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In tegenstelling tot institu-
tionele religies genieten 
mystiek en spiritualiteit 
vandaag van een verrassend 
succes. Ze reiken ons kaders 
en methoden aan om het 
tekort en de eindigheid van 
ons moderne ik te overstijgen. 
Ze bieden ons de mogelijkheid 
om ons weer één te voelen 
met de volheid van het zijn. 

De interesse voor christelijke mystiek surft mee op 
die golf. Wie zich de moeite getroost de christelijke 
mystieke teksten aan een geduldige lezing te onder-
werpen, komt echter niet zelden tot inzichten die 
niet zonder meer stroken met de wijdverspreide 
aspiraties inzake mystiek. Heel wat van die teksten 
stellen de genoemde intentie veeleer voor als een 
listige valkuil waarvoor de mysticus zich telkens 
opnieuw moet hoeden. ‘Telkens opnieuw’, want 
het mystieke pad vereist, zo blijkt, een permanent 
doorgedreven kritiek op het betrokken ik en, muta-
tis mutandis, op het mystieke (non)ego. Mystiek is 
op haar manier een deconstructie van het moderne 
ik.
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Hooggeachte rector magnificus,
Hooggeachte decaan van de faculteit,
Hooggeachte voorzitter en bestuursleden van het Titus Brandsma Instituut,
Geachte collega’s, familie, vrienden en geïnteresseerden via livestream,

Het is een hele eer met deze oratie officieel als bijzonder hoogleraar de leeropdracht 
‘Theologie, mystiek en moderniteit’ op mij te mogen nemen. ‘Theologie, mystiek en 
moderniteit’: zo’n titel vraagt om uitleg en ik zal hier dan ook niet veel meer doen dan 
die nader toelichten. Vooral het woord ‘en’ vraagt om verheldering. Want dat is ten-
slotte de vraag: wat knoopt theologie, mystiek en moderniteit aan elkaar? En wat is 
‘eigengereids’ aan die knoop, zoals de hoofdtitel van deze oratie suggereert?

En dan is er nog dat andere woord uit de titel, ‘Drievuldigheid’. Laat ik maar 
meteen toegeven dat het geen echte Drievuldigheid is. Dus geen metafysische grootheid 
die wezenlijk één én wezenlijk drie tegelijk is. Daarvoor zijn de drie te beweeglijk. Te 
eigengereid ook. Misschien is het nog het vriendelijkst ze voor te stellen als een dan-
sende Drievuldigheid. Want dat is, zo zal blijken, wat die drie dames doen (jawel, ik 
noem ze maar even dames, ter onderscheiding van de echte Drie-eenheid die zoals be-
kend exclusief mannelijk is). Ze gaan een eigengereide dans met elkaar aan en in die 
dans vervult dame Mystiek de meest cruciale, maar ook meest precaire rol. De vraag 
dringt zich in elk geval op of de twee andere dames, Theologie en Moderniteit, zonder 
haar wel aan dansen toe zouden komen.
 Ik zou de drie dames hier het podium willen gunnen en het aan henzelf willen 
overlaten zich voor te stellen. Dat doe ik echter in een boekpublicatie die vandaag ver-
schijnt en die, veel uitvoeriger dan hier mogelijk is, uitlegt waar mijn leeropdracht zich 
mee inlaat en zal inlaten.1 Hier moet u het stellen met een korte introductie, waarin de 
dans van dame Mystiek centraal staat. 

theologia
We beginnen met dame Theologie, of Theologia, zoals ze oorspronkelijk heet, inderdaad 
een vrouwelijke naam. Ik pluk haar even weg van het podium waar ze voor het eerst ten 
tonele verscheen: Plato’s Politeia. Daar ventileert Socrates zijn ideeën over de opleiding 
van de ‘wachters’, diegenen die de ware polis (de ideale staat) zullen leiden. Net is dui-
delijk geworden dat die opleiding het niet zonder ‘verhalen’ kan stellen. Maar, zo luidt 
dan de vraag: moet zij ook een plaats inruimen voor ‘verhalen over goden’? 

1 De Kesel 2021.
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In de Griekse tekst staat hier ‘theologia’, de eerste keer dat het woord in onze 
westerse traditie valt. Het antwoord is positief, maar Socrates haast zich eraan toe te 
voegen dat dit alleen voor juiste, ware verhalen geldt. En dat zijn niet de bekende 
verhalen die je bij Homeros of Hesiodos vindt, waarin goden elkaar om de haverklap te 
lijf gaan: waarin Zeus zijn Titaanse vader castreert en zijn vrouw Hera ‘door haar zoon 
Hephaistos in de boeien wordt geslagen’, of ander moois.2 Dit soort theologieën moet je 
weren uit je educatieve project. Of je moet ze herschrijven en modelleren naar de juiste 
‘τύποι περὶ θεολογίας [tupoi peri theologias]’, zo staat het in Plato’s tekst: de juiste 
‘vormen met betrekking tot de theologia’ of, minder hoekig vertaald: de juiste ‘patronen 
[die] je bij het spreken over goden moet aanhouden’.3

En wat is die tupos, dit normerende patroon? Hoe moet je die goden of God voor-
stellen? Die θεὸς [theos], schrijft Plato (die hij in de rest van de tekst steeds in het en-
kelvoud aanduidt), moet je ‘altijd voorstellen zoals hij is’.4 Hij is ‘goedheid’ en niets dan 
dat. Hij is ‘de oorzaak van goede dingen, maar niet van slechte’, de grondslag van wat 
blijft, van wat niet vergaat.5 ‘Theologie’ is de logos, het verhaal over de waarheid van wat 
men goddelijk noemt. Het is de logos over de ware God, over God als waarheid, of, zoals 
Plato het verstaat: over de ware grond van de werkelijkheid, een grond die hij daarom 
‘goddelijk’ noemt. Zoiets hebben Aristoteles en de andere Griekse denkers na Plato, en 
later ook de christelijke theologen, voor ogen wanneer ze het woord ‘theologie’ gebrui-
ken. Theologie is met andere woorden de logos, een logisch discours dat naar de waar-
heid zoekt over wat men ‘theos’ - ‘goden, God, het goddelijke, het heilige, het spirituele’ 
- noemt. 

De christelijke, en in bredere zin, monotheïstische, theologie zal op die leest ge-
schoeid blijven. Maar ze voegt er wel iets aan toe. Voor haar kom je de waarheid over 
God niet enkel zoekend en tastend op het spoor via de discursieve weg van je denken. 
De monotheïstische God breekt bij je binnen, los van je zoeken en tasten, los van je 
denken. Hijzelf is een actieve logos en dicteert je wat Hij je te zeggen heeft. Híj zelf is 
theologos. God zelf is een theoloog.

