar 'geestesgrond'. En dan

niet die welke ons aangereikt wordt, maar die

welke gedolven moet worden via het innerlijke pro-

ces, zoals dat bij Hillesum plaatsvindt. Zulk een

innerlijke ontwikkeling leidt naar spiritualiteit, naar

leven vanuit de geest. Geestelijk verzorgers zouden

deze weg behoren te gaan om mensen goed te kun-

nen begeleiden bij de innerlijke processen die

nodig zijn om een eigen verhouding met het leven

te verwerven.

Op deze manier biedt De moed hebben tot zichzelf

handreikingen voor de zoekende mens in het alge-

meen en geestelijke verzorgers in het bijzonder. Het

is een lezenswaardig boek.

Wietske Tillema-de Boer (humanistisch geestelijk

raadsvrouw)
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Ton Jorna & Denise de Costa, Van aandacht en

adem tot ziel en zin. Honderd woorden uit het

levensbeschouwend idioom van Etty Hillesum,

Uitgeverij Kwadraat, Alphen, 1999,

ISBN 90 64813175, f 39,90.

Bij de allereerste indruk is Van aandacht en adem

tot ziel en zin (hierna: Van A tot Z) een wonderlijk

boek: het is geen essay, geen roman, geen gang-

bare wetenschappelijke verhandeling, geen

gewoon woordenboek. Het is een boek waarin

honderd levens-beschouwende begrippen zijn gese-

lecteerd vanuit de geschriften van Etty Hillesum en

aan de hand waarvan steeds de spirituele ontwik-

keling van Hillesum wordt geschetst. Het is ook een

wonderlijk boek in de connotatie van het engelse

'to wonder': het verbaast, roept vragen op, zet aan

tot overdenken, zowel qua vorm als qua opbouw

en inhoud.

De inleiding begint met 'De woorden moeten eigen-

lijk het zwijgen accentueren' en eindigt met 'We

moeten weer zo eenvoudig worden als zuiver bron-

water. En vooral iets woordelozer.' Beide zinnen

zijn citaten van Hillesum. Tegelijkertijd bevat het

boek wel 581 bladzijden. Op deze manier zet de

vorm de lezer al direct aan tot overdenken.

Na de korte inleiding begint direct de bespreking

van de honderd woorden. Als lezer raakte ik daar-

bij 'verdwaald' na de inleiding, bleef eerst inge-

steld op een nadere opbouw van het boek, zocht

naar een begin, een voortgang en een afronding.

Maar ik had me te realiseren dat ik een woorden-

boek in handen had: op alfabetische volgorde wor-

den de honderd begrippen levensbeschouwend

behandeld en dat is precies het eigene van de

opbouw van het boek.

Ook qua inhoud is het een wonder-lijk boek omdat

het in de kern steeds raakt aan het wonder, het

mysterie van het bestaan: hoe weeft Hillesum (en

daarmee: hoe weeft ~e mens zijn/)haar leven? Via

welke bouwstenen, welke levenshouding overstijgt

men het alledaagse, de dualiteit? Waar/wanneer

wordt de zin van het bestaan transparant? Een

mogelijk antwoord staat op de cover, waar Hille-

sum als volgt wordt geciteerd: 'Ik beleef de mensen
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en ik beleef ook het lijden der mensen. En uit dat

beleven zullen zich misschien eens moeizaam

woorden omhoogworstelen, die ik zal moeten zeg-

gen en die uit zulk een echte bron komen, dat ze

hun weg zullen moeten vinden.'

Het idioom van Hillesum wordt geformuleerd als

levens-beschouwend. Ik vind dat een rakende type-

ring: door het wegvallen van het van buiten- en

bovenaf gestuurd levensbeschouwelijk denken (9)

vindt de mens de diepere zin van het leven alleen

maar door zich zelf levens-beschouwend in te zet-

ten als een onvoltooid deel-woord. Alleen door van

binnenuit deel te nemen aan een voort-durend

schouwend leven, verbindt zhij geest en ziel, het

denken en het beleven.

De auteurs volgen de schrijfster in wat zij met een

woord doet en beschrijven er de context van. De

woord beschrijvingen zijn daarbij opgebouwd uit

zinnen van Etty Hillesum zelf, hetgeen betekent dat

er rijkelijk wordt geciteerd uit de geschriften van

Hillesum. De beschrijvingen richten zich op hoe het

woord gebruikt is, in welk verband~ hoe vaak en

welke betekenis Hillesum eraan hecht. Hillesums

woordgebruik is daarbij geen verzameling willekeu-

rige begrippen, maar een samenhangend geheel,

dat zowel Hillesums denken als haar innerlijke ont-

wikkeling weergeeft (9).

