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– Eerst deze fundamentele vraag: wat is mys-
tiek?
De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, 
die in 1942 werd omgebracht in het con-
centratiekamp in Dachau en naar wie ons 
instituut werd vernoemd, omschrijft mys-
tiek als „een innig verkeer met het godde-
lijke”. Een mooie omschrijving, vind ik 
dat, alleszins minder zwaar dan de klas-
sieke ‘mystieke vereniging met God’. Mys-
tieke schrijvers leggen graag uit hoe God 
te vinden is in uw en mijn ervaring. In de 
mystiek staat het verlangen centraal. In de 
zestiende eeuw lijdt Theresia van Ávila er-
onder, want ze weet dat in het menselijke 
verlangen een permanente ontgoocheling 
schuilt, terwijl daar evenzeer God is te 
vinden. De Spaanse Theresia is explosief, 
de Brabantse middeleeuwse mystici zo-
als Hadewych en Ruusbroec zijn veeleer 
bespiegelend, al vind ik de onvertaalbare 
term „orewoet” van Hadewych voor die 
permanente onrust het mooiste woord in 
het Middelnederlands.

– Is er ook mystiek bij niet-christenen, in an-
dere religies en bij atheïsten?
Ook in andere tradities is de godsont-
moeting te vinden. Ik bestudeerde het 
islamitische soefisme, dat in wezen te-
ruggaat op de woestijnvaders, maar de 
christelijke mystiek heeft iets eigens. Het 
persoonlijke van de relatie met God vind 
je niet in oosterse religies. Voor de in 1986 
overleden Franse jezuïet Michel de Cer-
teau is het oerbeeld van de mysticus Maria  
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Magdalena aan het lege graf. In de twin-
tigste eeuw beschouwden sommige intel-
lectuelen mystiek als een algemeen men-
selijk verschijnsel, maar volgens mij is dat 
een brug te ver. Toch overstijgt mystiek de 
grenzen van religie en is ze ook te vinden 
in kunst en literatuur, zoals bij de schrij-
vers Marcel Proust, Robert Musil, Paul 
van Ostaijen of Hugo Ball. Dan is het leren 
leven met de ervaring dat we niet alles in 
de hand hebben en toch steeds iets terug-
krijgen. Die zoektocht naar innerlijkheid 
en ervaring spreekt de moderne mens aan. 
Soms gaat het om vormen van spirituali-
teit die afstand nemen van geijkte religi-
euze instituties, maar toch elementen uit 
de christelijke spiritualiteit, in het bijzon-
der de mystiek, opnemen.

– Het  Titus  Brandsma  Instituut  vermaat-
schappelijkt mystiek en spiritualiteit. Wat is 
de plaats ervan in de samenleving vandaag?
De huidige belangstelling voor mystiek 
verrast me. Zo geef ik ook les aan niet-
theologen die oprecht nieuwsgierig zijn, 
maar vooral geen lid van een Kerk willen 
worden genoemd. De mens heeft de be-

hoefte z’n bestaan te willen beheersen, 
maar managers, schooldirecteurs en zorg-
verleners kreunen onder de complexiteit 
van de samenleving. Hoe ga je als mens 
om met het onoplosbare? De kern van de 
christelijke mystiek is dat er op jou iets af-
komt dat je niet in de hand hebt, zowaar 
God zelf, zeggen de mystici. Het leven 
overstijgt wat wij kunnen bedenken. Ni-
colaas van Cusa, mijn favoriete geestelijke 
schrijver, ontwierp in 1463 een balspel met 
een ongebalanceerde en dus onvoorspel-
bare bal. De les: laten we ons overgeven 
aan de complexiteit van het bestaan.

– Ervaren  mystici  wat  anderen  alleen  maar 
kunnen geloven?
Ik meen van wel, maar daarom mogen we 
het gros van de mensen nog niet uitslui-
ten van zulke ervaringen. Volgens Titus 
Brandsma, die erover ging vertellen tot in 
het meest afgelegen parochiezaaltje, kan 
iedereen wat leren van de mystici. Mys-
tieke schrijvers zijn zoals grote musici of 
kunstenaars. Ze hebben een beter gehoor 
of een scherpere blik dan de meeste ster-
velingen. Brandsma geloofde dat iedereen 

in zijn leven God kan ontmoeten. Daar sta 
ik achter, maar ik wil mystiek en geloof 
niet tegen elkaar uitspelen.

– Heeft  uw  favoriet,  de  vijftiende-eeuwse 
Rijnlandse  geleerde  en  theoloog  Nicolaas 
Cusanus, nog actualiteitswaarde?
Zeker, en niet omdat ik hem vertaalde 
(lacht). Nicolaas van Cusa was ook politi-
cus, kardinaal en kerkhervormer. Na de 
val van Constantinopel in 1453 construeer-
de hij een fictief gesprek tussen de religies 
en ging hij op zoek naar wat die verbond. 
Aan het eind van de ontmoeting blijft ie-
dereen wat hij was, maar is ieders geloof 
verrijkt met respect voor de ander. Ons 
probleem vandaag is dat we verkrampt af-
grenzen. Cusanus zag daarentegen de on-
eindige rijkdom van de verscheidenheid. 
Naïef? Niet voor de mysticus, die in de 
ontmoeting het oneindige ervaart. Identi-
teit is daarbij slechts het vertrekpunt.

„Het persoonlijke van de 
relatie met God vind je 
niet in oosterse religies”


