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Introductie
Er wordt vandaag de dag veel van het menselijk individu verwacht. Niet alleen werkgevers
verwachten van iedere werknemer dat hij zijn zaken op orde heeft, ook de staat gaat ervan uit dat
ieder individu een hoge mate van zelfredzaamheid in de praktijk brengt.1 We worden daarom geacht
autonoom te zijn en dus in staat te zijn om goede beslissingen te maken over ons eigen leven.
Aangezien veel mensen van werkgevers en de staat afhankelijk zijn om in de primaire levensbehoeften
te voorzien, moeten we deze verwachtingen waarmaken. Zo komen de verwachtingen van hen
uiteindelijk op ons bord terecht: we dienen voor hen immers een zo betrouwbaar mogelijk persoon te
zijn. Het is daarom belangrijk om de controle over het eigen leven te behouden. Omdat het behouden
van controle over het eigen leven al voldoende energie kost en ingewikkeld genoeg is, richten we ons
in eerste instantie op onszelf. We zijn daarom geneigd om beslissingen te nemen op basis van de
consequenties die keuzes zouden hebben voor onszelf. We zien onszelf daarbij vaak als centraal punt
van waaruit we redeneren. Vanuit dit centrale punt worden wel verbindingen aangegaan met andere
mensen, maar niet op een zodanige manier dat daarmee de autonomie uit handen wordt gegeven.
Het ‘zelf’ – het individuele bestaan dat dit centrale punt uitmaakt – moet zich sterk houden en het heft
in eigen handen nemen. Het sterke zelf vormt immers de zekere basis waarop werkgevers en de staat
kunnen rekenen. Zou deze grond wegvallen, dan zou het wel zo eens kunnen zijn dat het individu
volledig afhankelijk wordt van anderen. Gevolg daarvan is dat het individu de controle over het eigen
bestaan verliest en niet langer vast kan houden aan de regelmaat die van hem wordt verwacht. Het is
dus niet de bedoeling dat het individu zwaktes toont. Wegens de nadruk van de moderne
maatschappij op het behoud van autonomie probeert ieder individu dit controleverlies zo veel
mogelijk te beperken. Maar op wie of wat kunnen we terugvallen als keuzes niet voor zich spreken? Als
we ons niet sterk voelen, hoe moeten we dan met onszelf omgaan? Met andere woorden: wat doen we
als we eens niet aan de verwachtingen willen of kunnen voldoen?
Het sterke, autonome veronderstelde zelf dat door deze verwachtingen is ontstaan, lijkt zich
mijns inziens steeds meer aan dit verwachtingspatroon te willen onttrekken. Het individu lijkt zich al
dan niet bewust los te weken van de van hem verwachte betrouwbaarheid. Aldus lijkt het individu
zich van zijn sterke zelf te willen ontdoen. Daarvoor zijn naar mijn mening twee mogelijke
verklaringen. De eerste is dat de realiteit zich niet zo makkelijk voegt naar de verwachtingen die we
elkaar opleggen. Hoe meer men om zich heen kijkt en hoe ouder men wordt, des te meer komt men
erachter dat lang niet alles zo duidelijk binnen een vast kader kan worden gedrukt: soms gebeuren er
nu eenmaal dingen waaraan niets te doen valt of die niemand had voorspeld. Ineens spreekt de
aangebrachte regelmaat niet meer voor zich en is het individu plots genoodzaakt deze onverwachte
gebeurtenissen een plek te geven. De tweede verklaring is dat de verwachtingen vaak op gespannen
voet staan met de mogelijkheden van het individu. Er wordt met andere woorden te veel van het
individu gevraagd; het wordt geacht ‘sterk’ te zijn, maar daartoe is het lang niet altijd in staat. De
zwakte die het individu dan bij zichzelf waarneemt, voelt als een mislukking: er wordt van hem
verwacht dat deze zwakte wordt overwonnen. Toch zit het ons op zulke momenten niet echt lekker:
maakt deze zwakte geen deel van mij uit? Kan het zo zijn dat deze zwakte iets is waaraan ik niet
ontkom? En misschien nog wel de belangrijkste vraag: mag ik mezelf niet zwak voelen?
Zo ervaart het individu dat het niet volledig wordt geaccepteerd. Alhoewel onze beleving
binnen de moderne samenleving sterk geschoeid is op vrijheid, lijkt het alsof het individu niet de
vrijheid krijgt om deze zwaktes te mogen voelen. Van het individu wordt ogenschijnlijk verwacht het
sterke zelf te alle tijden in stand te houden en alles wat daarbuiten valt buiten te sluiten. Het gevolg

1

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/de-prestatiemaatschappij-heeft-tegengif-nodig-van-jou-a1596892

3

hiervan is naar mijn idee dat het individu zelf op zoek gaat naar ervaringen die aan deze miskenning
van een deel van zijn bestaan kunnen beantwoorden.
Het doel van deze scriptie is daarom om te verkennen hoe de moderne mens zich als gevolg
van deze verwachtingen juist meer van dit sterke zelf probeert te distantiëren. Datgene waartoe de
moderne mens zich aldus aangetrokken voelt, duid ik aan met ‘zelfloosheid’. De reden voor het
gebruik van deze term is tweeledig.
De eerste reden is dat dat de moderne mens in zijn verzet tegen dit sterke zelf op zoek gaat
naar ervaringen waarin dit zelf wordt overstegen. Het individuele bestaan wordt tijdelijk opgeschort
om zo deel te nemen aan een groter geheel. In de opname in dit grotere geheel verliest men mijns
inziens het zelf dat men in het dagelijkse leven geacht wordt te zijn. Een voorbeeld van een ervaring
waarin men het zelf opoffert aan een groter geheel meen ik te herkennen in de populariteit van
hedendaagse festivals. Veelzeggend zijn in dit kader de namen van een aantal van deze festivals: Mystic
Garden, Into the Woods, Tomorrowland, en Welcome to the Future. Ook de decors die zijn opgebouwd in
overeenstemming met het thema van de festivals zorgen ervoor dat de bezoekers de verwachtingen
van het dagelijkse (werk)leven achter zich kunnen laten. Zo kunnen zij zich overgeven aan de
groepsdynamiek. Daarbij verdwijnt het zelf en gaat het op in de zelfloze menigte. Tijdens zulke
festivals krijgt het de ruimte zich tijdelijk in deze andere wereld te begeven. Mijns inziens is er hier
sprake van het verdwijnen van het zelf ten gunste van een gevoel van saamhorigheid.
Ten tweede heb ik voor de term ‘zelfloos’ gekozen omdat ik door het lezen van Zelfloos, de
mystieke afgrond van het moderne ‘ik’ van Marc de Kesel elementen meende te herkennen die moderne
verschijnselen als het festival een nadere duiding kunnen geven. De Kesel gaat in zijn beschrijving van
de term zelfloos terug naar de mystieke traditie om te beschrijven hoe het moderne individu zijn zelf
of ‘ik’ vernietigt ten gunste van een deelname aan een groter geheel. Zo bespreekt hij onder andere
het mystieke gedachtegoed van Meister Eckhart, Francois Fénelon en Simone Weil. Aan de hand van
deze mystici hoop ik tot een eerste kenschets te komen over wat ons verlangen naar dit zelfloze, ofwel
naar dit grotere geheel lijkt te zijn bezien vanuit de mystieke traditie.
Iemand die veel respect en ontzag had voor de mystieke traditie, maar uiteindelijk niet vond
dat deze de ware manier van existeren behelsde, was Søren Kierkegaard. In zijn zoektocht naar wat
de hoogste manier van existeren inhield, beschrijft hij het esthetische, ethische en religieuze
levensstadium. In de beschrijving van deze stadia stuit hij telkens weer op de dubbelzinnigheid van het
menselijke bestaan; voortdurend houden we ons op in een vertwijfeld-zijn. De ene keer voelen we ons
individu, de andere keer deel van een groep of menigte. Aangezien iedereen met een dergelijke
vertwijfeling over bepaalde levensbeslissingen kampt, heeft deze vertwijfeling een ‘onpersoonlijk’
karakter. Tegenwoordig lijkt daarentegen het individuele leven de boventoon te voeren ten koste van
ons gevoel van verbinding met een groep of een menigte. Deze dubbelzinnigheid verklaart mijns
inziens de neiging die de moderne mens heeft zich nu eens als sterk gedefinieerd zelf voor te doen, dan
weer te ervaren dat dat zelf de neiging heeft zich te voegen naar wat Kierkegaard noemt het
‘algemeen-menselijke’.
Behalve onderzoek te doen naar de oorzaak van het afstand nemen van het zelf is het
interessant om na te gaan waarnaartoe men vlucht en hoe deze vlucht zich voltrekt. Daartoe zal ik eerst
de opkomst van het moderne festival toetsen aan het gedachtegoed van een aantal denkers uit de
mystieke traditie. Vervolgens wil ik door middel van de existentiële stadia van Kierkegaard
onderzoeken hoe de dubbelzinnigheid en de wisselwerking tussen het zelf en het zelfloze ons
menselijke bestaan doortrekt. De centrale vraagstelling in deze scriptie luidt zodoende:
Hoe kunnen we de hedendaagse neiging naar een individu-overstijgend geheel bij moderne festivals begrijpen in het licht
van het zelfverlies uit de mystieke traditie en met Kierkegaards beschrijving van de existentiële levensstadia?
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Aangezien de mystieke traditie binnen de christelijke traditie valt, beschrijf ik kort mijn positie ten
opzichte van het christelijke geloof. Hoewel ik op christelijke scholen heb gezeten en mede daardoor
sympathiek tegenover een aantal elementen uit het christelijke geloof sta, ben ik geen praktiserend
christen. Gedurende mijn jeugd heb ik echter wel de verbindende kracht van het geloof – en van
geloven an sich – ervaren. Toch blijft het voor mij nog steeds een zoektocht wat deze verbindende
kracht tussen mensen precies is en hoe we daar in ons menselijke bestaan mee om moeten gaan. Ik
meen namelijk – ondanks een decennialange individualisering van de samenleving – een ons allen
verbindende kracht te zien die ons voortdurend vanuit ons individuele bestaan met elkaar verbindt.
We lijken als het ware door middel van ‘geestelijke touwtjes’ allemaal op een bepaalde manier met
elkaar in verbinding te staan. Maar wat zijn deze ‘geestelijke touwtjes’ en hoe manifesteren deze zich
momenteel? Hoewel ik niet verwacht in dit werkstuk op deze existentiële vraag een sluitend antwoord
te kunnen geven, wil ik in deze scriptie de zoektocht voortzetten en proberen de elementen te
beschrijven die kunnen laten zien hoe wij als mens vaak op deze verbinding terugvallen.
In Deel I zal zelfloosheid in de mystieke traditie aan de hand van denkers als Meister Eckhart,
Francois Fénelon en Simone Weil worden besproken. In Deel II zal ik de esthetische en ethische
stadia die Kierkegaard behandelt in Of/Of beschrijven. Vervolgens breng ik in Deel III de mystieke
traditie en Kierkegaard samen en probeer ik de neiging tot zelfverlies in zelfloosheid op moderne
festivals te begrijpen op basis van de werken van de mystici en Kierkegaard.
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Deel I: De mystieke traditie
Het bovenstaande fenomeen van de festivals lijkt een bepaalde aantrekkingskracht op ons te hebben.
Een aantrekkingskracht tot iets waarvan we niet precies weten wat ons aantrekt, maar het feit dat het
ons aantrekt maakt ons geneigd het aardse leven van de alledag even achter ons te laten en in te ruilen
voor deze andere wereld. In zekere zin verliezen we onszelf tijdelijk aan een wereld die niet alledaags
is en waarin geen systematiek heerst. In het eerste deel van deze scriptie zal worden ingegaan op hoe
het bovenbeschreven hedendaagse festival een gelijkenis lijken te vertonen met de mystieke traditie.
Daartoe is het eerst van belang om een beeld te schetsen over wat precies onder de mystieke traditie
wordt verstaan. Na enkele kenmerken te hebben besproken zal daarna de aandacht uitgaan naar een
aantal mystici die deel uitmaken van deze traditie en die op verschillende manieren het zelf ten
opzichte van een overstijgend geheel in kaart brengen. In deel III zal aan de hand van deze mystici en
hun invulling van wat mystiek inhoudt een poging worden gedaan om de vorm en inhoud van het
moderne festival te verklaren.

1.1 Mystiek
Het woord mystiek is afkomstig van het Griekse woord μυστικός (mystikos), wat ‘geheimzinnig’ of
‘privé’ betekent.2 Ons woord mysterie of mysterieus kent dezelfde afkomst. Mystikos houdt ook
verband met θείον (theion),3 ofwel het goddelijke, en met τελεστικός (telestikos), ‘het mogelijke te
voltooien’.4 De stam van τελεστικός is verwant aan τέλος, wat ‘doel’ of ‘voleinding’ betekent. Met
andere woorden wordt er met mystiek iets bedoeld waarvan we de kenmerken en de inhoud niet
volledig kunnen doorgronden, maar waarin we een zekere voltooiing of voleinding vinden. Hoewel we
er een zelfstandig naamwoord voor hebben weten te vinden, lijkt hetgeen waar we onze vingers op
proberen te leggen ons echter direct te ontglippen. Is het wellicht dus zinloos om over zoiets
ongrijpbaars na te denken – laat staan te schrijven – als dit begrip aan ons verstand of onze
gewaarwording voorbij lijkt te gaan? Naar mijn mening is het verre van zinloos, omdat het van belang
is om een deel van onze ervaring als onbegrijpelijk te kunnen en mogen ervaren. Sterker nog, in tijden
waarin van de mens voorspelbaarheid en betrouwbaarheid wordt verwacht, is het een welkome
afwisseling om deze mysterieuze kant van de mens te belichten. Er zijn in mijn optiek namelijk ook
gebeurtenissen in het bestaan van de mens waarvoor geen enkele verklaring voorhanden is. Toch
hoeven deze momenten niet zonder betekenis te zijn wanneer daarvoor een verklaring ontbreekt.
Ironisch genoeg kan er op zulke momenten juist een fundamentele gedachte of fundamenteel gevoel
tot ons doordringen zonder dat daar in eerste instantie een aanleiding voor lijkt te zijn. De neiging om
alles om ons heen te willen doorgronden wordt dan tijdelijk een halt toe geroepen; het volstaat op dat
moment om dit mysterieuze zijn gang te laten gaan. Verschillende levensgebeurtenissen kunnen dan
ineens op hun plek vallen en zo kunnen we door ruimte te laten voor het onverklaarbare soms
misschien wel meer te weten komen over ons zelf en over anderen dan dat logisch-wetenschappelijke
verklaringen dat kunnen. Hoezeer we ook proberen onverklaarbare momenten uit te bannen, des te
meer lijken we te stuiten op de grenzen van onze kennis. In hoeverre kunnen we dit aan ons mens-zijn
inherente geheimzinnige verkennen? Leiden de rationele systemen die we over het verloop van de tijd
hebben opgesteld niet juist tot een grotere aantrekkingskracht bij de mens tot dit mysterieuze gevoel?
Kunnen we dit geheimzinnige in ons bestaan wel opzoeken?

