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HHoooogglleerraaaarr  MMaarrcc  DDee  KKeesseell::
‘‘DDee  cchhrriisstteelliijjkkee  ttrraaddiittiiee  iiss
eeeenn  rruuzziiëënndd  ppaarrlleemmeenntt’’
Bij het woord ‘mystiek’ denk je al gauw aan

onthechting, aan één worden met God. Voor Marc De

Kesel draait het juist om de spanning tussen de

mens en God. ‘God wil niet ‘een geloof’, God wil

geloof in Hém. Dat is iets totaal anders. Niet wat of

wie wíj zeggen dat God is, is God; alleen God is God.’
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(beeld Dick Vos)
Marc De Kesel, hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit en
wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut.

We hebben afgesproken op de werkkamer van Marc De

Kesel in Nijmegen, waar hij regelmatig verblijft als

onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut en als

hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij is een

begenadigd en begeesterd spreker en geregeld gaat zijn
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betoog gepaard met een sappige Vlaamse schaterlach. 

De aanleiding voor dit gesprek is zijn jongste boek over

mystiek: Ik, God en mezelf. Mystiek als deconstructie. 

OOpp  iinntteerrnneett  cciirrccuulleerreenn  hheeeell  wwaatt  vviiddeeoo’’ss  vvaann  uuww

lleezziinnggeenn,,  wwaaaarriinn  ddee  mmyyssttiieekk  vvaaaakk  eeeenn  ggrroottee  rrooll  ssppeeeelltt..

IInn  eeeenn  vvaann  ddiiee  vviiddeeoo’’ss  bbeesspprreeeekktt  uu  eeeenn  sscchhiillddeerriijj  vvaann  ddee

rroommaannttiisscchhee  sscchhiillddeerr  CCaassppaarr  DDaavviidd  FFrriieeddrriicchh::  DDeerr

MMöönncchh  aamm  MMeeeerr..  WWaatt  zziieett  uu  hhiieerriinn??  

‘We zien hier een man aan de oever van de zee. Spontaan

denken we: de monnik wil één worden met het oneindige,

met God. Maar we hebben ook het commentaar van de

schilder zelf en daar klinkt het anders. De monnik kan tot

bij de zee komen, maar niet verder. Hij kan niet in het

oneindige opgaan. Die niet te overbruggen afstand tot het

oneindige – dat tekent de moderne mens. Hij heeft de

oneindigheid vóór zich en heeft daarmee de vrijheid te
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doen wat hij wil. 

Dat is fantastisch! Denk aan onze technische vermogens,

denk aan uitvindingen als internet. Maar tegelijk wil de

moderne mens zichzelf funderen in die oneindigheid, wil

hij die omhelzen en er de grond van zijn zelf in vinden – en

van het ware Zelf. Maar hij beseft dat dit een onhoudbare

positie is. Tussen hem en de oneindige wereld vóór hem,

tussen hem en het ware Zelf der dingen, gaapt een kloof.

‘‘DDee  nniieett  ttee  oovveerrbbrruuggggeenn  aaffssttaanndd  ttoott  hheett  oonneeiinnddiiggee  --  ddaatt

tteekkeenntt  ddee  mmooddeerrnnee  mmeennss..’’

Dit is moderniteit: dat we de directe band met de

werkelijkheid zijn kwijtgeraakt en er enkel nog naar

kunnen verlangen. We proberen op allerlei manieren de

kloof tussen het ik en wereld, tussen het ik en zichzelf,

tussen subject en object te dichten. Een van die pogingen,
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die we vooral in heel wat hedendaagse spirituele

tendensen terugvinden, is het vullen van de kloof met

God. Vandaar de titel van mijn boek: Ik, God en mezelf.’

UU  sspprreeeekktt  vvaann  mmooddeerrnnee  mmyyssttiieekk..  HHooee  vveerrsscchhiilltt  ddiiee  vvaann

ddee  vvrrooeeggeerree  mmyyssttiieekk??

‘In de Middeleeuwen is God de vanzelfsprekende grond

van de werkelijkheid én van de mens. In God is de ene

mens met de andere verbonden. Dat besef van God als

verbindende grond is het allesomvattende uitgangspunt

van waaruit de middeleeuwse mens de werkelijkheid

benadert.

Het is dus niet juist om te zeggen dat de middeleeuwers

heel gelovige mensen waren en dat wij dat vaste geloof nu

hebben verloren. Het is beter om te zeggen dat de

middeleeuwer op een andere manier in de wereld stond.