Let wel, in geen enkele monotheïstische traditie wordt God een theoloog genoemd 
of wordt theologie als de logos ván God beschouwd. Ook daar blijft theologie gemodel-
leerd naar Plato’s ‘tupos’. Niet de logos van, maar de logos over God. Maar dan wel de 
logos over die logos van God, het discours over de zichzelf openbarende God. Die theo-

2 Politeia 378 d; Plato 2012: 85-86.
3   Politeia 379a 5-6; Plato, 2012: 86. Voor een grondige bespreking van die passage bij Plato, zie 

onder meer Naddaf 1995: 38-39.
4  Politeia 379 a; Plato 2012: 86.
5   Politeia 379 b; Plato 2012: 87. 

‘τύποι περὶ θεολογίας 

θεὸς 
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logie is het zoekend en sprekend tasten naar de waarheid over God en zoekt daarin naar 
Gods eigen spreken. 

In de eerste eeuwen van het christendom verwees het ‘theologische’ spreken over 
God naar een verwacht, toekomstig spreken door God zelf. Het verwees naar Gods Blijde 
Boodschap en naar zijn Ultieme Woord, zijn Laatste Oordeel, het Woord dat leven en 
dood, heilig en zondig, oneindig en eindig voorgoed van elkaar zou scheiden. Die vroege 
theologie was nog duidelijk een vorm van marturion, niet alleen omdat haar tijd die van 
de martelaars was, maar ook en vooral omdat haar spreken over God als een getuigenis 
- een martyrium - werd gezien van een wereld waarin het spreken van God weldra in de 
volheid van de openbaring zou treden en de wereld helemaal van zonde en eindigheid 
zou verlossen. God, de Waarheid die zelf spreekt, was een zaak van de toekomst. Het is 
aan ons en onze theologie, zo begreep men toen, om alvast aan de hand van onze logos 
af te stemmen op Christus’ wederkomst waarin de volheid van de ware Logos zich zal 
openbaren.

Maar al vroeg heeft de christelijke theologie die goddelijke waarheid ook vooral 
hier en nu aan het werk willen zien. Tenslotte was die ware Logos geïncarneerd. God is 
vlees geworden. Eind vierde eeuw was voor Ambrosius de zoektocht naar de waarheid 
nog gelegen in het vluchten uit de wereld, zo maakt hij duidelijk in De fuga saeculi (De 
vlucht uit de wereld).6 Maar zijn jongere tijdgenoot, Augustinus, tempert die vluchtreflex 
al en plaatst de toekomstige, bovenzinnelijke, eeuwige waarheid tegelijk ook hier in het 
aardse tijdelijke leven van alledag, een leven dat niet langer onder directe curatele van 
een nakende Eindtijdverwachting staat. Theologia - de waarheid zoeken en haar aan het 
woord laten - is ook een kwestie van civitas, van civis zijn, van burgerzin, hier en nu, zo 
lezen we in zijn De civitate dei.7 Het is Augustinus’ manier om de ‘incarnatie’ van de 
goddelijke waarheid in de menselijke werkelijkheid van alledag te denken. 

De aristotelische hertaling van het christelijke narratief in de scholastiek van de 
dertiende eeuw biedt de mogelijkheid die geïncarneerde waarheid een nog aardsere in-
bedding te geven. Op basis van Aristoteles kan de waarheid meer rechtstreeks uit de 
concrete dingen zelf spreken. De dingen die we zintuiglijk waarnemen, zijn geen ‘scha-
duwen’ (zoals Plato dacht), maar hebben binnenin een eigen ‘zelf’, een dynamische, 
energetische zelfstandigheid die door God in hen is gelegd. Een soortgelijk ‘zelf’ heeft 
God ook in ons gelegd, en om die reden kunnen we de dingen in hún zelf - hun essentie 
- kennen. 

Waar Plato de essentie nog buiten de zintuiglijke realiteit plaatst, onderkent de 
middeleeuwse scholastieke theologie dat die zich daar binnenin bevindt. Maar anders 
dan bij Aristoteles spreekt voor die theologie, vanuit de kern der dingen, een ultieme 

6  Ambroise de Milan 2015.
7   Augustinus 1983. 
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waarheid die van buitenaf in de dingen is geïncarneerd en hen op weg zet naar een 
nieuw, volmaakt zijnsstatuut. De dingen spreken zelf, rechtstreeks vanuit hun wezen, 
maar vertellen een waarheid die goddelijk is, die zich uiteindelijk situeert voorbij alle 
concrete ‘zijnden’ en waarvan de kern aan ons denken ontsnapt. Die waarheid is de 
grond, zowel van de werkelijkheid waarmee ons denken zich inlaat als van ons denken 
zelf. In die zin is onze band met de werkelijkheid wezenlijk en benaderen we die niet 
zozeer vanuit onszelf, als wel vanuit die band. 

Daarin ligt het realisme van het middeleeuwse denken, een realisme dat theolo-
gisch is op een manier die verdergaat dan wat Plato ‘theologia’ noemt. Die theologie 
spreekt niet alleen naar God toe, maar beseft ook dat ze, ondanks en in haar gebrekkig-
heid, tegelijk spreekt vanuit wat die God zelf, door de realiteit heen, aan ons duidelijk 
wil maken. Niet toevallig lagen de hoogtijdagen van de christelijke theologie in de mid-
deleeuwen. Wat in die tijd ‘realiteit’ heette, werd integraal vanuit een theologisch ge-
zichtspunt bekeken. De theologie leverde het format voor het toenmalige ‘realisme’. 

Laten we de eerste dame van onze Triniteit nu even een rustpauze gunnen, om het po-
dium vrij te maken voor nummer twee, de Moderniteit. Die zal zich pas met de Theolo-
gie gaan bemoeien nadat deze over haar scholastieke hoogtepunt heen is. De gespannen 
dans die zij dan met de Moderniteit aangaat, zal zo zijn consequenties hebben. Een 
daarvan is dat de Mystiek, onze derde dame, al snel mee ten dans zal worden gevraagd. 
Daar kom ik later op terug. Nu is eerst de Moderniteit aan de beurt. 

moderniteit
Het podium waar ik haar vandaan pluk, is van veel recenter datum dan het platoonse 
toneel waarop de Theologie voor het eerst verscheen. En dat podium heeft ook een com-
plexere - meer bepaald historisch complexere - context. Het is helaas onmogelijk om die 
hier uitvoerig uit de doeken te doen. Ik houd het bij enkele summiere hoofdlijnen en 
stel dat de moderniteit zoals ik die definieer het gevolg is van een intellectueel debat en, 
veel beslissender nog, van een algehele culturele crisis.8 

Mogelijk ontleent de moderniteit haar naam aan het hooggeleerde debat tussen 
de via antiqua en de via moderna dat in de veertiende en vijftiende eeuw aan de West-
Europese universiteiten woedde.9 De ‘antieken’ hielden het realisme van de scholastiek 
aan: onze kennis van de werkelijkheid heeft toegang tot de essenties van de zijnden en 
langs die weg tot de essentie waar alle essenties naar verwijzen: God. De ‘modernen’ 
zetten vraagtekens bij die essentialistische pretenties. Want beweren de natura te ken-
nen, beweren rationeel vat te hebben op de onveranderlijke essentie die God in de din-

8  Gillespie 2008.
9   Hoenen 2003.
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gen heeft gelegd, komt in de ogen van die via moderna neer op een miskenning van 
Gods soevereine vrijheid. De vraag die zij stelt, is of het wel het denken als zodanig is dat 
ons tot die God leidt, of je met andere woorden God niet zonder meer tekortdoet door 
te veronderstellen dat Hij zich aan de wetten van het denken - en dus van ons denken - 
zou moeten houden. 