Liddell, Scott, and Jones’, A Greek-English Lexicon, μυστικός ΙΙ.
LSJ, a.w., μυστικός Ι.
4 LSJ, a.w., τελεστικός 1, 2
2
3
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1.2 Zelfloos
Alvorens in te gaan op belangrijke denkers binnen de mystieke traditie is het belangrijk om eerst een
centrale notie uit de mystieke traditie toe te lichten. Een veelgebruikte term binnen de mystieke
traditie is ‘zelfloosheid’, ofwel de opheffing van het zelf. Daarin wordt meteen al duidelijk dat men de
eigenschappen die men in het dagelijkse leven tot zichzelf rekent ‘opoffert’ om zodoende aan iets dat
buiten het zelf ligt deel te hebben. In wezen ‘versmelt’ het zelf dan met een niet-zelf. Marc de Kesel,
die een boek aan dit begrip heeft gewijd, schrijft in Zelfloos, de mystieke afgrond van het moderne Ik dat in de
17e eeuw een verschuiving plaatsvond toen God niet langer als voornaamste drager van de
werkelijkheid diende, maar waarbij de “grond en het uitgangspunt van waaruit [het moderne
individu] zich (…) tot de realiteit verhield, bij het vrije zelfstandige Ik kwam te liggen.”5 De Kesel stelt
dat deze ontwikkeling zijn hoogtepunt vond bij het werk van Descartes, namelijk in zijn idee van de res
cogitans (de denkende substantie) ten opzichte van de res extensa (de uiterlijke substantie – ofwel de
werkelijkheid buiten het denken).
Al in de tijd van Plato werkten wiskundigen aan theorieën die ons meer grip op de
werkelijkheid leken te geven.6 Het slagen van bepaalde experimenten waarin men de toevalligheid van
de natuur kon uitsluiten, bracht hen er zo toe te geloven in een nieuw soort religie: een door God
geschapen wiskundige werkelijkheid. De wiskundigen van die tijd waren de mening toegedaan dat door
zich deze wiskunde eigen te maken en te verdiepen, de mensheid dichterbij God en daarmee bij “de
bron der waarheid” kon komen.7 Het geloof in de redelijke wiskunde won daarmee terrein en
daarmee won eveneens de mens zelf terrein: wij waren het immers die deze wiskundige verbanden
hadden ontdekt en moesten gaan uitbreiden. Dieren en andere organismen waren hiertoe niet in
staat. Zo rangschikte de mens zichzelf al gauw boven deze organismen: ons vermogen om wiskundig
na te denken was de hoop op het aanbrengen van zekerheid in de werkelijkheid. Deze
wetenschappelijke ontwikkelingen hebben een vruchtbare bodem gevormd voor de hierboven
beschreven Cartesiaanse scheiding tussen het denken en de wereld.
Terwijl de gangbare verhouding ten opzichte van de werkelijkheid dus geleidelijk meer
inhield dat de mens zelf de maatstaf van de werkelijkheid werd, sprak deze centralisatie van het zelf
lang niet voor iedereen voor zich. Ondanks dat de mens centraal werd gesteld en maatgevend werd
voor de realiteit, liep men alsnog tegen veel verschijnselen in de werkelijkheid aan die onverklaarbaar
bleven. De traditie die de positie van dit zelf een meer bescheiden karakter probeerde toe te dichten,
was de mystieke traditie. In zijn boek Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld schrijft emeritus
predikant Kick Bras dat (het denken over) de mystieke ervaring tezelfdertijd opkwam als de
bijbehorende religies zelf. Volgens hem werd mystiek door hen bedreven die op zoek waren “naar een
inniger betrokkenheid met het goddelijke mysterie”.8 Hij stelt dan ook dat de “mystiek geboren is uit
ervaring” en daardoor verbonden is met alle zintuigen, maar met name het zicht.9 Voorts merkt hij op
dat men in de mystieke ervaring een “superindividueel gevoel” gewaarwordt.10 Mystici waren er dus
juist op uit om afstand te creëren tot de individuele, teruggetrokken houding jegens de werkelijkheid.
Volgens De Kesel hadden ze zelfs ernstige moeite met het accepteren van deze “zelfzuchtige en ikgerichte”11 substantie.
Denkers uit de mystieke traditie, zoals Meister Eckhart, Francois Fénelon en Simone Weil,
probeerden de zelfloosheid van het zelf in kaart te brengen. De kerngedachte in de pogingen om tot
Marc de Kesel, Zelfloos, p. 11
Emanuel Rutten, Over de aard van de wiskundige werkelijkheid, p.1
7 Emanuel Rutten, Over de methode, beginselen en fundering van de Cartesiaanse natuurwetenschap, p.15
8 Kick Bras, Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld, p.9
9 Kick Bras, Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld, p.9, p.37
10 Bras, a.w., 10
11 De Kesel, a.w., 17
5
6
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de zelfloosheid in kaart te brengen, was door “innerlijk [te] schouwen”, aldus De Kesel.12 Met andere
woorden wilden ze het eigen bestaan in de ogen kijken en te weten komen wat op deze momenten
hun ziel in beweging kon brengen.
Op deze mystieke momenten kwam men echter niet tot theoretische kennis over dit
goddelijke mysterie. Integendeel, “juist in de mystieke ervaring voel en besef je dat je in aanraking
komt met iets of iemand boven al ons menselijk denken en verbeelden uit,” aldus Bras.13 De
werkelijkheid was volgens de mystici dus niet volledig kenbaar voor de mens. Sterker nog, zij meenden
dat het zelf moest overgaan tot zelfvernietiging om dit goddelijke mysterie aan te wakkeren.
Voordat ik overga tot mijn idee over hoe de zelfloosheid van de mystieke traditie grotendeels overeen
lijkt te komen met de neiging van de moderne mens om op te willen gaan in menigtes op festivals, kan
de introductie van het denken van enkele mystici helpen om enige affiniteit met het mystieke denken
te creëren. In de volgende drie paragrafen wil ik daarom de zelfloosheid bespreken zoals die in de
mystieke traditie is geduid door Meister Eckhart, Francois Fénelon en Simone Weil. Alvorens op deze
drie denkers over te gaan, is het van belang om een laatste begrip toe te lichten, te weten het begrip
‘subject’. Dit begrip is door de mystici immers grondig doordacht in relatie tot zelfloosheid.

1.3 Subject
Het begrip ‘subject’ stond aan de basis van de discussie omtrent de ware grond van het bestaan van de
mens. Heidegger vraagt in Het Beginsel van Grond naar de grond waarop het zijn rust, en hij keert
daarbij terug naar de oorspronkelijke betekenis van subject in de Griekse en Latijnse taal. “Het
Latijnse subiectum en het Griekse υποκείμενόν [hupokeimenon] betekenen: het ten grondslag liggende,
datgene wat als grond klaarligt, en wel om er een uitspraak over te doen.”14 Vanuit dat opzicht
betekent subiectum ook wel “drager/draagvlak/grond van de werkelijkheid".15 Het is deze ‘grond van
de werkelijkheid’ die ter discussie staat en die door de mystici op verschillende manieren is doordacht.
Zo probeerde de mystici te beschrijven wat de grond van onze werkelijkheid is waartoe de mens een
natuurlijke neiging tot vereniging heeft. De paradox van de mystieke ervaring is dat in de poging zich
met deze grond te verenigen, het zelf niet langer de grond van zijn bestaan kan zijn.16 Het zelf kan in
de vereniging met de zelfloze grond niet meer zichzelf blijven. Maar wat is in dat geval dan het
onderliggende van ons bestaan? De denkers uit de mystieke traditie proberen vat te krijgen op deze
paradoxale verhouding tussen het zelf en het subject.

1.4 Meester Eckhart
Een van de bekendste mystici is Meester Eckhart (1260-1328). Eckhart maakte deel uit van de
scholastieke traditie, waarbinnen men een “logisch-wetenschappelijke manier van redeneren”17
gebruikte en met behulp van dialectiek dichter bij de waarheid trachtte te komen. Hij dacht dat
armoede toegang kon geven tot een mystieke ervaring.18 In zijn werk Beati pauperes spiritu probeert
Eckhart “innerlijke armoede (…) vanuit drie perspectieven”19 te begrijpen. Hij schrijft in dit werk dat
Bras, a.w., 9
Bras, a.w., 15
14 Martin Heidegger, Het Beginsel van Grond, p.17
15 De Kesel, a.w., 58
16 De Kesel, a.w., 62
17 Karim Schelkens, Het katholicisme in Europa, p. 176
18 De Kesel, a.w., 57
19 Ibidem
12
13
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wie arm is “diegene is, die niets wil, niets weet en niets heeft.”20 Hij definieert ‘waarlijk arm zijn’ zelfs
als “zo leeg van geschapen wil zijn als hij die hij was toen hij nog niet was”.21 Eckhart poogt daarom
het bestaan van het zelf af te zetten tegen de toestand die aan het zelf voorafgaat. Deze toestand
kunnen we conceptueel aanduiden met het ‘niets’. Als mysticus vraagt hij zichzelf af hoe het zelf
verworden is tot een centrale denkcategorie binnen de maatschappij, terwijl dit zelf begon te bestaan
na afloop van een fysieke geboorte. Voorafgaand aan de fysieke geboorte was er volgens hem namelijk
nog niets dat specifiek aan het zelf toebehoorde. Veeleer beschrijft hij het zelf in deze staat als een “leeg
zijn”.22 Voordat we worden geboren, zijn er met andere woorden geen eigenschappen of kwaliteiten
die het zelf onderscheiden van het ‘niets’ waaruit ons fysieke gestalte voortkomt. Pas bij de geboorte
kunnen we als mens uit het niets verworden tot een iets. Vanaf dat moment kunnen er specifieke
eigenschappen of kwaliteiten tot dit zelf worden gerekend. De staat van het zelf, dit ‘lege zijn’, was in
het niets daarom “differentieloos”, aldus De Kesel.23 Er is geen enkel verschil te benoemen tussen het
zelf en het niets in deze lege staat van zijn. De Kesel vervolgt: “Deze aan elke origine voorafgaande
differentieloosheid is voor Eckhart de drager (‘subiectum’) van alles wat is.”24
Eckhart dacht dat de mens de mystieke ervaring kon bereiken door te leven in armoede. Zijn
reden hiervoor was dat de mens bij zijn geboorte eveneens in armoede (zonder bezit of kennis) ter
aarde kwam. Door arm te zijn, raakt ons bestaan verwant aan de staat van zijn die aan de geboorte
van het zelf voorafging. Zo dienen we afstand te nemen van alles wat het zelf zich sinds de geboorte
van het zelf eigen heeft gemaakt. Op die manier keren we terug naar die “ongeschapen staat”.25
De mystieke ervaring is volgens Eckhart paradoxaal.26 We verlangen tijdens een mystieke
ervaring naar de staat van zijn die aan het zelf voorafgaat. Maar we verlangen dan vanuit een zelf
naar een staat van zijn waarin nog helemaal geen zelf bestond. Met andere woorden verlangen we dus
naar een staat van zijn waarin het eigen zelf ontbreekt. Hoe kunnen we echter als zelf verlangen naar
het zelfloze? Daarmee zouden we toch in feite het zelf volledig moeten vernietigen – en waar staat het
zelf dán? Precies dit is de paradox die Eckhart in zijn werk probeert te onderzoeken: het zelf dat
verlangt naar het zelfloze. In deze ervaring verliest én wint het zelf zijn eigen grond. Enerzijds verliest
men in de mystieke ervaring de grond van het zelf, omdat alles wat tot het zelf behoort en wat uniek is
aan het zelf moet worden uitgewist. Anderzijds wint men juist de grond van het zelf (terug), omdat
men probeert te komen tot de toestand van zijn ten opzichte waarvan men überhaupt tot een zelf kon
worden. Het zelf wil dus terug naar de zelfloze toestand van het ‘niets’ waaraan hij zijn bestaan te
danken heeft. Dat is wat het subject van het menselijke bestaan is: “het echte Zelf waar elk zelf op
teruggaat is deze radicale zelfloosheid”, aldus De Kesel.27
De mystieke ervaring bij Eckhart laat zich daarom als volgt samenvatten. Voorafgaand aan
het zelf dat op deze wereld tot stand is gekomen, bevonden we ons in een staat van
ongedifferentieerdheid. In die staat was er nog geen zelf en daarom waren het zelf en het zelfloze
identiek. Zodra we op de wereld gekomen zijn, hebben we aan het zelf bezittingen en eigenschappen
toegekend. Deze bezittingen heeft het zelf echter te danken aan zijn eigen onderscheid met het
zelfloze: omdat hij uit het zelfloze (niets) is opgekomen, heeft hij zichzelf deze bezittingen kunnen toeeigenen. De mystieke ervaring bij Eckhart houdt in dat men zich zodanig in armoede zal moeten
onderdompelen, dat men zich weer kan begeven in deze zelfloze staat. Waarom? Omdat dat pas een
acceptatie is van de ware grond van het zelf. In die zin moet het zelf tijdens de mystieke ervaring zijn
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eigen grond verliezen om te komen tot zijn ware grond. Omdat deze zelfloosheid zijn ware grond
uitmaakt, is het zelf er altijd toe aangetrokken om zich daarmee te vereenzelvigen.
Zoals gezegd is de kern van een mystieke ervaring dat het zelf op zoek gaat naar hetgeen zijn
bestaan draagt. Waarnaartoe verplaatst het zelf zich echter op zo’n moment? Als het zelf er namelijk
achter komt dat hij niet de drager van zijn eigen bestaan is, wat is dat dan? Het lijkt alsof met deze
zoektocht het zelf zijn eigen graf graaft en dus alleen maar minder draagvlak vindt. Het zelf wordt in
Eckharts ogen echter wel degelijk beloond, omdat het zelf tijdens het verliezen van zijn grond afzakt in
“de eeuwige afgrond van het goddelijke”.28 Het zelf komt als het ware oog in oog te staan met het
mysterie van zijn eigen bestaan. De vraag naar zijn grond maakt het zelf daarom des te nieuwsgieriger
om nog dichter tot zijn mysterieuze grond te komen. Vandaar dat de mystieke ervaring voor Eckhart
een paradoxale aard heeft: hoe meer het zelf vraagt naar zijn grond, des te meer ontglipt de grond
vanwaar het zelf naar z’n eigen mysterie vraagt. Dit eeuwige verlangen naar het tenietdoen van de
eigen grond is wat volgens Eckhart het onderliggende van het zelf behelst.
Maar waarom noemt Eckhart zo’n afgrond ‘goddelijk’? Lost het zelf niet op in het niets om
vervolgens nooit meer terug te komen? Waarom zouden we deze afgrond in willen glijden? Om die
vragen te kunnen beantwoorden is het belangrijk om eerst eens een stap terug te zetten naar het
ontstaan van het zelf. Volgens Eckhart ontstaat het zelf pas bij de fysieke geboorte. Het zelf komt als
het ware uit het zelfloze niets tevoorschijn. Het zelf zet zich dus als het ware af tegen het zelfloze om
überhaupt te kunnen bestaan. In die zin bedoelt hij mijns inziens dat het zelf nooit zou bestaan als er
niet iets zou zijn als het zelfloze. Zonder het niets zou het zelf niet beginnen te bestaan. Maar juist
omdat het zelf voortkomt uit het zelfloze, moet het zelfloze er daarom voor gezorgd hebben dat het
zelf is ontstaan. De afgrond krijgt van Eckhart een goddelijke status omdat de hele werkelijkheid pas kan
ontstaan vanuit die afgrond. Niet alleen het zelf ontstaat pas nadat het zich afzet tegen deze afgrond,
maar alles wat is. Dit is eveneens de reden waarom we als mens iets kunnen beweren over de
werkelijkheid, omdat deze afgrond “niets minder [betreft] dan de grond van zowel onszelf als van de
werkelijkheid in het algemeen”, aldus De Kesel.29 Net als de rest van de werkelijkheid is het zelf dus
uit het zelfloze niets, de goddelijke afgrond, omhooggeklommen om te bestaan. In die zin zou je de
mystieke ervaring van Eckhart kunnen interpreteren als het zelf dat een eenheid ervaart met alles wat
ooit aan de afgrond van het niets is ontkomen. Het zelf wordt in zijn zelfloosheid daarom verenigt met
dit mysterieuze ‘alles’.