Wat is er veranderd? Na eeuwen van godsdienstoorlogen
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kon God niet meer als verbindende grond en algemeen

gedeeld uitgangspunt werken. We gaan sindsdien vanuit

onszelf naar de werkelijkheid en naar God kijken. Vanuit

dát perspectief spreken we nu over geloof: als een vrije,

subjectieve houding, een keuze. Het geloof zoals wij dat nu

beleven, is dus vrij jong, modern. En juist de worsteling

met het moderne subject zien we terug in de mystiek vanaf

de zeventiende eeuw.’

HHeeeefftt  ddee  GGoodd  vvaann  ddee  MMiiddddeelleeeeuuwweenn  ddaann  hheelleemmaaaall  ggeeeenn

rreecchhtt  vvaann  sspprreekkeenn  mmeeeerr??

‘De manier waarop de middeleeuwse mens God beleefde,

kán niet meer. We kunnen ook ons besef van vrijheid, van

onze verhouding tot de werkelijkheid en de worsteling van

het subject, niet meer negeren. Postmodernen doen net

alsof we deze worsteling al voorbij zijn. Ik geloof dit, jij

gelooft iets anders, allemaal prima, we hebben het er
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verder niet over. Maar we moeten het er juist wél over

hebben, want er staat niets minder op het spel dan het

verlangen naar een betere wereld. Zó gemakkelijk

schudden wij de moderne onrust niet af!

‘‘DDee  ffuunnddaammeennttaalliissttiisscchhee  hhoouuddiinngg  oonnddeerrmmiijjnntt  hheett  rreessppeecctt

vvoooorr  ddee  vvrriijjhheeiidd  vvaann  ddee  aannddeerr..’’

Er zijn ook mensen die het verlangen naar een betere

wereld willen kortsluiten met een stevige restauratie: ze

grijpen terug op wat zij noemen ‘het oude geloof’, waarin

God de verbindende kracht was tussen mens en volk. Dat

neigt naar fundamentalisme, dat de religieuze traditie wil

gebruiken om anderen in hetzelfde spoor te dwingen. De

fundamentalistische houding ondermijnt het respect voor

de vrijheid van de ander. Dat is een typisch modern

fenomeen: het permitteert zich alle vrijheid om de eigen

vrijheid én die van anderen aan een zelfgekozen waarheid
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te onderwerpen.’

HHooee  kkuunnnneenn  wwee,,  iinn  aallllee  rreessppeecctt  vvoooorr  ddee  vvrriijjhheeiidd,,

aannddeerreenn  nnoogg  oovveerrttuuiiggeenn  hheett  ggooeeddee  ttee  kkiieezzeenn??

‘Ha ja, dat is er inderdaad niet makkelijker op geworden.

Voor pasklare antwoorden kunnen we ons beter hoeden.

Wie het waagt vroegmoderne mystieke teksten te lezen,

weet wat ik bedoel. De mysticus is nooit echt in het reine

met zichzelf. Hij wil zijn zelf helemaal aan God opofferen –

want God is het ware Zelf – maar hoe meer hij dat

probeert, hoe meer hij zijn menselijke, al te menselijke ik

versterkt. Steeds weer ontglipt hem de vaste rustplaats

van waaruit hij kan zeggen: nu sta ik in de rechte

verhouding tot God en mijn medemens. Die verhouding

blijft steeds een vraag.

En dát is nu juist waar religie, en ook het christendom,

over gaat! Niet over het produceren van antwoorden, maar
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over het cultiveren van vragen. Mijn boek is een pleidooi

om het christendom nu eens niet door een gelovige bril te

bekijken. Zie het als een worsteling om en met vrijheid.

Zie de christelijke en in het bijzonder de mystieke traditie

als een ruziemakend parlement. Pin de traditie niet vast

op de een of andere waarheid, maar geef de onzekerheden

hun rechten. Anders verval je tot afgoderij.

Dat geldt ook voor andere religies. De islam is niet een

ander antwoord op dezelfde vragen, maar een andere

manier om dezelfde soort vragen te stellen. Het is de kunst

– binnen het kader van de religie – om in het gesprek met

de ander de eigen ‘identiteiten’ open te breken. Want

daarin trekken wij ons maar al te graag terug.
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Marc De Kesel: ‘De nadruk op ervaring, net als op geloof, is een recent, modern verschijnsel.’ - beeld
Dick Vos

Geef mij maar de worsteling van het boek Job, in plaats

van de spirituele oneliners die alles plat slaan. Religie is

geen gezellige bevestiging van steeds dezelfde waarheden.

In mijn boek Goden breken (2010) heb ik al gewezen op de

kritische functie van de monotheïstische godsdiensten.