Let wel, die vraag werd gesteld vanuit de vooronderstelling dat de mens gedragen 
werd door een fundamentele band met de werkelijkheid - en dus vanuit God. Zowel 
voor de via antiqua als de via moderna was God in die discussie het uitgangspunt van 
waaruit de mens zich tot de werkelijkheid (inclusief dit specifieke probleem) verhield. 
God was het ‘subiectum’ - het ‘suppositum’, de ‘hypothese’, het ‘onderstel’ - van mens 
en wereld, en de mens verhield zich tot zichzelf en die wereld vanuit dit ‘onderstel’, 
vanuit dit ‘subiectum’.10 De discussie tussen ‘antieken’ en ‘modernen’ tastte in de vijf-
tiende eeuw dit idee van God niet aan. Tegen die discussie was Hij zonder meer bestand.

Dat was Hij niet meer toen die discussie niet langer alleen als discussie gevoerd 
werd, maar werd overstemd door een ellenlange cascade aan godsdienstoorlogen. Tot 
dan toe had God eeuwenlang de functie van subiectum vervuld, als vanzelfsprekend uit-
gangspunt en fundament voor de manier waarop de mens zich in zijn relatie tot de 
werkelijkheid verstaat. Maar wanneer een cultuur anderhalve eeuw lang over haar fun-
dament - het uitgangspunt dat door iedereen als vanzelfsprekend wordt gedeeld - in 
aperte onenigheid verkeert, dan faalt dit fundament in zijn functie. Door de aanhou-
dende godsdienstoorlogen was God al snel niet langer het door iedereen gedeelde uit-
gangspunt voor culturele interactie. Daar komt het dictum van ‘de dood van God’, vaak 
naar voren geschoven als definitie van moderniteit, op neer. God is niet opgehouden te 
‘bestaan’. Hij bleef ook na de opkomst van de moderniteit een culturele factor van de 
eerste orde en is dat mutatis mutandis tot op heden gebleven. Maar God heeft wel zijn 
functie als ‘subiectum’ – als spontaan door iedereen gedeeld uitgangpunt – verloren. 
Wanneer wij modernen ons tot God verhouden – of tot een non-God, of tot om het 
even welke werkelijkheid of onwerkelijkheid – is dat niet meer vanuit God, maar vanuit 
onszelf. Het subiectum, dat zijn wij zelf.

Dit is het nieuwe uitgangspunt van wat wij sinds de zeventiende eeuw ‘moderni-
teit’ noemen. Descartes was een van de eersten om het in alle scherpte te formuleren. 
Dat we in de werkelijkheid niets vinden wat ons echt grond onder de voeten geeft; dat 
wij, zoals hij het uitdrukt, aan alles kunnen twijfelen: precies dit definieert het nieuwe 
uitgangspunt, het nieuwe subiectum. Daar komt het cartesiaanse dictum cogito ergo sum 
(ik denk dus ik ben) op neer. Niets in de realiteit om ons heen is bestand tegen onze 
hyperbolische twijfel, niets geeft ons nog enig houvast, en precies dit gebrek aan hou-
vast in de werkelijkheid is het onwankelbare, vaste punt van waaruit wij ons ertegen-

10   Zie het lemma ‘Sujet’ in Cassin 2004: 1233-1253.
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over verhouden. Dat punt - ons eigen denken dus, zelfs als dat denken een en al twijfel 
is - wordt het nieuwe subiectum. 

Modernen verhouden zich niet langer tot de werkelijkheid vanuit de band die ze 
ermee hebben. Niet dat die band er niet meer zou zijn. Maar zij verhouden zich tot de 
werkelijkheid vanuit de vrijheid die ze zich zelfs tegenover die (nochtans levensnoodza-
kelijke) band toedichten. 

‘Vrijheid’, dat is wat onze moderniteit definieert. Wij positioneren ons als vrij te-
genover het zijn dat we in de volle zin van het woord zijn. Het klinkt paradoxaal en dat 
is het ook, maar het is zonder meer de meest adequate definitie van onze moderniteit. 

Die moderne vrije blik veranderde de wereld in een newtoniaans universum: een 
grenzeloos aanbod van ‘zielloze’ (lees essentieloze) materie waarmee de mens denkt 
naar believen te kunnen doen wat hij wil. Dat brengt een vrijwel onbeperkt kunnen met 
zich mee dat sindsdien onze moderne techniek typeert. Maar het impliceert ook een 
subject dat niet eens aan zichzelf gebonden is en zich in die zin een vrijheid toemeet die 
in principe zonder grond is. 

Dit gebrek aan grond van het moderne subject laat zijn tragische gezicht zien wan-
neer ons technische kunnen een zoveelste toppunt heeft bereikt. Denk bijvoorbeeld aan 
ons nucleaire vermogen om de planeet in een mum van tijd terug naar het stenen tijd-
perk te katapulteren. Of aan ons vernuft om de natuurlijke rijkdommen van de planeet 
zo verregaand te ontginnen dat het de natuur - en dus ook de mens die in en van die 
natuur leeft - de vernieling injaagt. Hier toont zich het duidelijkst wat het betekent zich 
als vrij tegenover het zijn te positioneren. In de confrontatie met het grenzeloze van zijn 
kunnen krijgt het moderne subject de afgrond van zijn vrijheid in het gelaat geslingerd 
en wordt hij gedwongen de radicaliteit te begrijpen van wat vrijheid, en dus moderni-
teit, echt betekent.

geloof
Twee van onze drie trinitaire dames, Theologie en Moderniteit, hebben zich inmiddels 
gepresenteerd. Onze derde dame, de Mystiek, staat al klaar in de coulissen. Toch moe-
ten wij haar vragen nog even geduld uit te oefenen. Haar optreden zou de nodige pointe 
missen als we niet eerst wat meer licht laten schijnen op hoe de theologie en de moder-
niteit zich tot elkaar verhouden. Hoe werken zij op elkaar in? Concreter: hoe werkt de 
moderniteit in op datgene waarover de theologie gaat en dat men (overigens niet zon-
der invloed vanuit de moderniteit) ‘geloof’ is gaan noemen? 

God, zo stelde ik, was in de zestiende eeuw de inzet geworden van een ongekende 
culturele crisis in West-Europa. Die crisis kent vele facetten en kan vanuit diverse in-
valshoeken worden benaderd. Het is niet gek om haar ook te zien als de crisis van het 
geloof. 