1.5 Francois Fénelon
Francois Fénelon (1651 – 1715) is andere mysticus die een worsteling omtrent de (nieuwe) rol van het
onderliggende van het menselijke bestaan doormaakte. Hij was in zijn geschriften vaak kritisch ten
aanzien van de nieuwe rol die was weggelegd voor het zelf30 als zijnde het subject van het menselijk
bestaan. Hij vond dat deze eigenliefde te ver doorsloeg en daarbij eveneens andere zaken in het leven
opslokte ten gunste van deze eigenliefde. Zo schreef hij: “De grond van onze kwaal is dat we onszelf
liefhebben met een blinde, tot aan idolatrie reikende liefde. Alles wat we buiten onszelf beminnen,
beminnen wij slechts voor onszelf.”31 Fénelon wilde er dan ook voor zorgen dat er een afstand werd
gecreëerd tot dit zelf. Hij wilde in feite de bescheidenheid van de mens maximaal oprekken; in
tegenstelling tot de stroming aan denkers die het zelf als het middelpunt van de wereld zagen, wilde hij
Eckhart, a.w., 65
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dat de mens zich realiseerde dat hij dit middelpunt zonder hulp nooit zelf had kunnen innemen. In
plaats daarvan heeft de mens zijn bestaan altijd aan iets of iemand anders te danken. Volgens hem
moeten wij terug naar de “nietsheid” van waaruit God ons schiep: “we moeten stoppen te bestaan en
terugkeren naar de nietsheid waarvandaan Hij ons vormde.”32 Daarmee lijkt Fénelons gedachte op
die van Eckhart, want ook hij wil de herkomst van de mens voorafgaand aan de geboorte van het zelf
in herinnering brengen en oproepen tot een verzoening met deze oorsprong. We zullen echter zien
dat het verschil tussen deze twee denkers is dat ‘het terugkeren naar de zelfloosheid’ bij Eckhart nog
tot het zelf behoort, maar dat voor Fénelon zelfs dit zelfverlies niet door de persoon zelf in gang wordt
gezet. Met andere woorden hebben we zelfs het vermogen om ons Zelf te verliezen aan een groter
verband niet aan onszelf te danken.
Voordat we bestonden, bevonden we ons volgens Fénelon dus in ‘het niets’. Vanuit dit niets is
ons zelf opgekomen. In de mystieke ervaring zijn we dus op zoek naar een volledige nabootsing van
het moment vlak voorafgaand aan onze geboorte, waarin aan het zelf nog niets toekwam. In het
zelfverlies moeten we het zelf daarom reduceren tot niets.33 Wat voor een leven moeten we ons daarbij
voorstellen? We dienen, zoals Fénelon dat formuleert, alles in ons leven – en zelfs het leven zelf (!) – op
te vatten als een aangegane vertrouwensband. We moeten laten zien dat we datgene, dat aan ons is
gegeven, waard zijn. Dit bereiken we volgens Fénelon door ons te realiseren dat “alles wat in jou is, en
alles wat jij bent, enkel door jou is geleend”.34 We mogen alles wat bij ons eigen bestaan hoort nooit
als “van onszelf” beschouwen.35 Er is zogezegd niets waaraan we ons in ‘materiële en geestelijke’ zin
mogen hechten, omdat alles wat ons bestaan constitueert, bestaat uit onderdelen die we slechts op
leenbasis ter beschikking gesteld hebben gekregen. Zolang we enig gevoel van eigendom over onszelf
of over onze bezittingen hebben, blijft de eigenliefde voor het zelf in leven. Volgens De Kesel bedoelt
Fénelon hiermee dat het geven nooit aan onze kant ligt, en dat we als mens altijd nemen.36
Maar als we altijd aan de nemende kant van het leven staan, hoe moeten we volgens Fénelon
dan komen tot de mystieke ervaring? Volgens hem is namelijk zelfs deze ervaring niet door het zelf
ingegeven, maar geïnspireerd door God. Waar Eckhart denkt dat de mens het goddelijke moment kan
vinden in innerlijke armoede, daar denkt Fénelon dat liefde de mens dichterbij de goddelijke
vervoering kan brengen. Om tot deze ervaring te komen moet men echter wel op een juiste manier
het zelf kennen. Wederom is de mystieke ervaring van zelfloosheid paradoxaal; hoewel men alles als
geleend goed dient op te vatten – zelfs het eigen innerlijk – moet men wel zichzelf kennen. Als echter
niets van mij is, kan ik ook niets ‘tot mijzelf’ rekenen. Hoe is het dan mogelijk om tot kennis over jezelf
te komen? Fénelon stelt dat men daarvoor niet ver hoeft te zoeken. Er is echter wel een juiste houding
van de mens voor nodig. Volgens hem wordt de toegang tot zelfkennis verleend door liefde, welke zich
vanuit ons hart aan het zelf laat zien. In zijn tijd was het echter niet vanzelfsprekend dat men naar de
eigen hartstochten luisterde. Sterker nog, hij beschouwt het hart in zijn tijd als de meest onbekende
plek, want “welk territorium [is] voor de meerderheid van de mensen verder of onbekender dan de
grond van hun eigen hart?”, aldus Fénelon.37 Toch is hij er sterk van overtuigd dat daar de diepte van
ons bestaan te vinden is, wanneer hij zich over zijn tijdgenoten afvraagt of zij “in de verste verte
überhaupt een idee hebben van de natuur van dit innerlijke sanctuarium, die ondoordringbare diepte
van de ziel?”38 Niet een gebrek aan iets zoals de armoede van Eckhart, maar veeleer het deel kunnen hebben
aan liefde biedt volgens Fénelon de toegang tot de ervaring mystieke momenten. Fénelon noemt deze
(goddelijke) liefde “de ziel van onze ziel”39.
Fénelon 1983, p. 615, vertaling Marc de Kesel
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Hoe moeten we nu de eerdergenoemde ‘verzaking van de verzaking’ opvatten? Om dat te
begrijpen moeten we helder voor ogen krijgen wat Fénelon doet met de wil van het zelf. Het
eigenaardige in zijn denken is namelijk dat hij helemaal niets overlaat voor het zelf, behalve de wil.
Maar dat wil niet zeggen dat het zelf zich zomaar aan al z’n verlangens kan overgeven. Veeleer moet
de wil zonder wil willen zijn. Met andere woorden moet de wil van het zelf vatbaar zijn om te worden
bewogen door de goddelijke liefde. De Kesel noemt deze eigenschap van Fénelons wil “flexief”.40 Het
zelf in de mystieke ervaring van Fénelon wil zich dus volledig buigen naar de liefde die zijn hart vult.
De wil van het zelf wil dus niets meer voor zichzelf – hij wil slechts door de (goddelijke) liefde worden
vervoerd.
Toch blijft het zelf op dat moment het subject van de mystieke ervaring; het is namelijk in het
hart van het zelf waar de liefde wordt aangewakkerd. Het hart van het zelf is dus de plaats waar de
liefde zich nestelt.41 Op het moment dat we door deze liefde gegrepen worden, ervaren we echter iets
dat niet door het zelf in ons hart is geplaatst. De liefde die in ons hart is geplaatst, was namelijk altijd
al in ons gelegen. In plaats van het ervaren van onze ‘eigen ziel’ ervaren we voor een kortstondig
moment ‘de ziel van onze ziel’. Met andere woorden ontglipt onze eigen ziel onze eigen ervaring; we
ervaren enkel hetgeen de verzelfstandiging van onze ziel mogelijk heeft gemaakt. Door in ons zelf naar
onze ziel op zoek te gaan, komen we zo op een dwaalspoor terecht: de ziel die in ons zelf besloten lijkt
te liggen, is niet van het zelf. Het zelf ‘kijkt’ daarmee zijn eigen grond ‘weg’: zijn ziel was er namelijk
enkel in zoverre deze deel heeft aan de ziel van de ziel van de (goddelijke) liefde. Als mens ervaren we
zo in het mystieke moment dat zelfs onze diepte niet onze eigen diepte is. Het zelf wordt op die
manier gedwongen om zijn neiging tot zelfloosheid te laten varen. In zijn poging om zijn zelf te
verzaken met het oog op een overgave aan de goddelijke liefde, moet het zelf ook deze poging staken.
Vandaar dat De Kesel spreekt van het verzaken van de verzaking. Volgens hem is deze
dubbelzinnigheid precies wat het zelf op zich dient te nemen: de (goddelijke) liefde laat het zelf
“voelen hoe die verlorenheid niet eens de hare is en dwingt de mysticus om van deze verdubbelde
verlorenheid de drager of het subject te zijn.”42
We kunnen Fénelons interpretatie van de mystieke ervaring daarom als volgt samenvatten.
Het zelf moet zich voor een mystieke ervaring realiseren dat het altijd nemend is, dat wil zeggen dat
alles aan het zelf gegeven is. Het zelf is dus niet in de positie om zich op te stellen alsof hij degene is
die de wereld inricht. Sterker nog, volgens Fénelon is het zelfs niet de bedoeling dat het zelf het idee
krijgt dat hij zijn eigen leven kan inrichten. Veeleer moet het zelf terug naar een juiste houding ten
opzichte van wat hem gegeven is en zichzelf niet langer centraalstellen. Het zelf moet als het ware
leven alsof alles – zelfs zijn eigen leven – geleend is. Om dat te bereiken dient het zelf zijn wil ‘flexief’
te maken: het zelf moet willen dat hij geen wil meer heeft en wordt bewogen door de liefde in zijn
hart. Deze (goddelijke) liefde in zijn hart is de ziel van z’n ziel. Het zelf raakt echter nooit volledig
vervuld van deze liefde: op het moment dat het zelf namelijk de liefde in zijn ziel voelt, voelt hij ook
dat deze daar niet door hemzelf is geplaatst. Daardoor ontglipt de bron van zijn liefde aan hem.
Gevolg is dat het zelf in zijn eigen ziel voortdurend blijft tasten naar de bron van zijn ziel, maar deze
zal hij in zichzelf nooit vinden. Zo laat de goddelijke liefde zien dat zelfs de verlorenheid niet door het
zelf in gang is gezet. Deze verlorenheid dient het zelf keer op keer weer aan durven te gaan.
Waar bij Eckhart de wil volledig leeg wordt geschept, daar blijft er bij Fénelon een piepkleine
wil over: de wil om willoos te zijn. Een ander verschil is dat Fénelon de mystieke vervoering denkt te
vinden in de ervaring van (goddelijke) liefde. Eckhart ziet de mogelijkheid tot het ondergaan van een
mystieke ervaring daarentegen in het nastreven van (innerlijke) armoede. Beiden trachten op die
manier de staat van het zelf voorafgaand aan de geboorte na te bootsen. Hoewel zij dus op een
De Kesel, a.w., 84.
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verschillende manier denken te komen tot de mystieke vervoering, ontwaren zij beiden een verlangen
in de mens om zichzelf steeds opnieuw weer zelfloos te maken. Enkel het dragen van die
dubbelzinnigheid kan het zelf tot een mystieke vervoering brengen.