Heb de moed de waarheid die je claimt, tegelijk als iets

vreemds, iets dartels, als een altijd frisse onmogelijkheid

te blijven bevestigen. Dát is een kenmerk van beschaving

en dát zou religie nu juist moeten cultiveren. Precies het

tegenovergestelde dus van wat het fundamentalisme

predikt.’

HHeebbtt  uu  zzeellff  wweelleeeennss  eeeenn  mmyyssttiieekkee  eerrvvaarriinngg  ggeehhaadd??

‘Nee. Maar ik benader mystiek ook niet vanuit het begrip

‘ervaring’. De nadruk op ervaring, net als op geloof, is een

recent, modern verschijnsel. We zijn gaan denken dat
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religieuze ervaring de kern van religiositeit uitmaakt. Maar

mystici zijn met hun ‘mystieke ervaringen’ altijd bijzonder

voorzichtig geweest en gebruiken die nooit als

autoriteitsargument. Zij hebben de gevaren daarvan

ingezien. Net als geloof richt ervaring de aandacht op het

ik, op zo’n manier dat kritiek onmogelijk wordt. Ik geloof

dit nu eenmaal, of: ik heb dit nu eenmaal zo ervaren, dus

wie ben jij om daar iets tegen in te brengen? Het zijn

pogingen om het gesprek, het dispuut, te ontlopen of in de

kiem te smoren.’ 

HHooee  kkiijjkktt  uu  ddaann  aaaann  tteeggeenn  ‘‘ssttrreennggggeelloovviiggee’’  ddoommiinneeeess  ddiiee

zzeeggggeenn::  zzóó  iiss  hheett  eenn  nniieett  aannddeerrss??

‘Ik moet bekennen dat, komende vanuit het Vlaamse

Zuiden, de streng reformatorische milieus mij exotisch

voorkomen. Ik ken ze nauwelijks, maar ze fascineren mij

wél. In die milieus lijkt geloof, in de zin van een groot
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aantal geloofsopvattingen, erg belangrijk. Zo belangrijk

dat er keer op keer kerkscheuringen dreigen. Maar God wil

niet ‘een geloof’, God wil geloof in Hém. Dat is iets totaal

anders. Als de waarheid God is, dan is God tegelijk datgene

wat elke waarheidsclaim van onze kant uit relativeert. Niet

wat of wie wíj zeggen dat God is, is God: alleen God is God. 

Daarom heeft niemand God in pacht. Dat betekent dat we

over die waarheid blijvend met elkaar in gesprek moeten

gaan, dat we steeds weer onszelf moeten tegenspreken. 

‘‘NNeesstteell  jjee  nniieett  iinn  zzeekkeerrhheeddeenn,,  mmaaaarr  ggeebbrruuiikk  jjee  eeiiggeenn

ttrraaddiittiiee  oomm  jjee  ttee  llaatteenn  vveerroonnttrruusstteenn..’’

Dat hebben christenen trouwens feitelijk altijd al gedaan,

net als onze islamitische broeders. In het monotheïsme

moet de discussie over wat waarheid is, onbeslist blijven.

Dat is nu eenmaal het gevolg van de vrije positie van de
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mens. Bin Laden, uit angst voor deze vrijheid, legitimeerde

zijn daden met een beroep op God. God was voor hem een

dekmantel, die de eigen vrije positie tegenover de wereld

toedekt. In die zin is Bin Laden een moderne burger. Het is

de opdracht van religie om dit soort legitimatie, dit

geruststellende toedekken, tegen te gaan. Nestel je niet in

zekerheden, maar gebruik je eigen traditie om je te laten

verontrusten. Dat noem ik in mijn recente boek

‘‘deconstructie van het ik’’. De moderniteit construeert

een ik, maar tegelijkertijd ondermijnt het datzelfde ik door

de vrijheid om er allerlei standpunten tegenover in te

nemen. Die deconstructie is een van de remedies tegen het

fanatisme en het fundamentalisme.’

kunst en liefde

‘Mijn volgende project wordt: moderne beeldende kunst

en spiritualiteit. Om vast een schot voor de boeg te geven:

de moderne beeldende kunst is niet de grensverleggende
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avant-garde zoals ze zichzelf graag zag en nog steeds ziet.

Veeleer vormt zij één grote, langgerekte crisis. Die is, denk

ik, begonnen met Gustave Courbet. Hij besefte als eerste

ten volle hoe kunst gevangen zat in de lege schijn van de

‘Schone Kunsten’. Ze was het contact met de echte

realiteit helemaal verloren. Voortaan, zo stelde Courbet,

hoorde kunst realistisch zijn. Zo niet, dan kon ze er beter

helemaal mee ophouden. 