‘Geloof’ was het grote woord van de Reformatie, rechtstreeks geïnspireerd op de 
kritiek van de via moderna op het realisme van de scholastiek. Onze verhouding tot 
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God, zo luidde die kritiek, gaat niet via kennis van de essenties die in de natura der din-
gen vervat liggen. Door die kritiek kwam in de Reformatie de nadruk op het geloof te 
liggen. Als we God de eer willen betonen die Hem toekomt, zullen we ons rechtstreeks 
tot Hem moeten wenden. En waar treffen we die God? Alleen in wat die God zelf ons 
rechtstreeks heeft geopenbaard, in het Woord dat Hij tot ons heeft gericht. Niet dat we 
dit Woord ten volle begrijpen, maar het is wel zaak dit Woord ten volle te geloven. God, 
schepper en grond van alles wat is, openbaart zich via de Schrift. Die openbaring lezen 
is geen kwestie van kennen en weten, maar van geloven. 

Met de Reformatie krijgt dit geloof een gigantische boost, ook buiten reformatori-
sche milieus. Maar dat de culturele crisis zo lang heeft aangehouden (en in haar religi-
euze gestalte vandaag de dag in allerlei gedaanten nog steeds voortduurt), is misschien 
ook deels te wijten aan het feit dat dit geloof, eerder een hardnekkig persistent symp-
toom van die crisis is gebleken dan een antwoord erop. Dat we het fundament van de 
realiteit - dat van onszelf inbegrepen - niet kunnen kennen, dat God dus niet via kennis 
maar via geloof te benaderen is, lijkt een helder statement. De vraag blijft echter wat 
dan wel het fundament van dit geloof is. Waar vindt met andere woorden ons geloof in 
God op zijn beurt een fundament? Het antwoord is duidelijk: in het fundament waarin 
wij geloven, dat wil zeggen, in God. Maar ís dat zo? Wéten wij dat God het fundament 
is van ons geloof? Het enige antwoord kan zijn dat we dat ‘weten’ omdat wij dat geloven. 
Met andere woorden, omdat wíj het zijn die soeverein de vrijheid nemen dit te geloven. 

In de logica van het geloof vallen we steeds terug op ons geloof en dus op onszelf, 
zo blijkt. En vóór we het goed en wel beseffen, beleven wij het alsof wijzelf de grond zijn 
van ons geloof, alsof het tenslotte toch van onszelf afhangt dat wij in God geloven. Vóór 
we er erg in hebben, hebben wij ons gepositioneerd als vrije subjecten die op eigen grond 
in God geloven - die, met andere woorden, de vrijheid daartoe nemen. 

Geen wonder dus dat naast geloof ook godsdienstvrijheid een vlag was waaronder 
de Reformatie tegen de gevestigde autoriteiten ten strijde trok. Niet de paus en andere 
kerkelijke gezagsdragers stonden in voor de ware weg naar God. En evenmin sprak God 
via de pracht en praal waarmee de Kerk grote sier maakte. God sprak rechtstreeks tot 
het hart van de individuele gelovige. Geloven in God kon alleen in een sfeer van vol-
strekte vrijheid: het was het vrije antwoord van een vrije mens op de roep van God die 
hem in het diepste van zijn ziel tot zich riep. God, de genadige Almacht die aan alles ten 
grondslag lag: niet kennis, maar geloof bond ons aan Hem. 

Maar de impasse blijft. Dat geloof is weliswaar gegrond in de vrijheid van de gelo-
vige, maar die gelooft nu juist dat God degene is die bepaalt wat de basis is van zijn ge-
loof én van zijn vrijheid. Maar het blijft een kwestie van geloven. En geloven doet hij in 
alle vrijheid. Tegen beter weten in wordt de gelovige telkens weer genoodzaakt de facto 
zijn eigen vrije zelf als grond voor zijn geloof te beschouwen.

Het vroegmoderne denken, protestants én katholiek, zal steeds weer nieuwe po-
gingen wagen een antwoord op die (zoals zal blijken) onoplosbare geloofscrisis te vin-
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den. Het zal zich in alle mogelijke bochten wringen om toch een grond te vinden voor 
dat vrije subject, een grond die dat zelfstandige subject een ankerpunt geeft in de reali-
teit waartegenover het zich vrij weet. 

In die zin zullen filosofen vaak ook theologen zijn. Denk maar aan zeventiende-
eeuwers als Malebranche, Berkeley, Spinoza en Leibniz. In het filosofische systeem dat 
elk van hen heeft opgezet, is God zonder meer het centrale thema, niet zozeer omdat ze 
koste wat het kost willen vasthouden aan het christelijk geloof, maar omdat ze de crisis 
willen aanpakken die inherent is zowel aan dit geloof als aan de moderniteit in het al-
gemeen. Ze doen dit om het nieuwe, moderne subject van een ander subiectum te voor-
zien dan zijn eigen ‘grondeloze’ standpunt - om met andere woorden voor de ‘ongrond’ 
van de moderne vrijheid toch enige grond in de objectieve realiteit te vinden. Focussend 
op de tot ‘object’ - want geloofsobject - geworden God, zullen ze pogen Zijn oude, te-
loorgegane subjectfunctie te herwaarderen, om zodoende het moderne, en daarom 
‘grondeloze’ vrije subject, van een ‘objectief metafysische’ grond te voorzien. 

Als we straks de derde persoon van onze Triniteit, dame Mystiek, op het podium 
zien verschijnen, zal blijken dat dame Theologie die haar ten dans vraagt, niet uit dit 
soort theologische leerscholen vandaan komt. De theologie waar de mystiek bij aan-
haakt - of die zich door haar laat inspireren - zoekt God niet als het object van het als 
vrijheid gedefinieerde denken. Zij zoekt Hem op de plaats van het moderne subject, dus 
de plek waarvandaan Hij door de moderniteit is verdreven. Zij zoekt God in de intieme 
vrijheid van de menselijke ziel. Net zoals de grote filosofieën niet geloven dat God uit de 
objectieve wereld verdwenen is, gelooft de door de mystiek beïnvloede theologie niet dat 
Hij uit de subjectieve wereld van het moderne ‘ik’ is verdwenen. Juist op de plaats van 
dit vermeende nieuwe subiectum is het ware, dat wil zeggen, goddelijke subiectum te vin-
den. Om die reden zullen dit soort moderne theologieën en de mystiek waaruit zij put-
ten, zich met het moderne subject inlaten en het aan een kritisch onderzoek onderwer-
pen. Zij zullen God zoeken in het intieme zielenleven van de mens en daarom dat 
zielenleven met de scherpst mogelijke aandacht ontleden in de hoop om, na dissectie, 
daarin of daar voorbij God te kunnen ontwaren. 