1.6 Simone Weil
Een meer moderne denkster uit de mystieke traditie is Simone Weil (1909-1943). In een bundel
brieven aan een pater genaamd Joseph Perrin stuurde zij brieven vol met ervaringen van zelfloosheid
en haar natuurlijke neiging tot het geloof. Eén zo’n ervaring had ze bijvoorbeeld toen ze de Romaanse
kapel in Asissi bezocht:
Toen ik in Assisi alleen was in de kleine Romaanse kapel uit de twaalfde
eeuw, waar sint Franciscus zo vaak gebeden heeft (…) werd ik door iets, dat
sterker was dan mijzelf, voor het eerst van mijn leven op de knieën
gedwongen.43
Daarnaast schreef zij Beschouwingen waarin ze op een meer theoretische manier haar positie ten
aanzien van een zelfloos geheel uiteenzet. Dat ze het zelf een zo’n minimaal mogelijke rol wil
toedichten, blijkt alleen al uit het feit dat ze het subject van ons bestaan “in geen enkel opzicht
afhankelijk van ons” acht.44 Het zelf is dus niet van het eigen bestaan afhankelijk, maar van hetgeen
ons bestaan draagt. Weil ziet het dragende van ons bestaan in een ‘bovenmenselijk’ verband.45
Vandaar dat ze de mens ertoe wil aanzetten zich over te geven aan dit bovenindividuele verband.
Hoe bereikt men volgens Weil dit zelfloze verband? Zij denkt dat de enige manier om een
mystieke ervaring te ondergaan gelegen is in gehoorzaamheid. Althans, ze meent dat de enige hoop
die de mens mag koesteren “de genade [is] in dit ondermaanse niet tot ongehoorzaamheid te
vervallen.”46 Om tot gehoorzaamheid te komen kan men oefenen om de aandacht vast te houden.
Daarin hoeft men zeker niet altijd direct tot oplossingen te komen. Zelfs als men de aandacht richt op
een theoretisch probleem dat men niet zo snel kan oplossen, dan heeft men “toch iedere minuut van
dat uur vorderingen gemaakt op een veel geheimenisvoller gebied. Zonder dat hij het voelt of weet,
heeft deze kennelijk vruchteloze poging meer licht in zijn ziel gebracht.”47 Naast het feit dat de mens
daarom de aandacht moet versterken en verscherpen, is het zo ook van belang dat deze zijn geduld
voortdurend op de proef blijft stellen. Daarom noemt ze de houding die de mens dient aan te nemen
om toegang te krijgen tot het mystieke ‘ἐν ὑπομονει’, wat aandachtige afwachting betekent.48 Zij ziet
deze ‘aandachtige afwachting’ als een open houding van de mens, een houding waarbij de mens op
een geduldige wijze ontvankelijk is voor (goddelijke) inzichten. Men moet volgens haar als het ware zo
vaak en zo veel mogelijk gereed zijn om een licht dat onze ziel binnenvalt te kunnen ontvangen.
Weil beschrijft echter dat het voor de mens onmogelijk is om de plek aan te wijzen waar dit
inzicht de ziel zal binnenvallen; sterker nog, de mens is niet eens in staat om iets te vinden dat verband
houdt met dit inzicht. “De kostbaarste waarden moet men niet zoeken, ze moeten worden afgewacht.
Uit eigen kracht immers kan de mens hen niet vinden”49, aldus Weil. Het inzicht komt veeleer naar
het zelf toe, wanneer het bedreven raakt in het aandachtig afwachten. Naar wat moet de mens echter
Simone Weil, Over God wil ik zwijgen, p.10, vertaling van Erven J. Bijleveld
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luisteren wanneer hij gehoorzaam verwijlt in de aandachtige afwachting? Het antwoord van Weil: de
stilte. Want pas in een absolute stilte kunnen onze gedachtes zich zodanig concentreren dat ze
ontvankelijk geraken voor een inzicht:
Soms ontrukken reeds de eerste woorden mijn gedachten aan mijn lichaam
en voeren deze naar een plaats buiten de ruimte, waar geen perspectief of
zienswijze meer bestaat. De ruimte opent zich. (…) Tezelfdertijd vult zich
deze oneindigheid der oneindigheden meer en meer met een stilte, die niet
een afwezigheid van geluid is, maar een positieve gewaarwording, veel
positiever dan die van een geluid. De geluiden – zo zij er zijn – bereiken mij
slechts na die stilte te hebben doorkruist.50
Ze beschouwt daarom het gebed en de studie als noodzakelijke bezigheden om in stilte de
aandachtige afwachting te oefenen.51 Op zulke momenten van opperste concentratie lijkt het zelf
zichzelf op te heffen. Het is niet langer het zelf dat op dat moment in het leven centraal staat, maar
een uit de stilte opkomende gedachte.
Zoals Weil duidelijk maakt dat het inzicht waar we aandachtig op wachten van buitenaf komt
en niet door het zelf aan te roepen valt, zo denkt ze ook over sociale groepen. Het is normaal
gesproken zo dat er binnen sociale groepen afstand wordt gedaan van bepaalde individuele
kwaliteiten, verlangens of eigenschappen. Het zelf wordt als het ware opgeslokt door de groep. Zo
conformeert het zelf zich naar een kracht buiten het zelf. Toch maakt het zelf volgens Weil nooit
volledig deel uit van de groep: “Ergens in verdwijnen betekent toch er niet deel van uitmaken, en het
vermogen mij met iedereen te vereenzelvigen houdt in dat ik nergens deel van uitmaak.”52 Deze
stelling van Weil is naar mijn idee enigszins dubbelzinnig. Enerzijds beweert ze namelijk dat het zelf in
het verdwijnen in een groep vooraf geen deel uit kan maken van deze groep. Anderzijds stelt ze direct
daarna dat het feit dat het zelf zich met iedereen kan vereenzelvigen, inhoudt dat het zelf nergens deel
van uitmaakt. Als we het voorgaande in acht nemen, wat zou Weil hiermee dan kunnen bedoelen?
Het lijkt alsof ze bedoelt dat het vermogen van het zelf ergens in te verdwijnen inhoudt dat het zelf
daar dus in eerste instantie niets mee van doen had; het zelf en de groep zijn in die zin gescheiden.
Het zelf maakt pas deel uit van die groep wanneer het zelf zich aan die groep overgeeft. Toch is dit
niet het volledige verhaal. Zij stelt namelijk ook dat het vermogen van het zelf zich met iedereen te
vereenzelvigen betekent dat het zelf nergens deel van uit maakt. Maar als ‘ieder’ zelf nergens deel van
uitmaakt, is het nergens deel van uitmaken dan niet de gedeelde grond van ieder zelf? Met andere woorden
duidt het vermogen van het zelf om te verdwijnen in een groep misschien juist wel op het feit dat ieder
mens nergens specifiek toe behoort. En omdat het zelf nergens echt toe behoort, versterkt dat zijn
verlangen om zich te verenigen met anderen die ook nergens toe behoren: daarin wordt hij namelijk
aangetrokken tot z’n gemeenschappelijke grond met anderen.
Deze interpretatie lijkt verderop in de Beschouwingen van Weil te worden bevestigd. Als
vergelijkingsmateriaal voor het zelf van de mens gaat ze na wat er in de werkelijkheid om het zelf heen
gebeurt. Ze keert zich daarvoor tot de natuur. Volgens Weil is de natuur namelijk ‘volkomen
gehoorzaam’:
De zee is er niet minder mooi om wanneer wij weten dat er dikwijls schepen
op vergaan. Haar schoonheid is er des te groter door. Als zij de beweging
van haar golven zou wijzigen om een schip te redden, dan zou de zee een wil
Simone Weil, a.w., 43
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en een onderscheidingsvermogen bezitten; dan zou zij niet een watermassa
zijn die volmaakt gehoorzaamt aan alle uitwendige druk welke op haar
wordt uitgeoefend. Het is deze volmaakte gehoorzaamheid die haar
schoonheid juist uitmaakt.53
Natuurlijke verschijnselen hebben volgens haar dus het vermogen om op een volmaakte manier te
luisteren en geen weerstand te bieden tegen wat hen in de stilte wordt ingegeven. Het zelf,
daarentegen, heeft zichzelf op allerlei manieren aangeleerd niet toe te geven aan bepaalde natuurlijke
driften of verlangens. In die zin is de mens vervallen tot een verzwakte vorm van gehoorzaamheid: hij
negeert met opzet bepaalde gevoelens en verlangens die in zijn innerlijk opkomen.
Weil beweert zo dat het zelf en de natuur nauw aan elkaar verwant zijn. Eens was er tussen
deze twee geen verschil en maakte de mens deel uit van de gehoorzame natuur. Zij is ervan overtuigd
dat het zelf zich op een bepaald moment in de geschiedenis heeft gedistantieerd van deze continue
gehoorzaamheid. De mystieke ervaring is haars inziens dus een moment waarop het zelf weer
kortstondig in staat is om tot deze volledige gehoorzaamheid te komen. Op zulke momenten moet
men verlangen “dat alles wat gebeurt, inderdaad gebeurt, en niet anders.”54 We komen op dat
moment in aanraking met de eeuwigheid van de werkelijkheid. We zijn als mens namelijk
voortgekomen uit deze volkomen gehoorzame natuur en we maken als mensheid slechts een fractie uit
van deze oneindig uitgedijde natuur. Het is deze eeuwigheid van de werkelijkheid die ze het
(goddelijke) mysterie van ons bestaan noemt. Het zelf hebben we zelfs in zodanige mate aan de
eeuwigheid te danken, dat we op ieder moment het zelf aan deze eeuwigheid zouden kunnen
verliezen, stelt Weil: “Weten dat in hetgeen door mij ‘ik’ genoemd wordt niets, geen enkel psychisch
element schuilt dat de uiterlijke omstandigheden niet kunnen vernietigen”.55
Kortom, de mystieke ervaring bij Weil komt van buitenaf het zelf binnen. Het zelf is niet in
staat een mystieke ervaring op te wekken, maar kan zichzelf wel oefenen in het aandachtig afwachten
van de mysterieuze inspiratie. Volgens Weil zijn daarom zowel het gebed als de studie van belang om
deze inspiratie te kunnen ontvangen, omdat de mens door deze twee praktijken geoefend raakt in het
luisteren naar de stilte. Vanuit de stilte komen er gedachtes of gevoelens op waaraan het zelf
gehoorzaam moet zijn. Hoe deze gehoorzaamheid in z’n werk gaat, vindt Weil terug in de natuur. De
natuur biedt volgens haar namelijk geen weerstand en doet daarom precies wat haar wordt
ingefluisterd. Door te gehoorzamen zal het zelf terugkeren naar de natuurlijke gehoorzaamheid die
hem ooit eigen was. Zo kan het zelf tot het mysterie van het leven doordringen. Op zo’n moment
wordt eveneens duidelijk dat het vermogen van het zelf zich ergens in te verliezen ertoe leidt dat ieder
mens feitelijk nergens deel van uitmaakt. Het is precies het gebrek aan het deel uitmaken van iets dat
tussen mensen de gemeenschappelijke deler is. Weil beweert zelfs dat deze gehoorzaamheid aan het
zelf door de ‘uiterlijke natuur’ kan worden opgelegd.
Weil beweert in tegenstelling tot Eckhart en Fénelon niet dat de mystieke vervoering te
bereiken is met armoede respectievelijk liefde, maar veeleer in de studie en het gebed. Daarnaast heeft
de wil bij Weil vrijwel geen invloed, omdat ze beweert dat de werkelijkheid om ons heen onafhankelijk
van het zelf bestaat. In plaats van zich op de wil te richten, stelt ze dat het belangrijker is om
gehoorzaamheid te praktiseren. Wel is haar gedachte wat betreft het onderliggende van het zelf
enigszins vergelijkbaar met het idee dat Eckhart en Fénelon erop nahouden. Ieder van hen beweert
namelijk dat het zelf voortkomt uit een hem omvattend geheel waaraan het zelf zijn bestaan dankt én
waarmee het zelf zijn bestaansgrond deelt. Dit bestaan spreekt voor hen niet voor zich. Het is precies
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het onderliggende van het zelf waarvan deze denkers beweren dat dat de toegang biedt tot de
mysterieuze kant van ons bestaan.

16

Deel II: Søren Kierkegaards Of/Of
In dit stuk tracht ik de filosofische gedachtegang die Kierkegaard in zijn boek Of/Of ontwikkelt uiteen
te zetten en tevens te laten zien hoe deze samenhangt met een vorm van zelfverlies waar wij vandaag
de dag veel over onszelf van kunnen leren. In paragraaf 2.1 wordt het door Kierkegaard gemaakte
onderscheid tussen de esthetische en ethische levensbeschouwing beschreven. In paragraaf 2.2 zal
worden uitgewerkt hoe we het zelf kunnen begrijpen met betrekking tot het esthetische en ethische
levensstadium dat Kierkegaard in Of/Of schetst.

2.1 De estheet en de ethicus
De Deense filosoof Kierkegaard werd geboren in 1813 te Kopenhagen. Hoewel hij aanvankelijk door
zijn vader naar een studie theologie gestuurd werd, ging filosofie hem veel meer aan het hart. Binnen
de filosofische traditie staat hij bekend als existentiefilosoof. Hij richt zich in zijn werken namelijk op
de verschillende manieren waarop mensen hun persoonlijke leven invullen of (volgens hem) moesten
invullen.56 Dat hij zijn lezerspubliek niet vooraf wilde beïnvloeden, maar liever wilde confronteren met
de eigenaardige vraagstukken over het leven, blijkt uit de vele pseudoniemen waaronder Kierkegaard
zijn verschillende werken uitgaf. Zo gaf hij Of/Of uit onder de naam van Victor Eremita, oftewel
Victor de heremiet (kluizenaar). In zijn werk Of/Of probeert Kierkegaard de persoonlijke, menselijke
existentie te doordenken door een drietal ‘stadia van existentie’ te onderscheiden. Hij noemt deze
stadia het esthetische, het ethische en het religieuze stadium van existentie. Het boek Of/Of bestaat uit
twee omvangrijke briefuitwisselingen tussen persoon ‘A’ en persoon ‘B’. Deze briefuitwisselingen
geven achtereenvolgens inzicht in de eerste twee manieren van existeren, oftewel het esthetische en
het ethische levensstadium. In het eerste deel van het boek is estheet ‘A’ aan het woord en in het
tweede deel van het boek spreekt de ethicus ‘B’. Het religieuze stadium komt in Of/Of nauwelijks aan
bod. Enkel in het laatste hoofdstuk Ultimatum behandelt Kierkegaard dit stadium door een predikant
aan het woord te laten. Dit betreft echter slechts enkele verkennende gedachtes, die hij in Stadia op de
Levensweg verder uitwerkt. Zoals de titel van het boek al doet vermoeden, betreft de centrale vraag in
Of/Of op welke manier de mens tot een bepaalde keuze zou moeten komen. De verschillende
manieren van existeren blijken verschillende houdingen te zijn ten opzichte van het maken van een
keuze. In paragraaf 2.1.1 en 2.1.2 worden respectievelijk het esthetische levensstadium en het ethische
levensstadium besproken. Voorts zal in paragraaf 2.1.3 een kenschets gegeven worden van hoe deze
twee levensstadia in elkaar overvloeien en wat de verschillende existenties betekenen ten opzichte van
elkaar.