Maar de kunst beperkte zich ertoe het valse realisme van

de toenmalige beeldcultuur aan de kaak te stellen. Ze was

en is echter zelf niet in staat echt realistische beelden te

leveren. Vandaar de permanente crisis waarin ze verkeert.

Zo ziet de traditie van de moderne kunst eruit als

eindeloos geklungel. 

‘‘RReelliiggiiee  vveerrddoonnkkeerreemmaaaanntt  hhaaaarr  ccrriissiiss  ddoooorr  zziicchh  vveerrwwaanntt

ttee  ttoonneenn  mmeett  kkuunnsstt..’’
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Toch koester ik juist dáár respect voor. Steeds opnieuw

klinkt de vraag: wat is kunst? Net als bij religie zijn ook

hier de premoderne zekerheden verdwenen.

Mijn hypothese is dat religie en kunst elkaar opzoeken om

bij elkaar de oplossing voor het eigen probleem te vinden.

Religie verdonkeremaant zo haar crisis door zich verwant

te tonen met kunst. En kunst onttrekt haar crisis aan het

zicht door op de spirituele, mystieke toer te gaan.

Ik ben niet voor zo’n rolverwisseling. Beide, kunst en

religie, komen zo niet toe aan het stellen van hun eigen

probleem. Ze zouden erbij kunnen winnen als ze hun eigen

rol blijven spelen, en hun probleem niet zozeer oplossen,

als wel cultiveren.

Vergelijk dat eens met de politiek. Ook daar moet het

probleem van de vrijheid – in dit geval dus het probleem

van de verschillende standpunten in de eenheid van de
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staat – scherp worden gesteld. Dan is de democratie de

minst kwalijke vorm om met dit probleem om te gaan. De

mystiek met haar innerlijk gevecht kan ons hier veel leren.

Net als de moderne kunst, met al haar onzekerheden.’

HHeett  cchhrriisstteennddoomm  wwoorrddtt  ddee  rreelliiggiiee  vvaann  ddee  lliieeffddee

ggeennooeemmdd..  KKaann  ddiiee  oonnss  hhiieerrmmeeee  hheellppeenn??

‘In mijn boek Zelfloos (2017) ging ik nader in op het

onderscheid tussen eros en agapè. Eros is het onvervulde

en onvervulbare liefdesverlangen. Agapè is de toestand

waarin de mens leeft na de vervulling van het verlangen.

In het christendom komen eros en agapè samen. Bij

Augustinus worden die twee definitief in elkaar

gevlochten. Het gevolg is een interessante spanning. Er is

iets vervuld, maar toch ook weer niet.

In de mystiek wordt speciaal de kant van de eros

gecultiveerd. Het ‘erotische’ bijbelboek Hooglied dient
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hier als basistekst. We zien dat bijvoorbeeld bij

middeleeuwers als Hadewich, Hildegard von Bingen,

Willem van Saint-Thierry en Bernardus van Clairvaux. In

die zin is de westerse mystiek spannender dan de oosterse.

Hier geen eenduidige wijsheden, maar altijd weer het

dubbele van vervuld én onvervuld verlangen. In de

westerse mystiek is de relatie tussen de minnaar en de

beminde altijd lastig. Er is altijd heibel. Dat God zich op

mij, zondaar, wreekt, is juist een uiting van zijn liefde. Dat

God van mij, minderwaardig schepsel, kan houden, is

omdat Christus de schepping nog vóórdat zij geschapen

werd, beminnenswaardig heeft gemaakt. En ik kan alleen

zuiver van God houden als ik mij voorstel dat Hij mij voor

eeuwig zal verdoemen. Deze spannende motieven vind je

niet terug in de oosterse mystiek.

Maar het Westen geneert zich voor zijn eigen traditie. Het

wil de spanning reduceren. Spiritualiteit moet vooral
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gezellig zijn. Daarbij wordt het meer realistische beeld van

de mens met zijn vervulde én onvervulde verlangen

vergeten.

Mijn boek is een oproep het realisme in de mystieke – en

ruimer: religieuze – traditie weer boven water te krijgen en

het zo te laten deelnemen aan de culturele discussies die

een verlichte moderniteit van ons vraagt.’ ◀

MMaarrcc  DDee  KKeesseell

Marc De Kesel (Gent, 1957) studeerde theologie en

filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij

promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

op Eros en Ethiek: een studie van de Franse

psychoanalyticus Jacques Lacan (1901-1981).

De Kesel is voormalig directeur in- en externe zaken

van het Titus Brandsma Instituut, het
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javascript

onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit.

Sinds 1 juni 2020 is hij bijzonder hoogleraar theologie,

mystiek en moderniteit aan de Radboud Universiteit.
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