De schat aan woorden die hiermee is vergaard uit

Hillesums geschriften, verduidelijkt de vele dimen-

sies van het innerlijk leven en stijgt daarmee uit

boven het individuele beleven. Ter illustratie van de

besproken begrippen geef ik een korte weergave

van het eerste en laatste woord.

Het eerste woord is 'aandacht' en verschijnt in Hil-

lesums geschriften als zij weer in staat raakt iets te

ondergaan en zichzelf uit te schakelen. Vervolgens

geeft Hillesum zich er rekenschap van hoe er met

aandacht voor mensen moet worden omgegaan.

Aandacht, zowel het schenken als het vragen

ervan, is intens én aan maat gebonden. In de toe-

hoorder dient ruimte te zijn om met het hele wezen

te luisteren. Dit kan wanneer men zich laat verwon-

deren en de uitkomst van het gesprek niet bij voor-

baat vaststaat. Men kan zichzelf daartoe

opvoeden. Uit de dagboeken blijkt hoe aandacht
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aandacht genereert en uiteindelijk altijd verbonden

is met de medemens, 'ieder evenbeeld God's' (20-

21,24).
Het laatste woord is 'zin' en speelt zich bij Hillesum

af tussen zinrijk en zinloos. Van zin is sprake als

Hillesum samenhang in zichzelf ervaart. 'Misschien

heeft ieder leven zijn eigen zin en duurt het een

heel leven lang die zin te vinden.' Geen zin of

samenhang in zichzelf hebben, weerspiegelt de

zinloze daden 'buiten'. Het lijden 'buiten' activeert

de vraag naar de zin van het lijden 'binnen'.

Hillesum realiseert zich hoe zin in het éigen leven

de zin van het gehele leven uitmaakt. AI levende

leert zij dat zijzelf zin aan het leven moet zien te

geven door contact te houden met de 'onderstroom'

in zichzelf. Daaraan moet steeds opnieuw gewerkt

worden. De mens moet zichzelf ernstig nemen om

zo in contact te blijven met de eigen bronnen en de

eigen vorm te vinden. 'Het leven is zinrijk "ondanks

alles", omdat er ergens iets in je is, dat je nooit

meer verlaten zal.' Maar men moet daarbij voor

álles een plaats inruimen in het leven en het héle

leven als een eenheid in zich dragen: 'Zelfs leven

en sterven zijn zinrijk met elkaar verbonden.' Er

komt een steeds grotere zekerheid hierover in Hille-

sum: het gaat er niet om dát men ten koste van alles

dit leven behoudt, maar hóe men het behoudt. Zo

leeft Hillesum met 'een vaag vermoeden van samen-

hangen, die er zijn en die in de diepte het leven

toch tot een zinrijk geheel maken - maar daarover

kan men eigenlijk nog lang niet schrijven, omdat

men de woorden niet weet.' (567)

Het boek is als een copieus maal voor fijnproevers.

Iedere gang, ieder begrip is zó voedend, verwijst

naar zóveel diepere betekenisnuances dat men het

slechts mondjesmaat tot zich kan nemen. Het is

geen boek om te 'lezen', het is een existentieel

begrippenboek. Je slaat het na op een woord

waarin je je wilt verdiepen en dat verbinding heeft

met een al of niet aanwezige bestaansgrond op dat

moment in jezelf. AI kan men ook - bij het willekeu-

rig naslaan en kiezen van een woord - de uitwer-

king ervan andersom ervaren: lezen hoe in

Hillesums ontwikkeling een begrip als bijvoorbeeld

'aanvaarden' bewerkt en geslepen is geworden,

63



kan ook de lezer inspireren tot een beschouwen

van de eigen werkelijkheid. Hoe verhoudt de lezer

zich tot het aanvaarden van wat zhij op de eigen

levensweg aantreft?