2.1.1 Het esthetische levensstadium
Kierkegaard vangt zoals gezegd aan met het levensstadium van ‘A’, de estheet. Het woord ‘stadium’
geeft aan dat het Kierkegaard niet zozeer gaat om een ‘verkeerde’ levensstijl, maar dat de mens
gedurende zijn of haar leven de overgang kan maken naar een ‘hogere’ manier van existeren. De
levensstijl van de estheet berust op het ondergaan van zoveel mogelijk genot. ‘A’ houdt er daardoor
een impulsieve manier van leven op na. Elk opeenvolgend moment zoekt hij naar iets nieuws wat hem
genot oplevert. Genot is voor hem hetgeen betekenis verschaft aan zijn leven.57 In de esthetische
56
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manier van existeren komt er zo een nadruk te liggen op het momentane. De estheet laat zich door
het moment leiden: hij volgt als het ware de indrukken die hem op elk moment het meeste genot
opleveren. Maar door deze wisselvalligheid van aandacht richt de estheet zijn aandacht slechts
kortstondig op wat zich in de werkelijkheid aan hem voordoet. In plaats van zichzelf enige ‘bedenktijd’
te gunnen over zijn keuzes, laat hij zijn leven over aan hoe de wind waait. Zo zegt ‘A’ in Het dagboek
van de verleider dat zijn “gemoed bruist als een woelige zee onder de stormen van de hartstocht”.58 Hij
lijkt zich daarmee terdege bewust van zijn wisselvallige levensstijl. Toch is zo’n wisselvallige levensstijl
voor hem onvermijdelijk, omdat genot zijn voornaamste drijfveer is. De estheet wil ten koste van alles
voorkomen dat hij een saai leven leidt. De grootste angst van de estheet is dan ook om in een staat van
verveling te vervallen.59 Verveling wordt door ‘A’ zelfs opgevat als “de wortel van het kwaad”.60
De estheet richt zich dus op wat hem het grootste momentane genot verschaft. Om te
voorkomen dat hij zich gaat vervelen, wil de estheet op een zodanige manier leven dat er op elk
moment een ‘onmiddellijke’ bevrediging van genot plaatsvindt. Het verkrijgen van dit onmiddellijke
genot maakt het levensdoel uit van de estheet. De esthetische neiging tot ‘onmiddellijk’ genot noemt
Kierkegaard een neiging tot ‘onmiddellijkheid’. Het τέλος (telos, de voleinding)61 van ‘A’ bestaat er
naar zijn idee uit om zich deze onmiddellijkheid eigen te maken.62 ‘A’ is in die zin zo toegespitst op
het vergaren van onmiddellijk genot, dat er voor hem even niets anders bestaat. Om tot deze
onmiddellijkheid te komen ‘versmelt’ de estheet als het ware met datgene waarvan hij geniet.
Wanneer ‘A’ een object vindt dat zijn aandacht vasthoudt – zoals bijvoorbeeld een muziekstuk of een
schilderij – wordt hij opgenomen in (de schoonheid van) het object. Het is alsof de ruimte tussen ‘A’
en het object waar hij van geniet even volledig verdwijnt. Zo is de estheet doorgaans onmiddellijk
verbonden met zijn omgeving. In deze onmiddellijkheid bevindt hij zich in een verbinding met ‘het
andere’, met datgene wat hij zelf voorafgaand aan zijn genot niet is.63
Het leven van de estheet wordt zodoende bepaald door momenten die hem onmiddellijk
genot moeten opleveren. Om te voorkomen dat hij zich gaat vervelen, grijpt hij de genotvolle
mogelijkheden in zijn omgeving aan en laat hij zich daardoor leiden. De estheet laat zich door
uiterlijke stimulansen beïnvloeden. Deze invloeden komen van buiten de estheet op hem af en zetten
hem aan tot het volgen van de prikkel die hem het meeste aanspreekt. De levensstijl van de estheet is
daarom sterk ingegeven door ‘uiterlijkheid’. De estheet is dus niet zozeer gericht op hoe zijn omgeving
van invloed is op zijn innerlijk, laat staan hoe zijn innerlijk van invloed is op zijn omgeving. In plaats
van zich bewust tot zijn innerlijk te verhouden, geeft hij als het ware toe aan de grillen van de
uiterlijke verschijnselen die zijn aandacht proberen te vragen. In zijn naaste omgeving zijn er
voortdurend uiterlijke prikkels die hem ertoe verleiden zijn aandacht daarop te vestigen. Er is –
behalve het najagen van genot – dus geen consistentie in het gedrag van de estheet waar te nemen; hij
is uitsluitend bezig met het verzamelen van genotvolle momenten. De estheet is bezig met het beleven
van zo veel mogelijk verschillende momenten van genot. De manier van leven van de estheet is
extensief, dat wil zeggen dat hij tijdens zijn momentane genot niet de diepte ingaat, maar veeleer de
breedte opzoekt. Hij wil het aantal manieren van het vergaren van genot liever uitbreiden dan dat hij
deze intensiever beleeft. Hij wordt in die zin beheerst door een zekere verzamelwoede. De estheet
raapt zo verschillende belevenissen bij elkaar en poogt op die manier de uitgebreidheid van zijn
omgeving uit te putten. Hij wil op elke mogelijk manier zo veel mogelijk genot vergaren. De estheet is
sterk gedreven door het bereiken van ‘extensitiviteit’: hij wil zo veel mogelijk vruchten van zijn
omgeving plukken. Een gemiste kans op een nieuwe ervaring zou bij de estheet een gevoel van spijt tot
Kierkegaard in Of/of, p.319 – Het dagboek van de verleider
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gevolg hebben. We zullen zien dat de ethicus in tegenstelling tot de estheet op het intensiveren van
een ervaring gericht is. De ethicus wil juist wel de diepte opzoeken en zijn aandacht op één enkel
aspect richten. Hij hecht meer waarde aan hoe een bepaalde ervaring van invloed is op zijn innerlijk
en hij zal afhankelijk van zijn persoonlijkheid een adequate manier proberen te vinden om op deze
ervaring intensief te ondergaan.
De estheet is er zich dus aan gelegen om te genieten van een moment en volledig op te gaan
in dat moment. Daarbij laat hij zich zodanig meevoeren met het genot dat er voor hem even niets
anders bestaat dan een enkele uiterlijke invloed. Zo krijgt hij toegang tot een ervaring van
‘onmiddellijkheid’. Zijn genot wordt onmiddellijk gerealiseerd. Hij raakt echter snel uitgekeken op een
enkel uiterlijk genotsmoment. Hij verhoudt zich daarom op een extensieve manier tot zijn omgeving:
hij wil zo veel mogelijk verschillende vormen van genot ondergaan. Hij heeft echter niet het geduld
om te lang bij één soort vertier te blijven hangen. Zodra hij het onmiddellijke genot van één moment
heeft ervaren, richt hij zich alweer op het vergaren van onmiddellijk genot in een volgend moment.
Het is duidelijk dat de ervaring van onmiddellijkheid afhangt van een momentopname. Maar hoe
krijgt de estheet echter toegang tot deze onmiddellijkheid? Dit kan volgens Kierkegaard op velerlei
manieren. De estheet is in staat om te genieten van zowel het geestelijke (zoals kunst of muziek) als het
zintuigelijke (zoals eten of drank).64 Zo kan de estheet in geestelijke zin van filosofie, kunst of cultuur
genieten. Maar hier houdt zijn toegang tot de ervaring van genot volgens Kierkegaard niet op. De
estheet zou ook van pijnlijke geestelijke ervaringen als wrevel, frictie of verdriet kunnen genieten.65 De
ware estheet kan dus zelfs van ‘negatieve’ geestelijke ervaringen genieten, zij het op zijn kenmerkende
kortstondige manier. Een andere esthetische manier om onmiddellijke te genieten heeft zoals gezegd
te maken met een zintuiglijke genieting. Daartoe hebben we volgens Kierkegaard een natuurlijke
neiging: “het zinnelijke zoekt de bevrediging nu, in dit ogenblik”.66 Onze zintuigen dienen als
‘voelsprieten’ om tot de bevrediging van het genot te komen. Zij verlenen ons toegang tot wat wij als
mens als genot ervaren. De esthetische existentie is daarmee onlosmakelijk verbonden met de
zintuigen. Wat de estheet hoort, proeft, ruikt, ziet en voelt is doorslaggevend voor waar hij uiteindelijk
zijn aandacht op zal richten. Het eigene van een esthetische genietingen is dat het hem maar voor een
korte tijd bezighoudt. Het zijn steeds vluchtige gevoelsmomenten – die hem niet blijven boeien – die
richtinggevend zijn voor het leven van de estheet. We stuiten met deze karakterisering van de estheet
op zijn onvermogen om zich voor een langere tijd aan iets of iemand te committeren.67 In zijn
zoektocht naar het vermijden van verveling, richt hij zich namelijk steeds op nieuwigheden. Deze
gerichtheid op het nieuwe weerhoudt hem ervan om een bestendige verbinding aan te gaan met
anderen. De estheet wil zich niet vasthouden aan consistenties, maar leeft in en van de
inconsistenties.68 Deze inconsistenties bieden hem nieuwe prikkels en spanningen. Het enige constante
aan deze manier van leven is het gebrek aan het constante. Het ontbreken van een constante basis
waarop de estheet ten opzichte van anderen zou kunnen terugvallen, maakt dat hij niet in staat is om
zich voor een langere tijd aan iemand te binden. Dat ‘A’ zich niet kan en wil hechten aan iemand,
wordt benadrukt wanneer de estheet beschrijft hoe hij een meisje voor zich probeert te winnen. Zelfs
wanneer zijn verleiding slaagt, moet de verhouding tot het meisje vrijblijvend blijven. De estheet is
zelfs enigszins bang dat een verbinding met het meisje hem tot last zou kunnen zijn: “Ook al zal ze me
toebehoren, het mag niet op de onesthetische manier dat ze als een last op me drukt”.69 Kortom, de
Kierkegaard in Of/of, p.81 – De Onmiddellijke Erotische Stadia
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estheet huivert van het aangaan van een verplichting jegens iemand anders. In plaats daarvan wil hij
zijn zintuigen volgen om een zo genotvol leven te kunnen leiden.
Voor de estheet is genotsbevrediging dus een prioriteit. Genotsbevrediging is voor hem van
een zodanige prioriteit dat hij in zijn genotsbevrediging een bestendige relatie met zijn medemens uit
de weg wil gaan. Een relatie zou namelijk tot ongewenste verplichtingen kunnen leiden en dergelijke
relaties zouden daarmee in de weg kunnen komen te staan van de bevrediging van zijn genot. De
omgang met andere mensen (of met bepaalde objecten) mag de estheet dus niet te lang duren, want
hij is bang dat zijn tijd door zulke (sociale) verbindingen kan worden opgeslokt. Zo ontbreekt het de
esthetische manier van leven aan duurzaamheid. Hij staat niet toe dat een ervaring langer dan een
kortstondig moment duurt. Zijn tijdservaring is zo van een gefragmenteerde aard. Hij leeft van het
ene naar het andere moment van genot – zonder dat er een noodzakelijke verbinding tussen deze
momenten bestaat. Het ‘vorige moment’ loopt voor de estheet niet over in een ‘volgend moment’.
Deze twee momenten kunnen namelijk een compleet verschillende invulling krijgen. Waar de estheet
het ene moment wellicht zijn aandacht vestigt op de natuur om hem heen, hoeft dit natuurmoment
een ogenblik later niets meer van doen te hebben met zijn bewondering van architectuur. De
genotsmomenten die hij ondergaat duren daarom niet langer dan een vluchtig ogenblik. Er is in de
esthetische levensbeschouwing geen sprake van een ‘duur’ van een moment, zoals Bergson met zijn
idee van durée uitwerkt.70 De tijdsbeleving van de estheet bestaat uit ongerelateerde momenten die
elkaar opvolgen. We begeven ons in het esthetische levensstadium met andere woorden binnen het
domein van de klokkentijd. Dit is een ervaring van tijd die valt op te splitsen in kleinere en grotere
delen, zoals seconden, minuten en uren. Het opsplitsen van de tijd kan helpen om een concreet idee
van het verloop van tijd te krijgen. Deze grootheden bieden houvast voor de mens om zijn tijd in te
kunnen delen. Voor de estheet is deze ervaring van tijd van cruciaal belang, omdat hij zijn genot wil
maximaliseren en daarom in zo’n kort mogelijke klokkentijd zo veel mogelijk verschillende momenten
van genot wil beleven. De estheet wil echter niet stilstaan bij het vorige moment en dit moment
meenemen in de ervaring van zijn volgende moment. Het liefst vergeet hij het vorige moment en
duikt hij meteen op een nieuwe genotservaring. Hij ontleent geen verdere waarde aan een overgang of
brug tussen deze momenten. De ervaring van de estheet is daarom niet historisch. Zijn
genotsmomenten volgen elkaar niet op en hebben ten opzichte van elkaar geen enkele betekenis,
behalve dat ze elkaar wat betreft genot moeten overtreffen. De verschillende genotsmomenten hebben
voor de estheet slechts betekenis in de vorm van hoeveel genot deze hem opleveren. Er wordt door de
estheet geen waarde gehecht aan het aan elkaar rijgen van deze momenten. In de tijdservaring van de
estheet ligt daarom geen historiciteit besloten. De momenten die hij beleeft zijn ten opzichte van
elkaar kille, lege momenten. Er is geen doorlopende betekenis die tijdens deze verschillende
momenten terugkomt. Het ontbreekt in deze tijdservaring van de estheet aan een ‘rode draad’ die
deze momenten met elkaar verbindt en van betekenis voorziet. De estheet leeft zodoende een
ahistorisch bestaan. De momenten waar hij van geniet zijn losgezongen van elkaar en het ontbreekt
daarbij aan een bezielend verband tussen de genotsmomenten. We zullen zien hoe de ethicus in zijn
tijdservaring verschillende momenten wel met elkaar verbindt. Daarmee slaagt hij erin om de
momenten te verinnerlijken, zodat deze momenten ten opzichte van elkaar van betekenis kunnen
worden voorzien. De tijdservaring van de ethicus is in tegenstelling tot de ahistorische tijdservaring
van de estheet historisch van aard.71
70 In zijn boeken Creatieve Evolutie en Tijd en Vrije Wil gebruikt Bergson de term durée om een tijdservaring te beschrijven die het verleden,
heden en de toekomst samenbalt tijdens welke men tot een ‘nieuwe ervaring’ komt. Daarnaast is deze ervaring van ‘duur’ gekenmerkt door
heterogeniteit, dat wil zeggen dat er op deze soort momenten vaak dingen staan te gebeuren die men niet kon voorzien (G. Watts
Cunningham in Bergson’s Conception of Duration, p.527). Er is tijdens deze duur niet langer sprake van een ‘aanwijsbare’ tijd van afzonderlijke,
niet-gerelateerde tijdstippen. Een dergelijk duurzaam moment betekent een eeuwige tijd, namelijk een tijd waarin alle ervaringen
samenkomen en betekenis krijgen. Deze ervaring van tijd is er één waarin er sprake is van een historische dimensie: verschillende ervaringen
van verschillende momenten worden samengebracht in één tijdsmoment. Volgens Bergson leidt zo’n duurzame ervaring tot creativiteit.
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Zo leeft de estheet van moment tot moment zonder zich op de langere termijn aan iets of
iemand te (willen) binden. Sterker nog, hij wil zich zelfs niet blijvend binden aan zijn
genotsmomenten. De reden voor de afstandelijke houding van de estheet is vanwege de oneindige
hoeveelheid aan mogelijkheden waaruit hij op elk moment kan kiezen: “[de estheet] verliest zich in de
veelheid [van de mogelijke keuzes]”, aldus ethicus ‘B’ over de houding van estheet ‘A’.72 De
oneindigheid aan mogelijkheden die bij elke keuze aan ‘A’ wordt voorgeschoteld, verstijft hem. Er
liggen zoveel mogelijkheden voor hem in het verschiet, dat hij zich geen raad meer weet met de
situatie. Als gevolg van deze verstijving is de estheet daarom voortdurend geneigd tot het uitstellen of
zelfs het ontwijken van het maken van een keuze.73 De aandacht van de estheet kan door de
wisselvalligheid in zijn levensstijl van het ene op het andere moment namelijk door iets totaal anders
worden gegrepen. Zo weigert hij zich blijvend aan iets of iemand te hechten. Voortdurend ontloopt
hij situaties waarin hij een keuze zou moeten maken, omdat hij vindt dat keuzes hem ervan kunnen
weerhouden van het leven te genieten. Zoals we al gezien hebben is genot echter het enige dat iets
voor de estheet betekent. Voor hem ontneemt een (blijvende) keuze zijn leven daarom van betekenis.74
Een keuze leidt volgens de estheet zelfs altijd tot spijt:
Trouw, je zult er spijt van krijgen; trouw niet, je zult er eveneens spijt van
krijgen; trouw wel of trouw niet, je zult van allebei spijt krijgen; ofwel je
trouwt ofwel je trouwt niet, van allebei krijg je spijt. (…) Verhang je, je zult
er spijt van krijgen; verhang je niet, je zult er eveneens spijt van krijgen;
verhang je of verhang je niet, je zult van allebei spijt krijgen; ofwel je
verhangt je ofwel je verhangt je niet, van allebei zul je spijt krijgen.75
Uit het bovenstaande citaat blijkt de kwetsbaarheid van de estheet. Hij wil zich simpelweg niet
committeren aan een keuze, omdat hij bang is dat hem dit achteraf pijn zal doen. Volgens ‘B’
betekent dit dat ‘A’ “een heimelijke huiver voor een verbinding voor het hele leven [heeft]”.76 Zijn
hele leven onthoudt hij zich van verbindingen met iemand buiten zichzelf in de hoop te voorkomen
dat hij door iemand pijn lijdt. ‘B’ meent dat de angst voor verbinding van ‘A’ gelegen is in de
veranderlijkheid van het leven. Wanneer ‘A’ zich zou neerleggen bij een keuze en zich op die manier
aan deze keuze zou hechten, dan zou hij vatbaar kunnen worden voor de pijnlijke momenten die
gepaard kunnen gaan met keuzes. Stel dat er een verandering zou optreden die een breuk inhoudt
met zijn keuze, dan zou zijn leven ingrijpend kunnen veranderen.77 Hij zou zich met deze verandering
geen raad weten en hij zou gedwongen worden tot misschien zelfs wel een onthechting van de keuze.
Hijzelf zou daardoor eveneens het risico lopen te veranderen – als gevolg van diezelfde pijn. Deze
situatie wil de estheet echter ten koste van alles voorkomen. De estheet wil deze invloeden van
buitenaf niet toelaten. Zijn oplossing hiervoor is door zich des te sterker aan de veranderlijkheid van
het leven aan te klampen. Aangezien de estheet zich nooit aan iets of iemand bindt, zijn
veranderingen in de praktijk voor hem geen daadwerkelijke veranderingen: de enige constante waar
hij namelijk vatbaar voor is, is verandering zelf. De estheet bekent zich nooit ergens toe en heeft in die
zin ‘niets te verliezen’. Hij kan niet getroffen worden door het leven, omdat hij zich niet kwetsbaar
opstelt. In plaats van vast te houden aan een keuze die hij gedurende zijn leven heeft gemaakt, laat hij
zich voortdurend door onmiddellijke, veranderlijke momenten beïnvloeden. Geen verbinding met
anderen, maar het genot dat een verbindingsloos leven behelst, is het levensmotto van de estheet. Zo
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ontloopt hij de pijnlijke consequenties die met een keuze gepaard zouden gaan en ziet hij af van
keuzes die hem met sociale verplichtingen opzadelen. De estheet leeft liever een individueel – hoewel
soms zelfs zeer eenzaam – leven. Door de angst die hij heeft om te kunnen worden gekwetst door
anderen, prefereert hij een afgezonderd leven. Hoewel hij omwille van het vergaren van genot wel
degelijk in contact moet komen met andere mensen, wil hij niet opgenomen worden in het geheel van
de gemeenschap zolang dat gepaard gaat met sociale verwachtingen. Hij bevindt zich dus in een soort
sociaal isolement. Hij gaat niet alleen een vertrouwensband met andere mensen uit de weg, maar hij
zal ook nooit tot een duurzame, wederzijdse vriendschap kunnen komen. Het gevolg daarvan is dat
niemand hem werkelijk kent, dat niemand werkelijk op hem rekent en dat hij daardoor geen
betekenisvolle rol binnen een sociale gemeenschap kan innemen.
De estheet is bang voor de pijnlijke consequenties die een keuze in het leven zou kunnen
roepen. Hij houdt zich daarom afzijdig van het maken van een keuze waar sociale verwachtingen mee
gepaard gaan. Iedere vorm van hechting wil hij uit de weg gaan, omdat hij bang is voor de spijt die hij
ervan zou kunnen krijgen. Elke kwetsbaarheid of verbinding die hij zou tonen, is een sta-in-de-weg
voor de uitbreiding van zijn verzameling aan genotsmomenten. De estheet concentreert zich daarom
op de veranderlijkheid van het leven. Aangezien de veranderlijkheid het enige is waar hij zich aan
vasthoudt, stelt hij zich nooit kwetsbaar op. Mocht er in de praktijk iets misgaan, dan raakt hem dat
niet, omdat hij zich nergens aan heeft gehecht. De estheet neemt daarom geen verantwoordelijkheid
op zich. Hij is niet iemand waar anderen op zouden kunnen rekenen. Sterker nog – zoals ook uit het
bovenstaande citaat over het verleiden van een meisje blijkt (p.19) -: zodra anderen uitgaan van een
bepaalde (re)actie van de estheet, drukt dit als een last op zijn schouders. Hij bezwijkt onder deze druk
en voelt zich in het nauw gedreven. De estheet wil in sociaal verband geen verantwoordelijkheid op
zich nemen, omdat deze hem de vrijheid zou kunnen ontnemen die hij nodig heeft voor het vergaren
van kortstondige, genotzalige momenten. Voorts ontbreekt het de estheet aan het maken van een
keuze. Hij neemt geen vast standpunt in en is vastbesloten om zich niet aan zo’n standpunt te
committeren. Afhankelijk van hoe de wind waait, zou hij in staat zijn de volgende dag een totaal
ander standpunt in te nemen. Het ontbreekt de esthetische levensbeschouwing dus aan ernst. Er wordt
door de estheet niet serieus nagedacht over waar hij zich in zijn leven (herhaaldelijk) op wil toeleggen
– behalve uiteraard genot. De estheet reflecteert niet over zijn eigen levensstijl. Hij komt daarmee niet
op een ernstige, doordachte manier tot een bepaalde handeling. In het esthetische levensstadium
ontbreekt het met andere woorden zowel aan verantwoordelijkheid als aan ernst.