Hoe komt het dat de vroegmoderne mystiek er niet voor terugdeinsde God juist op 
die plek te zoeken waaruit de moderniteit Hem had verdreven? Een en ander heeft te 
maken met het feit dat uitgerekend de mystiek een lange achtenswaardige traditie had 
waarin de aandacht voor het spirituele leven van de ziel centraal stond. Premoderne 
auteurs als Bernardus van Clairvaux, Willem van Sint-Thierry, Hadewijch, Beatrijs van 
Nazareth, Meister Eckhart, Jan van Ruusbroec en veel anderen hadden zich uitvoerig op 
de intimiteit van het eigen zielenleven geconcentreerd om daar tot een innige ontmoe-
ting, of zelfs eenheid, met God te komen. Die auteurs hadden in hun tijd een grote re-
putatie opgebouwd, een reputatie die in de woelige tijd van de godsdienstoorlogen sterk 
aan invloed won. 
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De nadruk die zij legden op de intieme omgang met God, dus rechtstreeks, nau-
welijks door Kerk en sacramenten bemiddeld, en met inzet van hun persoonlijkste vrij-
heidsgevoel, sprak de moderne mens bijzonder aan. Dit sloot aan bij het nieuwe vrij-
heidsbesef en de nadruk op het subjectieve ik dat de moderne tijd kenmerkte. En wat 
geldt voor de vroege moderniteit, is ook vandaag nog steeds van kracht. Mystiek en 
spiritualiteit zijn ‘in’ omdat ze ruimte bieden aan een vrijheid die men door institutio-
nele religies vaak stiefmoederlijk behandeld ziet.

mystiek
Inmiddels heeft de derde dame van onze Drievuldigheid het podium al betreden. De 
moderniteit zorgde voor een religiositeit waarvan de focus op het geloof van het vrije 
individu kwam te liggen, een geloof dat was gebrandmerkt door een inherente gron-
dingscrisis. De theologie, daarin gesteund door haar oude ‘dienstmeid’, de filosofie, 
haalde alles uit de kast om die crisis zo niet op te lossen, dan toch te bezweren. 

Hierin werd de middeleeuwse traditie van de mystiek een welkome partner, zeker 
voor het soort theologie dat de oplossing zocht in het hart van het nieuwe subiectum, in 
de intimiteit van de gelovige ziel. Het door de godsdienstoorlogen teloorgegane subiec-
tum is terug te vinden bij de mens zelf, in de ‘innerlijke burcht’ van zijn ziel. Maar, an-
ders dan Descartes voorhield, is voor de vroegmoderne mystiek dit subiectum niet die 
ziel zelf. De ziel is alleen de plaats waar je de weg naar dit ware subiectum kunt vinden. 
Dat hadden de middeleeuwse mystici existentieel beleefd. De vroegmoderne mystici, 
evenals een aanzienlijk deel van de toenmalige theologen, nemen daar graag een voor-
beeld aan. De God die de grond is van alles wat bestaat en die ook aan de basis ligt van 
je bestaan, inclusief je geloof in Hem, die God vind je niet langer in de natura (lees: in 
de wereld buiten jou), maar in de intimiteit van de eigen ziel. In tegenstelling tot wat 
Descartes zegt, is de ziel hier een soort doorgang naar wat daarachter ligt, naar wat op 
zijn beurt aan die ziel, alsook aan de werkelijkheid in haar geheel, ten grondslag ligt. 
Daar, diep in jou, vind je wat voorbij jou ligt: je ware subiectum, God. 

Het zal een vast gegeven blijven voor de religiositeit van de moderniteit. De ‘objec-
tieve’ dimensie van de religie (instituties, leergezag, doctrine) zal gestaag aan populari-
teit en impact inboeten. De spirituele dimensie zal echter een tegenovergestelde bewe-
ging maken en zich vaak ook buiten de grenzen van die religie ontplooien. De 
individualisering, die sowieso karakteristiek is voor de moderne mens, zal zich ook in 
die context voortzetten. In de hedendaagse waaier aan spirituele bewegingen gaat het 
om een relatie met het goddelijke die binnenin en vanuit de intimiteit van het zelf 
wordt beleefd. 
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Het idee dat alle religiositeit teruggaat op een religieuze ervaring – een idee dat in 
de achttiende eeuw opkomt en pas met het succesrijke boek van William James uit 1902 
echt gemeengoed is geworden11 - sluit daar nauw bij aan. Dit geldt ook voor de heront-
dekking van de mystieke traditie, die in hetzelfde tijdsgewricht te situeren valt. In die 
rijke traditie vond men volop inspiratie voor een individueel georiënteerde religiositeit, 
zelfs wanneer men de officiële religie achter zich liet. Mystiek overstijgt de grenzen van 
elke afzonderlijke religie en brengt de mens in contact met wat eigen is aan alle religies. 
De mystieke traditie, die elke religie kent, is dan ook de plaats waar religies hun grenzen 
kunnen overschrijden en aansluiten bij een universele spirituele religiositeit, of bij wat 
sommigen een universele areligieuze spiritualiteit noemen. 

Dit is niet de plaats om die tendens, ook in haar hardnekkige, vaak verdonkere-
maande diversiteit, aan een kritische analyse te onderwerpen. Maar het is onvermijde-
lijk om hier toch heel even stil te staan bij de manier waarop ook die aanhoudende, nog 
steeds actuele interesse voor mystiek en spiritualiteit, op haar manier, een antwoord 
tracht te bieden op de paradox die inherent is aan het moderne subject. Dat subject 
definieert zich als vrij, vrij tegenover de werkelijkheid buiten zichzelf, vrij ook tegenover 
alles waardoor het bepaald en gegrond zou kunnen worden. Tegelijk voelt datzelfde sub-
ject dat zijn vrijheid daarom grondeloos is en blijft het zoeken naar een grond, naar een 
verankering in het zijn waarvan het zich nochtans fundamenteel vrij acht. 

In de waaier aan manieren waarop de mystiek hier wordt ingezet, zijn twee diame-
traal tegenover elkaar staande types te onderscheiden. De mystiek fungeert ofwel als 
een middel om het cartesiaanse subject van zijn paradox te ontdoen en het een metafy-
sisch fundament te geven, ofwel als middel om die paradox juist onversneden bloot te 
leggen en op die manier het cartesiaanse subject in zijn inherent gebrek aan fundament 
te bevestigen. Anders gesteld: de mystiek wordt ofwel ingeschakeld in een poging om 
het afgrondelijke moderne subject alsnog van een grondende constructie te voorzien; of 
ze is dienstbaar aan een affirmatieve deconstructie van datzelfde subject. 

c o n s t r u c t i e 
Het moderne subject overschat zichzelf, zo klinkt het standaard in het eerste type van 
manieren waarop mystiek in de moderniteit wordt ingezet. Het waant zich vrij tegen-
over de werkelijkheid, en zodra het die vrijheid op de spits drijft, dreigt het in de afgrond 
van zijn eigen grondeloosheid te tuimelen. Mystiek wordt hier ingeroepen als een po-
ging dit euvel tegen te gaan en de mens opnieuw voeling te laten krijgen met de oude, 
precartesiaanse God. In dit geval niet door God een objectieve plaats te geven, zoals bij 
Descartes, maar door Hem toch een plaats toe te kennen, nu binnen de nieuwe subjec-

11   The varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature (1902). Hoofdstuk XI, ‘Mysticism’, vormt naar

 eigen zeggen ‘het essentiële hoofdstuk […] waaruit alle andere hoofdstukken hun licht ontvangen’ (James 

2005: 281). 
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tiviteit, binnen dat subiectum van waaruit de moderne mens zich in alle vrijheid tot de 
wereld verhoudt. 