Kenmerkend voor ieders levensgang is dat men

onderweg is in een proces en dat men zichzelf niet

kan forceren al te zien wat er ooit achter de horizon

zichtbaar zal worden. Met andere woorden:

Hillesums geschriften en vooral Hillesums uiteindelij-

ke inzichten van haar gerijpte ziel kunnen niet die-

nen als over te nemen wijsheden om daarmee in het

eigen leven de zoektocht te verkorten. Daarmee bie-

den de besprekingen in dit boek geen antwoorden

op ieders persoonlijk te stellen levensvragen. Wél

inspireert dit uitwerken van Hillesums persoonlijke

zoektocht tot een je weer bemoedigd voelen in het

weten dat juist dit de essentie is van het bestaan: het

onmogelijk-geachte doorléven en daarachter de

ruimte ervaren van het tóch-mogelijke. Pas dáár, in

die ruimte, kan de samenhang áchter de dualiteit

van het bestaan geschouwd worden. Bijvoorbeeld

het diepste verdriet voluit doorleven, blijkt vreugde

op te kunnen leveren: vreugde die samenvalt met

het verdriet. En in dit samenvallen valt men ook

samen met de medemens, de Ander en daarin met

het overstijgende, het mysterie van het bestaan.

De waarde van dit eigen-zinnige boek - ook voor

het raadswerk - is mijns inziens drieërlei. Allereerst

ordent het boek thematisch de levensinzichten zoals

verwoord in Hillesums geschriften. Mijn eigen

exemplaar van Het verstoorde leven roakte gaande-

weg het lezen steeds voller met omgebogen bladzij-

den vanwege passages die mij aanspreken,

inspireren of die mijn eigen levenstwijfels of -inzich-

ten helder of treffend verwoorden. Deze omgevou-

wen bladzijden blijven als los zand, de samenhang

ontbreekt. Alleen door heen en weer te bladeren.

wordt er min of meer een verband zichtbaar. Dit

levens-beschouwend woordenboek brengt deze

losse onderdelen bij elkaar en rijgt ze aaneen tot

een weerspiegeling van de voortgaande lijn naar

zelfverwezenlijking. Overigens grappig om te mer-

ken dat ik veel van mijn omgeslagen bladzijden

tegenkom in dit 'Van A tot Z'.

Wat in het boek zo helder wordt geschetst, is hoe
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universeel de zoektocht van Hillesum eigenlijk is.

Het sterkt me in mijn opvaHing dat de essentie van

het bestaan - dat waar het wérkelijk om gaat in het

leven - voor ieder mens uiteindelijk gelijk is; alleen

de vorm, de route via welke men deze inzichten

verwerft, is voor ieder individu verschillend. Hille-

sum benoemt dat als 'de grondstoffen van het leven

zijn overal hetzelfde.'

Op de tweede plaats biedt het boek een verhelde-

rende reeks levensthema's. Over elk thema wordt

een geleefde voortgang beschreven. Gezien vanuit

voorbereidende werkzaamheden in het raadswerk

(bijvoorbeeld een thema voor een groepsbijeen-

komst) is dat prettig: een toegankelijke tekst met

grote diepgang bij de hand te hebben. Ook van

grote waarde vind ik dat de lezer rond een bepaald

themawoord als bijvoorbeeld 'eenvoud' gestimu-

leerd kan raken zich af te vragen: hoe zit dat bij

mij? Hoe eenvoudig durf ik te zijn in mijn inzet? In

hoeverre hecht ik nog aan 'verpakking', aan uiterlij-

ke vormen? Hoe puur durf ik mezelf (bijvoorbeeld in

het groepswerk) in te zeHen als instrument?

Op de derde plaats kan ik me voorstellen dat de

woordenreeks de lezer/raadspersoon prikkelt tot

creativiteit: tot het ontwerpen van min of meer licht-

voetige (werk)vormen om samen met anderen/cliën-

ten met deze woorden te 'spelen', ermee om te

gaan op een manier die de 'zwaarte' van het

levensbeschouwend bezigzijn wat kan doorbreken.

De woordenreeks kan daarmee prima bouwstenen

leveren voor bijvoorbeeld groepswerk, klinische les-

sen, discussies, enzovoorts.

Een verleiding voor de lezer kan zijn om Etty Hille-

sum te maken tot een persoon van grote hoogte,

'iemand die het kon', die in staat was om zinrijk te

leven en de moed had zichzelf te zijn. Maar die-

zelfde moed vraagt van de lezer om Hillesums kwa-

liteiten naast zich neer te leggen en terug te keren

naar de eigen bagage, het eigen gereedschap en

dát in te zeilen om vorm te geven aan de eigen

'gewone' ervaringen en die levend te beschouwen

en aldus beschouwend te leven in verbinding met al

wat er is.

Olga Vermeulen (humanistisch raadsvrouw)
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