2.1.2 Het ethische levensstadium
Het tweede stadium dat Kierkegaard beschrijft is het ethische levensstadium. Hoewel de term ‘ethisch’
wellicht doet vermoeden dat het Kierkegaard gaat om het maken van de goede keuze, is dit
uiteindelijk niet waar het in dit levensstadium op neerkomt. ‘Goed’ en ‘slecht’ zijn in eerste instantie
niet de categorieën die hij verbindt met dit levensstadium. In tegenstelling tot de estheet leeft de
ethicus niet van het ene vluchtige genotsmoment naar het andere. De ethicus geeft niet voortdurend
toe aan de sterkste emotie of het grootste verlangen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de realiteit voor
de ethicus minder complex is dan die van de estheet. De houding van de ethicus ten aanzien van deze
complexe realiteit is echter anders. Terwijl in de realiteit aan de ethicus ook een oneindige
hoeveelheid aan mogelijkheden wordt voorgelegd, verstijft de ethicus niet. De ethicus is er zich van
bewust dat hij zal moeten kiezen voor het één of het ander. De ethicus accepteert op die manier de
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‘realiteit van het kiezen’78: “Het gaat dus nog niet eens over de keus van iets, niet over de realiteit van
het gekozene, maar over de realiteit van het kiezen”.79 Anders dan de esthetische levensstijl is de
ethische levensstijl erop gestoeld in ieder geval tot een keuze te komen – ook al zijn de vele
mogelijkheden die zich aan hem voordoen niet altijd te overzien. Kierkegaard lijkt hierin van mening
te verschillen met cultuurfilosoof Charles Taylor, die in het boek Malaise van de Moderniteit stelt dat welke
keuze je maakt wel degelijk doorslaggevend is voor het voorzien van betekenis aan een keuze.80 Voor
Kierkegaard is het in de ethische levensbeschouwing belangrijk dat de ethicus kiest en is het minder
van belang wat hij kiest.
De ethicus accepteert dus dat de realiteit hem dwingt om uit een oneindige hoeveelheid
mogelijkheden voor één mogelijkheid te kiezen. Door te kiezen voor een bepaalde mogelijkheid
worden daarmee (vaak) de andere mogelijkheden uitgesloten. In die zin moet de ethicus zich dus
neerleggen bij de door hem gemaakte keuze. Maar waar de estheet door het vermijden van het maken
van een keuze zich aan niets of niemand committeerde, daar houdt de ethicus voet bij stuk. Zijn keuze
is uiteindelijk de keuze waar hij zich blijvend op zal toeleggen. De ethicus kan zijn aandacht in
tegenstelling tot de estheet wel degelijk voor een langere periode op iets of iemand richten. Het is zelfs
zo dat de ethicus de sociale verwachtingen, die hij in het leven roept met het maken van een bepaalde
keuze, graag wil waarmaken.81 Door zich op een bepaalde keuze toe te leggen accepteert de ethicus
dat er – afhankelijk van wat hij heeft gekozen – door anderen wordt verwacht dat hij zus en zo
handelt.82,83 Met betrekking tot zijn keuze moet de ethicus daarom ernstig zijn. Hij moet de
consequenties die met zijn keuze gepaard gaan serieus nemen en zich realiseren dat hij zich in sociale
zin verantwoordelijkheden op de hals heeft gehaald. Noch het sterkste gevoel noch de ‘juiste’ keuze
beweegt de ethicus tot een keuze, maar het met een “ongeveinsde ernst” maken van een keuze.84 Voor
de ethicus bestaan er nu eenmaal momenten waarop er een keuze moet worden gemaakt. Het moeten
maken van een keuze op deze momenten neemt hij serieus. Een keuze heeft voor hem dus wel degelijk
betekenis, omdat keuzes de sociale verwachtingen voor de rest van zijn levensloop bepalen.
De ethicus neemt dus verantwoordelijkheid voor zijn gemaakte keuzes en kiest eveneens op
een ernstige manier. Hij kiest ernstig, omdat hij toetst of een bepaalde keuze overeenkomstig is met de
Giese, a.w., 64
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sociale verwachtingen die hij is aangegaan. Wanneer de ethicus eenmaal tot een keuze is gekomen,
dan houdt hij voet bij stuk. Hij komt niet zomaar terug van een gemaakte keuze. De keuze van de
ethicus is daarmee een bestendige keuze. Hij blijft ongeacht eventuele veranderende omstandigheden
achter zijn keuze staan. Afhankelijk van de sociale verwachtingen die hij met zijn keuzes in het
verleden in het leven heeft geroepen, blijft de ethicus zijn keuzes affirmeren. Hij vertoont in die zin
geen wispelturig gedrag en men kan daardoor wel degelijk op de ethicus rekenen. Door vast te houden
aan de keuzes die hij in het verleden gemaakt heeft, is bestendigheid één van de kenmerken die
toebehoort aan het ethische levensstadium. De ethicus bestendigt met zijn keuzes zijn voorgaande
aangegane sociale verantwoordelijkheden. Zo vestigt hij zich steeds sterker binnen een sociaal
verband. Dit drukt zoals bij de estheet niet te zwaar op zijn schouders; de ethicus wil juist deel
uitmaken van deze gemeenschap en zijn bijbehorende wederzijdse verplichtingen.
In het ethische levensstadium van Kierkegaard is het zodoende van belang dat de ethicus op
een ernstige manier de realiteit onder ogen komt. Het maken van een keuze betekent nu eenmaal dat
er sociale verantwoordelijkheden op het bordje van de ethicus terechtkomen. De ethicus wil echter
graag deel uitmaken van dit sociale verband. Daarom zal hij zijn voorgaande keuzes met betrekking
tot deze gemeenschap willen bestendigen. Hieruit blijkt eens te meer hoe serieus de ethicus met het
maken van een keuze omgaat. Het bestendigen van een keuze is essentieel om sociale verbanden te
kunnen onderhouden. Kierkegaard benadrukt zo het belang van een serieuze keuze. Hij bedoelt
daarmee echter niet dat iets als een carrièrekeuze een betekenis geeft aan het leven van de ethicus.85
Het leven van de ethicus krijgt pas betekenis, wanneer de ethicus kiest voor het kiezen zelf: “De keus
zelf is beslissend voor de inhoud van de persoonlijkheid; door de keus daalt zij neer in het gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verkwijnen en wegteren”.86 Met het maken van een keuze bouwt de ethicus
een eigen persoonlijkheid op en kan hij datgene wat hij kiest kracht bijzetten. Niet door het vermijden
van het maken van een keuze, maar door zich achter een keuze te scharen begint zijn persoonlijkheid
vorm en betekenis te krijgen. De door hem gemaakte keuze behoort hem zo toe en in de toekomst zal
hij voortborduren op deze keuze. De keuze is voor iedereen nu eenmaal noodzakelijk, vindt
Kierkegaard, “want wie denkt dat een mens (…) zijn persoonlijkheid blanco kan houden, die bevindt
zich op een dwaalspoor”.87
De keuzes van de ethicus constitueren als het ware zijn persoonlijkheid. Hij houdt zich vast
aan zijn gemaakte keuzes en hij leeft vanuit de gemaakte keuzes. De levensstijl van de ethicus is
daarom naast bestendig ook duurzaam. Zijn keuzes ‘duren voort’ en blijven iets waard bij de aanvang
van een nieuw keuzemoment. De ethicus houdt zich op die manier voor een langere periode bezig
met zijn keuzes. In nieuwe situaties probeert de ethicus te reflecteren op zijn vorige keuzes en zijn
persoonlijkheid. Hij laat zich in zijn reflectie niet leiden door iets wat van buiten invloed op hem
probeert uit te oefenen, maar hij overweegt geduldig hoe een nieuwe situatie zich verhoudt tot zijn
innerlijk. Aan de hand van zijn innerlijke reflectie probeert hij een keuze te maken die overeenkomt
met zijn opgebouwde persoonlijkheid. Waar de aandacht van de estheet elk moment van hot naar her
vliegt, daar is de ethicus wel in staat om zich voor een langere tijd op hetzelfde toe te leggen. Hij gaat
namelijk bij zichzelf te rade hoe een volgend keuzemoment het dichtste bij zijn persoonlijkheid blijft.
Het gaat de ethicus niet zozeer om het verzamelen van zoveel mogelijk verschillende ervaringen, maar
het gaat hem om het voortborduren en versterken van zijn sociale rol binnen een gemeenschap. De
ethicus wil dus niet de breedte in – iets waartoe de estheet doorgaans geneigd is. Nee, de ethicus wil
zijn persoonlijkheid binnen een sociale gemeenschap verdiepen en versterken. Hij wil zijn
persoonlijkheid niet verbreden of uitbreiden, maar verdiepen. De ethicus intensiveert daardoor zijn
persoonlijkheid: met elke keuze houdt hij er zich meer aan vast en hij raakt er steeds nauwer mee
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verbonden. De ethische levensbeschouwing wordt dus gekenmerkt door intensiviteit: het is voor de
ethicus van belang dat zijn keuze van duurzaamheid voorzien is. Alleen als zijn keuzes duurzaam zijn
en passen bij zijn opgebouwde persoonlijkheid, is hij in staat om zijn persoonlijkheid te blijven
verdiepen.
De serieuze keuze van de ethicus behelst dus geen keuze tussen dit of dat ding. Het betreft het
kiezen an sich in overeenkomst met zijn opgebouwde persoonlijkheid. Maar waarop moet de ethicus
zijn keuzes dan baseren? Het gaat er voor Kierkegaard om dat de ethicus zijn eigen ‘zelf’ kiest: “het
grote is niet dat men dit is of dat, maar dat men zichzelf is”.88 Kierkegaard ziet het zelf als een vorm te
geven persoonlijkheid. Afhankelijk van (de gemaakte keuzes van) de persoon, doen zich verscheidene
mogelijkheden aan de persoon voor. De ethicus moet zich als het ware de gekozen mogelijkheden
eigen maken en daarvoor verantwoording afleggen. De keuzes beginnen dan deel uit te maken van
zijn persoonlijkheid. Hij bouwt op deze manier voort op de door hem gekozen mogelijkheden. De
ethicus ontvouwt de mogelijkheden die zich aan hem voordoen en brengt deze tot uiting. De
opgebouwde persoonlijkheid van de ethicus die tot bepaalde mogelijkheden leidt, is verwant aan wat
Aristoteles hexis (houding) noemt. De aristotelische houding wordt opgebouwd door pro hairesis (pro
hairesis), oftewel door bewuste morele keuzes.89 Aristoteles was zodoende van mening dat men keuzes
goed moest overwegen, afhankelijk van de eigen houding. Net als bij Kierkegaard vond hij het
belangrijk dat men serieus met keuzes om ging. Door het maken van bewuste morele keuzes wordt
volgens hem namelijk de houding of persoonlijkheid van iemand bevestigd. Andersom geldt echter
eveneens dat bij een bepaalde houding bepaalde morele keuzes horen. Welke houding iemand
aanneemt en hoe hij zich in bepaalde situaties gedraagt, bepalen de mogelijkheden die hij ondergaat.
De mogelijkheden die zich aan de mens voordoen zijn volgens Aristoteles dus afhankelijk van zijn
houding én de bijbehorende morele keuzes. De morele keuzes en de bijbehorende houding worden
door elkaar bestendigd; morele keuzes bevestigen een houding, terwijl een houding ook weer
mogelijkheden in het leven roept die passen bij deze morele keuzes. Iemand moet zich volgens
Aristoteles dus altijd bewust blijven van de onderlinge invloed van zijn houding op zijn morele keuzes
en andersom. Deze structuur lijkt op de structuur die Kierkegaard op het ethische levensstadium
toepast. Het is voor de ethicus namelijk van belang om in zijn keuzes bij zijn persoonlijkheid te
blijven. Steeds opnieuw dient hij dit bouwwerk te verinnerlijken door zich aan de sociale
verwachtingen van buitenaf te conformeren. En dit dient de ethicus op een ernstige (bij Aristoteles
‘bewust morele’) manier te doen.
Toch is het zelf waar Kierkegaard over spreekt ingewikkelder dan het onderhouden van een
reputatie; enerzijds bestaat het zelf uit de meest concrete keuzes die de ethicus heeft gemaakt,
anderzijds wordt de ethicus steeds opnieuw oog in oog gebracht met een oneindig aantal
mogelijkheden. Hij karakteriseert het zelf van de ethicus om die reden als ‘vrijheid’: “Het [zelf] is het
abstractste van alles en toch tegelijk in zichzelf het concreetste van alles – het is de vrijheid”.90 91 Het
zelf begeeft zich met andere woorden in een vrije ruimte met mogelijkheden en moet zodanig aan
deze mogelijkheden beantwoorden, dat hij zich conformeert aan hetgeen op één lijn staat met zijn
persoonlijkheid. Hoe hij de mogelijkheden vertaalt naar de praktijk, bepaalt de ethicus echter zelf
door één van de mogelijkheden binnen deze vrije ruimte te kiezen. Volgens Kierkegaard komt het
erop neer dat “het ik zichzelf [kiest], of juister: het ontvangt zichzelf”.92 Binnen de ‘vrije keuzeruimte’
van het zelf dient de ethicus steeds zo te handelen, dat zijn keuze overeenstemt met zijn opgebouwde
persoonlijkheid. Binnen de keuzemogelijkheden nodigt hij dus zichzelf uit om zichzelf te zijn. In
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wezen staat het de ethicus vrij om van alles en nog wat te kiezen, maar de ernst van de ethicus zet
hem ertoe aan om zelfs in deze vrijheid voor zichzelf te kiezen. Een ware ethicus is dus enkel
ontvankelijk voor de mogelijkheden die bij zijn persoonlijkheid horen. Maar daardoor kiest hij op elk
moment steeds wel vanuit een vrije positie voor zichzelf. Door in deze vrijheid te gaan staan, versterkt
de ethicus des te meer zijn innerlijke persoonlijkheid.
De verinnerlijking van de gekozen mogelijkheden en de acceptatie van de daarmee gepaard
gaande verantwoordelijkheden, is het verschil tussen de esthetische en ethische levensbeschouwing. De
stap naar het realiseren van het eigen zelf is volgens Kierkegaard dan ook de stap uit het esthetische
naar het ethische levensstadium.93 De estheet leeft van genotzalige momenten, maar deze momenten
zijn van elkaar losgezongen en hebben soms niets met elkaar te maken. De levensbeschouwing van de
ethicus daarentegen betreft een continue confrontatie met de mogelijkheden van het zelf. Het betreft
een voortdurend uitbreiden van de gelaagdheid van de gekozen persoonlijkheid van het zelf. Met elke
keuze moet de ethicus proberen zo dicht mogelijk bij de tot dan toe gekozen persoonlijkheid te blijven.
De keuze van de ethicus is geen keuze voor het één of ander, maar een voortdurend in ogenschouw
nemen van de mogelijkheden die zich aan hem voordoen en hebben voorgedaan. Er worden hem
herhaaldelijk nieuwe situaties met nieuwe mogelijkheden voorgelegd, en steeds moet hij zonder een
vooringenomen positie aan te nemen deze nieuwe mogelijkheden overwegen. De ethicus gaat steeds
bij zichzelf te rade: welke mogelijkheid hoort bij mij? In die zin laat de ethicus de mogelijkheid ‘open’
en bestendigt hij continu zijn eigen mogelijkheden.
De open houding van de ethicus ten opzichte van zijn mogelijkheden stelt hem dus in staat
om zorgvuldig om te gaan met nieuwe situaties. In het ethische levensstadium maakt de ethicus keuzes
op een bestendige en duurzame manier: hij probeert nauwgezet bij zijn ontwikkelde persoonlijkheid te
blijven. Binnen dit levensstadium ervaart de ethicus tijd dan ook op een andere manier dan de estheet.
Het werd in de vorige paragraaf duidelijk dat de estheet van moment tot moment leeft en dat deze
genotzalige momenten ten opzichte van elkaar geen betekenis hebben. Elk moment bestond los van
het andere moment en van een samenhang tussen deze momenten was geen sprake. In het ethische
levensstadium is er sprake van een geheel andere tijdservaring. Als gevolg van de bestendigheid en
duurzaamheid in de keuzes van de ethicus, bouwt de ethicus voortdurend verder op zijn al gemaakte
keuzes. Hij zal deze keuzes niet ontkennen of de kop indrukken. Sterker nog, hij zal zelfs nog steeds
achter deze keuzes staan. Voor de ethicus heeft een keuze uit het verleden nog altijd betekenis in het
heden. Aangezien vroegere keuzes in het heden voor de ethicus nog steeds relevant zijn en hij deze
meeneemt in zijn volgende keuze, slaat de ethicus op die manier een brug tussen het verleden, heden
en de toekomst. De bres die op deze manier tussen het verleden, heden en de toekomst wordt geslagen
is wat Bergson met durée aanduidt.94 De ethische manier van leven is volgens Kierkegaard daarom
geen manier van leven waarin de samenhang tussen het verleden en toekomst ontbreekt, zoals wel het
geval is in de esthetische levensbeschouwing.95 Er is dus sprake van een persistente tijdservaring: de
momenten of keuzes uit het verleden werken door in het heden. Het verleden blijft als gevolg van deze
persistentie altijd relevant voor het heden of de toekomst. Voor de ethicus is het verleden dus
essentieel voor zijn toekomst: zonder het fundament wat hij in het verleden heeft gelegd, zou hij
immers niet tot zijn persoonlijkheid in het heden gekomen zijn! Als gevolg van deze tijdservaring is er
sprake van continuïteit tussen de verschillende tijdsmomenten. In het esthetische levensstadium
bestaat de tijd uit discontinue, los van elkaar staande momenten. Ieder moment is voor de estheet kort
maar krachtig en houdt geen verband met een ander moment. Er is voor een estheet dus geen sprake
van een voortschrijdende tijd, waarin momenten elkaar opvolgen en elkaar van meer betekenis