Dit nieuwe subiectum komt op die manier onder vuur te liggen. Dat cartesiaanse 
ik gaat te ver in zijn idee zich helemaal vrij en los van de werkelijkheid te wanen, zo luidt 
de kritiek, zeker waar het stelt ook zijn eigen uitgangspunt en grond te zijn. Dit soort 
kritiek verwijst met name naar mystiek om daarin voor het moderne subject een an-
dere, juistere grond te vinden. De ‘substantie’ die het moderne ik zichzelf toeschrijft, 
heeft het niet aan zichzelf te danken, zoals Descartes concludeert, maar overstijgt dat 
ik. Het vindt zijn substantie en grond uiteindelijk slechts in wat voorbij zijn grenzen 
ligt. Het is dit soort gronding dat de mysticus op het spoor komt als hij naar God ver-
langt en uitkomt bij een ervaring van eenwording met Hem. Wil de moderne mens dus 
de ware grond van zijn ik op het spoor komen, dan komt hij bij de mystiek en haar tra-
ditie uitstekend aan zijn trekken.

De mystieke traditie levert bovendien een instrumentarium waarmee het moder-
ne ik zijn eigen cartesiaanse pretenties kan bekritiseren. Die traditie staat bol van de 
methodes en bespiegelingen over hoe men het al te egocentrische ik te lijf kan gaan. 
Want door diep in dit ik af te dalen, door tot onder de lagen van zijn moderne misvor-
mingen en waangestalten door te dringen, komt men in een laag waarin het ego niet 
alleen zijn individuele zelf tegenkomt maar, voorbij dat zelf, het grote Zelf waaraan het 
deelheeft, en waaraan alles wat bestaat participeert. Heel diep in zichzelf kan de mens 
ervaren hoe hij meer is dan zichzelf, hoe hij één is met de grond van al wat is, want één 
met God. 

Het is een van de manieren waarop de drie dames van onze Triniteit - Theologie, 
Moderniteit en Mystiek - elkaar in een gezamenlijke dans kunnen vinden. Met de steun 
van de mystiek acht de theologie zich in staat tegemoet te komen aan een tekort dat het 
hart van de moderniteit treft. Haar God kan de grondeloosheid van de moderne vrij-
heid opnieuw van een grond voorzien, niet meer op dogmatische, streng theoretische 
wijze, maar door een beroep te doen op een ervaring die zowel in de premoderne als de 
moderne mystiek een grote traditie heeft opgebouwd. Wie de innerlijke weg gaat en af-
daalt naar het diepste in zichzelf, wordt door een mysterie omhelsd dat oneindig is en 
de hele werkelijkheid omvat. Alleen is het een ervaring die in laatste instantie mystiek 
blijft, wat in dat geval wil zeggen: zich per definitie aan de greep van het rationele ont-
trekt.12 

12   Deze gangbare visie vergeet dat het rationele denken, sinds de oorsprong ervan in de Griekse filosofie, steeds 

zelf heeft beweerd dat de kern van de ratio aan zijn greep ontsnapt. Het Jenseits van het redelijke is niets anders 

dan het hart ervan. Dat de mystiek de rede voorbijgaat, is dus een redelijk, rationeel idee. Zie De Kesel 2021, 

hoofdstuk VII. 
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Dit schema ligt aan de basis van een vandaag zeer wijdverspreide fascinatie voor 
mystiek en spiritualiteit. Misschien komt dit nog het duidelijkst tot uiting in wat in het 
Westen ‘Oosterse mystiek’ heet: de mystiek die het antiduale ‘advaita’-ideaal - en in dit 
spoor ook vaak ‘mindfulness’ - in het vaandel draagt. Door dit mystieke schema is het 
voor het van de wereld losgekoppelde, moderne individu weer mogelijk zich één te we-
ten met de kosmos, dat wil zeggen, met het principe dat aan de basis van het hele uni-
versum ligt. 

Mystiek fungeert hier met andere woorden als een mogelijke uitweg uit het ty-
pisch westerse dualisme, uit de duale manier van denken die, sinds de oudheid al, een 
wig drijft tussen ziel en lichaam, geest en materie, mens en wereld. Die soort mystieke 
uitweg geniet onmiskenbaar grote populariteit, en heeft de reputatie op allerlei manie-
ren erg therapeutisch te werken. 

Als je dit algemene schema dat achter de moderne fascinatie voor het mystieke 
schuilgaat, tegen het licht houdt van de hierboven geschetste problematiek van het car-
tesiaanse ik, dringt zich evenwel de vraag op of die verwijzing naar de mystieke traditie 
haar pretenties ook daadwerkelijk waarmaakt. Kan een beroep op mystiek het westerse 
dualisme, dat zich zo stevig in de moderniteit heeft ingeplant, echt overwinnen? Fun-
geert, in weerwil van wat gepropageerd wordt, een beroep op mystiek de facto niet vaak 
als een ongemerkte, maar feitelijke bevestiging van het gewraakte dualisme, bijvoor-
beeld door de oplossing in de ‘fulness of mind’ te plaatsen? Ligt hier de oplossing voor 
een crisis waarin de moderne mens zich gevangen voelt, niet, heel modern, in de ‘mind’, 
de ‘ziel’, het bewustzijn? Is het, zoals bij de cartesiaanse twijfel, ook hier niet weer het 
‘bewustzijn’ dat de bron blijft van alle zekerheid, of, ‘mystieker’ uitgedrukt, van een 
zekerheid voorbij alle zekerheid? Na een training in hyperbolische twijfel aan de mo-
derne twijfel, blijkt dan – niet zo heel anders dan bij Descartes – het uitgangspunt van 
waaruit je je tot de werkelijkheid verhoudt, in laatste instantie weer bij jezelf te liggen. 
Dat ‘zelf’ weet zich nu, anders dan bij Descartes, één met het universele Zelf van alles 
wat is. 

Mijn mystieke ervaring van non-duale eenheid sterkt me tegelijk in mijn positie 
tegenover de bestaande duale wereld. Ik denk wel dat ik opereer vanuit een eenheid met 
de werkelijkheid, maar precies het spirituele, geestelijke karakter van die operatie beves-
tigt het tegendeel. ‘Mindful’ op mijn mat zittend, is de kans niet irreëel dat ik de breuk 
met de wereld buiten mij in plaats van ophef, juist bevestig. Sterker nog: wil ik mij 
daadwerkelijk inzetten om de breuk met de werkelijkheid te dichten en mij in een non-
duale eenheid ermee tot het universum te verhouden, dan moet ik tot actie overgaan, 
moet ik wat ik spiritueel beleefd heb, realiseren in de realiteit buiten mij. En precies dan 
dreig ik mij opnieuw te manifesteren als een volleerd cartesiaan die zich formeel eerst 
buiten de werkelijkheid gepositioneerd heeft om er vervolgens van uit te gaan dat, van-
uit zijn hyperbolische twijfel aan de duale wereld, hij alle vrijheid kan nemen om die 
wereld aan zijn visie te onderwerpen en non-duaal te beleven. In dit geval betekent dit 
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dat ik die wereld aanpas aan het niet-duale model dat ik in mijn spirituele reis heb be-
leefd, of in elk geval denk te hebben beleefd. Inderdaad ‘denk’, want wat ik daar dacht, 
moet ik nog gerealiseerd zien in de werkelijkheid buiten mij. 