Rudd, a.w., 72
Zie voetnoot op p.20 over Bergson.
95 Kierkegaard in Of/of, p.546 – De esthetische geldigheid van het huwelijk
93
94

26

voorzien. In het ethische levensstadium volgen de momenten elkaar continu op en de nieuwe
momenten zijn bovendien afhankelijk van de keuzes die daaraan voorafgingen.
Om het onderscheid in tijdservaring te verhelderen, is het geven van een voorbeeld wellicht
op zijn plaats. Kierkegaard gebruikt onder andere de ervaring van het huwelijk om dit onderscheid te
beschrijven. In Of/Of is de ethicus, persoon ‘B’, een gehuwd man, terwijl de estheet ‘A’ zich niet in
een huwelijk aan een vrouw wil verbinden. Zoals gezegd gaan er met deze levensbeschouwingen
verschillende tijdservaringen gepaard. In zijn boek Overdenkingen beschrijft Emanuel Rutten in het
hoofdstuk ‘Redevoering over de betekenis van een huwelijk’ hoe nu juist deze duurzame, uitgestrekte
tijd betekenis aan een huwelijk geeft. De ervaring van durée, oftewel van een duurzame, persistente tijd,
is waaraan het huwelijk zijn betekenis ontleent. Rutten gebruikt daartoe het volgende citaat van
Kierkegaard betreffende de huwelijkservaring:
Het huwelijk is het werkelijk poëtische. […] [Het echtelijke] weerklinkt niet
alleen maar in de eeuwigheid van het verleidingsogenblik, niet alleen maar in
de illusoire eeuwigheid van fantasie en voorstelling, maar in de eeuwigheid
van het bewustzijn, in de eeuwigheid van de eeuwigheid. […] De echtgenoot
heeft als een ware overwinnaar de tijd niet gedood, maar haar verlost en
bewaard in de eeuwigheid. De echtgenoot die dat doet, hij leeft in waarheid
poëtisch, hij geeft de oplossing van het grote raadsel in de eeuwigheid te
leven en toch de klok in de kamer te horen slaan.96
De ethicus – of in het bovenstaande citaat de echtgenoot – is als het ware de bewaker van de tijd. De
estheet beleeft de tijd niet als zo’n eeuwigheid of verbondenheid. De keuzes of beslissende momenten
in het leven van de ethicus leven met andere woorden door in zijn toekomstige keuzes. De ethicus
keert daarom in een bepaald opzicht terug naar deze momenten en daardoor krijgen deze momenten
een soort ‘eeuwig’ karakter toegedicht. Ze vervliegen niet direct tijdens het volgende moment zoals de
estheet dat met zijn genotsmomenten op het oogt heeft, maar de momenten worden steeds nieuw
leven in geblazen. Waar de esthetische levensbeschouwing zich laat kenmerken door een ahistorische
tijdservaring, daar is de ethische levensbeschouwing doordrenkt van historiciteit. Elke keuze of elk
moment bouwt voort op het voorgaande, waardoor de keuzes die in het heden gemaakt worden een
verbinding behelzen tussen het verleden en de toekomst. Er is in de tijdservaring van de ethicus
daarom een verbinding te ontwaren tussen verleden, heden en toekomst.
De ethicus leeft zodoende op een historische manier. Afhankelijk van zijn keuzes in het
verleden, doen zich mogelijkheden aan hem voor die horen bij zijn persoonlijkheid. In het heden en
de toekomst kiest hij op basis van zijn in het verleden gemaakte keuzes. Hij leeft als het ware de
mogelijkheid van zijn zelf. Dit kan hij echter enkel doen voor zover hij voortborduurt op zijn
gemaakte keuzes. Sterker nog, het zelf van Kierkegaard is daarin afhankelijk van de keuzes (en dus
ook de mogelijkheden) van degenen die hem voor zijn gegaan. Voor zijn geboorte was het
bijvoorbeeld noodzakelijk dat zijn vader en moeder de mogelijkheid tot het verwekken van een kind
hebben gerealiseerd. Enkel omdat exact die mogelijkheid is verwerkelijkt, kan de ethicus überhaupt
bestaan. Het kunnen ‘leven van een mogelijkheid’, heeft de ethicus te danken aan zijn voorouders,
ouders, vrienden, ja zelfs het hele mensdom.97 Volgens Kierkegaard beteken je als individu op zichzelf
niets, want “je bent er voortdurend alleen maar in relatie tot anderen, en wat je bent ben je door die
relatie”.98,99 Zo doen er zich aan elke mens voortdurend mogelijkheden voor die stoelen op de
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mogelijkheden die anderen hebben gekozen. Het leven van de ethicus (zoals in bovenstaand
voorbeeld) is zo in kierkegaardiaanse zin direct afhankelijk van twee personen, te weten de vader en
de moeder. Op hun beurt zijn de vader en moeder wederom afhankelijk van de benutte
mogelijkheden van hun ouders. Op deze manier is de werkelijkheid om ons heen op te vatten als een
oneindige vermenigvuldiging van verwerkelijkte mogelijkheden.100 De verwerkelijkte mogelijkheden
van het mensdom zijn daarmee zo omvangrijk, dat de ethicus om zichzelf te kunnen zijn deze
oneindige veelheid zal moeten aanvaarden. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan:
Hij [de ethicus, red.] komt nu tot de ontdekking dat het zelf dat hij kiest een
oneindige veelheid in zich draagt, in zoverre als het een historie heeft, een
historie waarin hij de identiteit met zichzelf erkent. Die historie is van diverse
aard, want in deze historie staat hij in verhouding tot andere individuen
binnen het mensdom en tot het mensdom in zijn geheel, en deze historie
houdt iets smartelijks in; niettemin is hij wie hij is enkel en alleen door deze
historie.101
Het is dus geen simpele taak die de ethicus onder ogen moet komen wanneer hij zijn eigen zelf kiest.
Met deze keuze voor zijn zelf aanvaardt hij de oneindige veelheid aan keuzes die hem indirect via zijn
voorouders en medemensen zijn voorgelegd. Het overzicht van de gemaakte keuzes en de mogelijk te
maken keuzes is zogezegd ver te zoeken. Toch gaat het volgens Kierkegaard niet om überhaupt tot
zo’n overzicht te komen. De ware ethicus moet zich niet richten op het helder voor ogen krijgen van
alle details over de gemaakte keuzes. Dat zou in deze complexe werkelijkheid onmogelijk zijn. Alle
informatie omtrent oorzaken en gevolgen van gemaakte keuzes zijn bijzonder ingewikkeld en
bovendien lijkt er soms niet eens een verband te bestaan tussen gemaakte keuzes en de invloed
daarvan op de werkelijkheid. Er zijn volgens hem nu eenmaal geen keuzes die ‘altijd’ het beste zijn of
die ‘altijd’ tot een bepaald verschijnsel leiden. Volgens Kierkegaard leidt de ene keuze zo nu en dan
tot iets totaal anders dan een andere keuze:
Met oorzaak en gevolg lijkt het me niet echt te kloppen. De ene keer
resulteert er uit enorme en gewaltige oorzaken een piepklein, miezerig
gevolgje, soms ook geen enkel; de andere keer baart een oorzaakje van niets
een kolossaal gevolg.102
Het zou een onmogelijke opgave zijn om van de mens een duidelijk overzicht te verlangen met de
oorzaken en gevolgen van zijn keuzes, omdat hij zich altijd bevindt in de wirwar van keuzes die hem
voorafgingen en die hem worden voorgelegd. De ware ethicus moet inzien dat zijn existentie
doordrenkt is van het gebrek aan zo’n overzicht. Ondanks het gebrek aan zo’n overzicht moet de
ethicus volgens Kierkegaard zijn eigen persoonlijkheid accepteren en bestendigen. Ook in de wirwar
aan mogelijkheden dient hij te kiezen voor wat het meeste bij zijn persoonlijkheid past. Zo is zijn
persoonlijkheid opgebouwd uit de verwerkelijkte mogelijkheden die bij zijn persoonlijkheid horen. We
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constateerden echter dat het verwerkelijken van deze mogelijkheden een keuze uit een oneindige
hoeveelheid keuzes van zowel de ethicus zelf als zijn voorouders betreft. Daarmee verwordt de eigen
persoonlijkheid van de ethicus tot de complexiteit die hij zal moeten accepteren. Het innerlijk van de
ethicus is dus vormgegeven door zowel de keuzes van zijn voorouders als zijn eigen keuzes: de
oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden uit de werkelijkheid is zijn eigen persoonlijkheid. Met de
acceptatie van zijn zelf neemt de ethicus daarmee de taak op zich om deze innerlijke complexiteit
onder ogen te komen. De ethicus dient volgens Kierkegaard de complexiteit die in (de opbouw van)
zijn persoonlijkheid besloten ligt te aanvaarden.103 Op deze manier neemt hij verantwoordelijkheid
voor wie hij zelf is, met alle tegenstrijdige bijkomstigheden van dien. Tegenstrijdig, omdat de ethicus
van tevoren nooit kan weten wat een keuze voor het één of ander voor een invloed heeft op de
werkelijkheid. Hij moet zich dus niet in het hoofd halen te denken dat hij de baas is over zijn eigen
werkelijkheid. Nee, de ethicus moet een poging wagen om in de complexe realiteit een coherent,
stabiel zelf op te bouwen.104 De beste manier om tot zo’n coherent zelf te komen, is volgens
Kierkegaard dus om elke keuze serieus te nemen en keuzes te maken die zo dicht mogelijk bij zijn zelf
staan. Dit is de enige manier om weerstand te bieden tegen de complexe werkelijkheid om ons heen.