De structuur van die operatie is in elk geval in de praktijk vaak cartesiaanser dan 
haar lief is. Ook wanneer men alles in het werk stelt om aan het moderne, cartesiaanse 
ik te ontsnappen, blijkt men, louter ‘structureel’, ongemerkt toch een positie in te ne-
men die Descartes met zijn cogito voor het eerst heeft beschreven. De intentie om via dit 
soort non-duale mystiek aan de moderniteit te ontsnappen, dreigt in formeel opzicht 
hardnekkig modern te blijven. 

Het cartesiaanse licht dat ik hier op de problematiek heb laten schijnen, maakt 
begrijpelijk waarom spiritualiteit en mystiek een welkome aanvulling vormen op de 
moderniteit en de kritieke, grondeloze toestand waarin haar subject verkeert. Maar het 
legt tegelijk iets wrangs, misschien wel tragisch bloot. Het beroep dat hier op spirituali-
teit wordt gedaan, komt vanuit een kritiek op de moderniteit en, specifieker, op de ano-
malieën die haar subject onvermijdelijk met zich meebrengt. Het wrange bestaat erin 
dat dit beroep deze anomalieën doorgaans alleen bezweert, terwijl het ongemerkt het 
subject in zijn cartesiaanse positie bevestigt. Geen steviger ik dan het ‘mindful’, spiritu-
ele ik. Geen ik dat beter is opgewassen tegen – en dus inpasbaar is in – de moderne ik-
geobsedeerde neoliberale cultuur. De vele ‘spirituele’ en ‘mystieke’ praktijken die van-
daag de dag zo succesrijk zijn, mogen dan bol staan van de kritiek op het ‘gezwollen ik’ 
waartoe onze cultuur aanzet, de facto hebben ze alles in huis om het zwellen van het 
moderne ik extra te voeden. Die praktijken kunnen het in elk geval niet stellen zonder 
een cultuur van steeds weer hernieuwde zelfkritiek. 

deconstructie 
Met dit in het achterhoofd verdient een prominente, maar ondergesneeuwd geraakte 
tendens in de vroegmoderne mystiek een verscherpte aandacht – een tendens die eerder 
in de richting van een ‘ontzwellen’ van het moderne ik wijst. Wie zich verdiept in de 
vroegmoderne mystiek, wie de vele duizenden pagina’s leest die de spirituele auteurs 
van die tijd hebben nagelaten, merkt al snel dat ze het slechts bij uitzondering over hun 
eenheidservaring met God hebben, maar vooral over hun moeizame strijd om tot zo’n 
ervaring te komen en hun steeds weer herhaalde frustratie omdat dit maar niet lukt. 
Men vindt er ook waarschuwingen aan het adres van de lezer dat deze zich niet mag 
blindstaren op die ultieme ervaringen van unio mystica, omdat het eerder om de ‘weg’ 
dan om de ‘bestemming’ gaat.13

13 Zo lezen we bijvoorbeeld ergens bij François de Sales, na een kritiek op het feit dat niet elke extase heilig is: 

‘Talrijk zijn de heiligen in de hemel die nooit in extase en contemplatieve verrukking zijn geweest’; François 

de Sales 1969: 685-686; ik vertaal, MDK. 
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Wat men in die oeverloze oeuvres te lezen krijgt, is vooral het relaas van een tocht 
op een moeizaam begaanbaar pad vol tegenstand en obstakels. En het grootste obstakel, 
zo blijkt telkens weer, is de mysticus zelf met zijn of haar ego. Steeds weer blijkt het eigen 
ik de grootste hindernis te zijn die de toegang tot een eenheid met het goddelijke belem-
mert.14 

In die context laat de vroegmoderne mystieke literatuur zich lezen als een labora-
torium waarin het moderne cartesiaanse subject op de dissectietafel wordt gelegd. Dit 
maakt van de mystieke teksten vaak doorwrochte analytische studies van dat subject – 
studies ook waar de inherente, maar onoplosbare problematiek ervan bij vlagen uit-
drukkelijk aan de orde wordt gesteld. Het geeft de mystieke tekst in sommige gevallen 
iets van Descartes’ Discours de la méthode of van diens Méditations: een nietsontziende 
kritische analyse van alles wat valselijk pretendeert een grond in zichzelf te hebben. 
Maar waar Descartes die grond ten slotte vindt in het zelf dat zich aan die meedogen-
loze (zelf)kritiek overgeeft, gaat de mystieke kritiek verder.15 Zij gaat ervan uit dat, om 
vanuit de ware grond van zijn ik te leven, de mens dat ik moet vernietigen. Alleen een 
vernietigd ik kan het ik zijn ware zelf geven, met name God. 

Die vernietiging, zo blijkt dan telkens weer uit de teksten, is geen sinecure. Het 
moderne ik blijkt steeds opnieuw weerbarstiger te zijn dan de mysticus had ingeschat. 
Want ook hier manifesteert zich die typisch moderne paradox. Door wie anders kan het 
ik van de mysticus vernietigd worden dan door diens ik zelf? En natuurlijk stelt de my-
sticus dat God degene is die dit moet doen, maar ook dan is het de mysticus die in volle 
vrijheid en met volle, in casu zelfvernietigende, instemming God daarvoor de ruimte 
moet geven. Hij moet hoe dan ook eerst zelf met alle kracht die hij in zich heeft, zichzelf 
leegmaken om ruimte te maken voor God. Hoe moet het ik die plaats vrijmaken als 
niemand anders dan hijzelf de bezem kan hanteren?

Elk vroegmodern mystiek oeuvre stuit op zijn manier herhaaldelijk op die para-
dox, en wel om er, vaak even herhaaldelijk, in te blijven hangen. Is die paradox alleen 
typisch voor de vroegmoderne mystiek? Verre van. Een vergelijkbare paradox geldt ook 
voor het moderne subject op zich. Waar dat subject beweert zichzelf tot grond te zijn, 
blijkt dat ‘zelf’ een vrijheid te zijn die zo vrij is dat zij zich ook van elke vorm van zelf 
heeft vrijgemaakt. In die zin wordt de grondeloosheid van het moderne subject, zij het 
op averechtse wijze, weerspiegeld in het falen van de mysticus om voorbij het gewraakte 
moderne ego te geraken en het ware goddelijke subject te kunnen omhelzen. 

14  De Kesel 2017: 55 e.v.
15  Daniel Vidal werkt dit uit in zijn analyse van het werk van Benoît de Canfield, de kapucijn die in de vroege 

zeventiende eeuw, samen met figuren als Cardinal de Bérulle en François de Sales, aan de wieg stond van de 

Franse spiritualité, het soort spirituele religiositeit dat bijzonder populair werd, ook in latere eeuwen, en 

haar invloed liet gelden tot ver buiten Frankrijk (Vidal 1990).
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Theologie, mystiek en moderniteit, de drie dames van onze Drievuldigheid, geven 
hier een andere soort dans ten beste dan daarnet, toen hun dans, positiever, een mys-
tieke gronding van het moderne subject opleverde. Als ik Theologie en Mystiek hier met 
Moderniteit laat dansen, is het om te laten zien hoe hun dans zich voltrekt aan de rand 
van de afgrond waarboven het moderne subject zich staande houdt. God heeft er niet 
de functie om dat subject te gronden, maar om het in zijn poging zich te gronden, tel-
kens weer te verontrusten. De theologische referentie die zich, via de mystiek, aan de 
moderniteit opdringt, staat hier in functie van een deconstructie van haar subject, van 
een ontzwelling van haar ego. 

i l  fau t  ê t r e  a b s o l u m e n t m o d e r n e

Wat kunnen we van de mystiek en haar traditie leren? Ik moet bekennen dat ik bij dit 
soort vragen steevast huiver. Al te makkelijk houden wij tradities, mystieke en andere, 
voor een soort supermarkt vol hapklare deviezen en pittige oneliners die we naar belie-
ven in ons winkelmandje laden. Ook hierin zijn we de cartesianen waarover ik het had, 
met dien verstande dat we deze levenswijze oneliners doorgaans aanwenden om dat 
cartesianisme van ons mooi toegedekt te houden of straal te ontkennen. 

U hebt het goed begrepen: ik heb er niets op tegen dat wij, modernen, cartesianen 
zijn, maar ik keer me wel tegen het feit dat we dat willen ontkennen, dat we denken 
daaraan te kunnen ontsnappen. Wanneer wij ons tegen onze moderne conditie verzet-
ten en eraan willen ontsnappen, doen we dat als moderne vrije subjecten. Wij, moder-
nen, zijn vrij en staan vrij tegenover de realiteit, ook tegenover onze moderniteit. Kritiek 
op de moderniteit is een vorm van trouw aan de moderniteit.

Waarom moeten wij ons inlaten met de mystieke traditie? Om daarin haar eigen-
gereide trouw aan de moderniteit te ontdekken. Een trouw die kritisch is en ons, anders 
dan we doorgaans denken, daarom tot scherpere moderniteit aanspoort. ‘Il faut être 
absolument moderne’, ‘het komt erop aan absoluut modern te zijn’, schreef ooit Arthur 
Rimbaud, de auteur van dat averechts mystieke geschrift van hem dat hij ‘Illuminati-
ons’ doopte. Net als moderne literatuur confronteren de vroeg- en laatmoderne mys-
tieke teksten ons met een ik dat worstelt met dat eigengereide ‘punt’ van waaruit het 
zich tot de werkelijkheid verhoudt. Het confronteert ons met een ik dat oog in oog staat 
met zijn moderne vrijheid, dat hunkert en zoekt naar een grond en die grond de facto 
vooral vindt in dat nooit rustende hunkeren en zoeken. 

Ik haast me mij te verontschuldigen voor de stelligheid waarmee ik dit in het kader 
van een oratie naar voren breng. Het is inderdaad een stelling, niets dan een stelling. 
Die vraagt om argumentatie, en die kan alleen geboden worden door een geduldige le-
zing van de mystieke teksten. Die zal ik ondernemen in de colleges die ik in het kader 
van mijn leeropdracht zal geven. Maar ik laat deze al te stellige oratie graag vergezeld 
gaan van het boek dat ik aan het begin van mijn lezing aankondigde en dat vandaag 
verschijnt. Het eigengereide van de trinitaire dans die ik hier voorstelde, zult u ook her-
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kennen in de titel van dit boek: Ik, God en mezelf: mystiek als deconstructie. Ik presenteer 
daarin een aantal passages uit werken van mystici als Willem van Saint-Thierry, Fran-
çois de Sales, Madame Guyon, Jean de Saint-Samson en Simone Weil. Daaruit blijkt dat 
de mystieke God niet alleen die van de unio mystica is, maar vooral ook een God is die 
een wig drijft tussen ‘ik’ en ‘mezelf’ - een wig die door de mystieke unio niet wordt weg-
genomen, maar het hele verloop van de mystieke weg aanhoudt en in die zin met die 
weg samenvalt. 

Neem me dus mijn stelligheid niet al te kwalijk en ga meteen controleren of ik 
haar waarmaak in het net verschenen Ik, God & mezelf.

dank
Graag wil ik tot slot een woord van dank uitspreken. Dank aan het Titus Brandsma 
Instituut dat mij een uitgelezen kader bood en biedt voor mijn onderzoek binnen het 
veld van de mystiek. Ik hoop dat ik tijdens de inmiddels nog weinige jaren van mijn 
loopbaan met mijn werk nog waardevol kan bijdragen aan dit gerenommeerde instituut 
voor mystiek- en spiritualiteitsonderzoek. 

Dank ook aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, die met 
het inrichten van een leerstoel ‘Theologie, mystiek en moderniteit’ de uitdrukkelijke 
bedoeling koestert om de band met het Titus Brandsma Instituut te versterken. Ik be-
schouw het als een eer in mijn functie aan dit doel te mogen bijdragen. 

Dank ook aan de studenten van de faculteit, waaraan ik inmiddels al college geef, 
alsook aan alle studenten en cursisten aan wie ik binnen het kader van het Titus 
Brandsma Instituut colleges heb gegeven. De feedback die ik van ze kreeg, is voor mij 
altijd bijzonder inspirerend geweest. Dank daarvoor. 

Een verre, maar niet minder oprechte dank aan de Université Saint-Paul/Saint 
Paul University in Ottawa, Canada, waaraan ik een tijd geleden voor een paar jaar was 
verbonden en waar ik, naast wat daar heet ‘publieke ethiek’, ook verantwoordelijk was 
voor de uitbouw van de richting godsdienstfilosofie. Ik dook toen al in de mystieke tra-
ditie, al was het maar omdat de universiteitsbibliotheek aldaar een bijzondere collectie 
mystiek bezat. Zelfs met Nederlandse TBI-uitgaves, zo bleek, want ik trof er zowaar boe-
ken van TBI-grootheden als Hein Blommestein en Kees Waaijman aan.

Tot slot wil ik Janneke danken die de meanderende reflecties van deze eeuwige, al 
helemaal grijs geworden student steeds weer met datgene heeft omringd wat Aristoteles 
de motor noemt van alles wat is: liefde. 

Ik dank u. 
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