2.1.3 De existentiële realiteit
Kierkegaard ontwaart in Of/Of zodoende twee manieren van existeren. Ten eerste beschrijft hij het
esthetische levensstadium. De estheet laat zijn leven vooral bepalen door vluchtige momenten van
genot. Hij hecht zich niet aan iets of iemand en functioneert daarom als geïsoleerd individu. Hij gaat
geen duurzame vriendschappen of relaties aan en leeft op die manier een van de gemeenschap
afgescheiden bestaan. Het tweede levensstadium is het ethische levensstadium. De overgang vanuit
het eerste stadium ziet Kierkegaard in het durven en willen aangaan van de sociale verplichtingen of
verwachtingen. Deze verwachtingen gaan volgens hem gepaard met de keuzes die de ethicus maakt.
In het ethische levensstadium wordt men zich ervan bewust dat de mogelijkheden waaruit men
dagelijks kan kiezen enkel mogelijk zijn door anderen. Zo komt de ethicus erachter dat zijn bestaan
afhangt van een oneindige hoeveelheid aan gemaakte keuzes van bijvoorbeeld zijn voorouders, maar
ook tijdsgenoten.
Uit het voorgaande werd duidelijk dat de mogelijkheden die zich aan hen voordoen
voortkomen uit welke mogelijkheden zich aan anderen hebben voorgedaan. Daarnaast hebben we
gezien dat de oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden die zich aan de estheet en ethicus voordoen
tot een verstarring leiden bij de estheet, terwijl de ethicus deze complexe realiteit wel onder ogen durft
te komen. Tenslotte is ook aan bod gekomen dat de mogelijkheden zich aandienen vanuit het innerlijk
van de mens zelf: de keuze die moet worden gemaakt is als het ware een ‘innerlijke’ keuze voor het
één of het ander. Volgens Kierkegaard is het voornaamste verschil tussen de twee stadia dat de ethicus
poogt wél een keuze te maken die het meeste op één lijn ligt met zijn opgebouwde persoonlijkheid; de
estheet wil enkel zijn genot maximaliseren. Kierkegaard meent dat de ethicus ‘zichzelf moet
ontvangen’. De ethicus dient daarmee met de mogelijkheden, die zich aan hem voordoen, zijn
persoonlijkheid innerlijk kracht bij te zetten, en dat steeds weer opnieuw. Maar de keuze voor zijn
eigen zelf en de acceptatie van de oneindige veelheid aan keuzes die aan hem voorafging en die hem
te wachten staan, is geen simpele levenstaak. Het is een zware taak voor de ethicus, beaamt
Kierkegaard: “er [is] moed voor nodig om zichzelf te kiezen”.105 De oneindige hoeveelheid aan
mogelijkheden die aan het daglicht komen voor de mens zijn angstaanjagend; vandaar dat de estheet
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krampachtig verstijfd en zich onthoudt van het maken van wat voor een keuze dan ook. De ethicus
daarentegen houdt vol: hij realiseert zich dat het leven nu eenmaal betekent dat men tot een keuze zal
moeten komen.
De ethicus wil zijn persoonlijkheid versterken door datgene te kiezen wat het meeste bij zijn
persoonlijkheid hoort. Toch betekent dit niet dat hij altijd zeker is van zijn zaak. Integendeel, de
confrontatie met de oneindige hoeveelheid aan keuzes scheept hem met een heleboel onzekerheden
op. Het lijkt voor zich te spreken dat met een oneindige hoeveelheid aan mogelijkheden de mens te
maken krijgt met twijfel. Er zijn immers zoveel mogelijkheden voorhanden, dat het niet altijd voor
zich spreekt welke van de mogelijkheden het beste of het meest geschikt is. Kierkegaard spreekt in
relatie tot de existentie van de mens van verschillende vormen van twijfelen. Naast twijfel is er volgens
hem eveneens een diepere vorm van twijfel, namelijk ‘vertwijfeling’.106 Het onderscheid tussen twijfel
en vertwijfeling wordt al vrij snel erg abstract: “Twijfel is de vertwijfeling van de gedachte,
vertwijfeling is de twijfel van de persoonlijkheid”.107 Hoewel dit citaat van Kierkegaard abstract
aandoet, blijft hij toch vrij dichtbij de alledaagse betekenis van deze woorden. We kunnen deze
passage beter begrijpen als we het voorgaande onderscheid tussen de esthetische en ethische
levensbeschouwing in acht nemen. Met ‘twijfel’ doelt Kierkegaard op situaties waarin men een keuze
moet maken die uitsluitend op de korte termijn van belang is. Twijfel ziet Kierkegaard als iets wat
tijdelijk van aard is en wat zich niet (blijvend) uitstrekt naar de toekomst. Het gaat in deze situaties om
kleine beslissingen, die niet per se doorslaggevend zijn voor de langere termijn. Men moet op de korte
termijn kiezen uit een beperkte verzameling aan mogelijkheden. Deze twijfel heeft betrekking op
keuzes die gaan om dit of dat. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een materiële keuze, zoals het
bestellen van een broodje bij de bakker. Bij een dergelijke twijfel kan iemand slechts uit een beperkt
aantal mogelijkheden kiezen. Het aantal mogelijkheden is eindig en over het algemeen overzichtelijk.
Twijfel heeft daarom te maken met het eindige. Aangezien het gedurende de twijfel gaat om een
keuze tussen dit of dat, is twijfel meer gericht op het uiterlijke. Het is een twijfel tussen uiterlijke
objecten. Een twijfelend persoon is met andere woorden niet met het innerlijke, maar met het
uiterlijke bezig. De twijfel raakt zijn innerlijke persoonlijkheid niet, omdat het een alledaagse keuze
tussen dit of dat is. Twijfel heeft niets van doen met het innerlijk van de mens en twijfel is als gevolg
daarvan minder existentieel georiënteerd. Er komen tijdens het twijfelmoment geen mogelijkheden
voorbij die per se de levensloop van de mens ingrijpend zouden kunnen beïnvloeden of waardoor men
ernstig over levensbeslissingen na gaat denken. In de twijfel reflecteert men dus niet over zaken die
gevolgen kunnen hebben voor de rest van het leven.
Twijfel is volgens Kierkegaard daarom een keuze die tijdelijk, eindig, uiterlijk gericht en
minder existentieel van aard is. Vandaar dat hij twijfel ‘de vertwijfeling van de gedachte’ noemt: het is
een tijdelijk moment waarin we in onze gedachten een uiterlijke keuze maken uit een eindig aantal
mogelijkheden. Vertwijfeling verschilt volgens hem van twijfel in al deze opzichten. Ook uit het
normale gebruik van het woord vertwijfeling blijkt dit verschil. Het gezegde ‘iemand die vertwijfeld
om zich heen kijkt’ klinkt toch een stuk gewichtiger van invloed op iemands leven dan ‘iemand die
twijfelt’. Een vertwijfeling heeft in vergelijking tot twijfel een langere duur. Van ‘iemand die
vertwijfeld om zich heen kijkt’ wordt niet verwacht dat hij het moment daarna alweer vol
zelfvertrouwen in de wereld staat. De vertwijfeling kleeft als het ware voor een langere tijd aan zijn
bestaan. Vertwijfeling is van een structurele aard en verdwijnt niet zomaar van het ene op het andere
moment. Daarnaast heeft vertwijfeling – zoals uit het bovenstaande alledaagse taalgebruik blijkt – te
maken met iemands persoonlijkheid. In principe twijfelt iedereen op een dagelijkse basis tussen
verschillende mogelijkheden. Niet iedereen vertwijfelt echter op een dagelijkse basis, omdat
vertwijfeling te maken heeft met innerlijke dilemma’s. Het gaat in de vertwijfeling niet om een keuze
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voor een broodje bij de bakker, maar over zwaardere thema’s als de keuze van een studie of het al dan
niet verbreken van een relatie. De vertwijfeling is daarmee innerlijk gericht. Het is een
gemoedstoestand die betrekking heeft op de persoon zelf. Deze persoon zelf ondergaat de
vertwijfeling. Bovendien kan een vertwijfeld persoon niet kiezen uit een voorgeselecteerd aantal opties.
De keuzes die gepaard gaan met vertwijfeling zijn niet zwart-wit. Er zijn vaak tal van mogelijkheden
die ieder net iets van elkaar verschillen en ieder net iets andere consequenties hebben. Het gevolg
daarvan is dat de mens oog in oog wordt gebracht met een oneindige verscheidenheid aan
mogelijkheden. De mens is er zich tijdens de vertwijfeling terdege van bewust dat de te maken keuze
van grote invloed kan zijn op de rest van zijn leven. Deze keuzes vergen daarom reflectie en een
zorgzame overweging. De persoon in kwestie moet goed nadenken over wat de beste keuze zou zijn in
relatie tot zijn innerlijke gesteldheid. Hij wordt zich in die zin meer bewust van zichzelf. De keuzes die
voortkomen uit vertwijfeling zijn in tegenstelling tot die van twijfel sterk existentieel van aard.
Dergelijke keuzes kunnen van grote invloed zijn op de levensloop van een mens. De vertwijfeling raakt
zo de hele persoonlijkheid en brengt zijn hele bestaan in beweging. In de vertwijfeling krijgt men te
maken met een oneindigheid aan mogelijkheden die het bestaan van iemand kunnen raken. Een
vertwijfeld persoon wordt zich van een soort eeuwigheid bewust: hij staat op het punt een keuze te
maken die zijn leven voorgoed zou kunnen veranderen. Er hoort zodoende een
eeuwigheidsbewustzijn bij vertwijfeling.
Twijfel laat zich dus kenmerken door een keuze met een eindig, tijdelijk, uiterlijk gericht en
minder existentieel karakter. Vertwijfeling laat zich meer kennen als een te maken keuze uit een
oneindigheid, die meer structureel, innerlijk gericht en sterk existentieel van aard is. Men wordt zich
in de vertwijfeling niet alleen bewust van de eeuwigheid van een te maken keuze, maar eveneens van
zichzelf. Als we het onderscheid tussen de esthetische en ethische levensbeschouwing in ogenschouw
nemen, dan lijkt twijfel meer verwant aan de esthetische levensbeschouwing en vertwijfeling aan de
ethische levensbeschouwing. Toch is dit geen duidelijk één-op-één verband. Het is niet zo dat de
ethicus geen twijfel kent. Iedereen twijfelt immers wel eens. Het essentiële onderscheid tussen de twee
levensbeschouwingen is dat de ethicus niet verstart wanneer hij een keuze moet maken. De estheet
komt nooit tot een werkelijke keuze, omdat de veelheid aan mogelijkheden bij hem tot een apathie
van niet-kiezen leidt. In de twijfel is de estheet voornamelijk bezig met wat hem ‘in uiterlijk opzicht’
aangrijpt. Dat betekent volgens Kierkegaard dat met name de werkelijkheid om hem heen hem tot
twijfel aanzet.108 De verschillende indrukken in de werkelijkheid, zoals geuren, smaken en kleuren,
inspireren de estheet ieder moment weer op een andere manier. Het is zoals we hebben gezien niet
van tevoren te bepalen waarop de estheet het volgende moment zijn aandacht zal vestigen. Hoe dan
ook is de estheet niet in staat om tot een eigenlijke keuze te komen. Zodoende kunnen we een
onderscheid maken tussen verschillende manieren waarop een mens kan twijfelen. Enerzijds hebben
we de ‘eigenlijke’ twijfel van de ethicus, waarbij uiteindelijk de twijfel wordt doorbroken wanneer de
ethicus tot een keuze komt. Anderzijds nemen we een ‘oneigenlijke’ of ‘ontaarde’ twijfel bij de estheet
waar. De twijfel van de ethicus is eigenlijk, omdat hij wel degelijk de twijfel ondergaat, maar dit bij
hem alsnog tot het maken van een keuze leidt. De twijfel van de estheet is daarentegen oneigenlijk,
omdat twijfel bij hem tot verstarring of apathie leidt. De ontaarding in de twijfel van de estheet is dus
gelegen in het niet-kiezen. De estheet blijft als het ware van keuze veranderen en omzwerft zo het
moeten maken van een keuze voor het één of ander. Sterker nog, in zijn verstarring beweegt hij zich
voortdurend tussen al deze verschillende mogelijkheden.
De eigenlijke twijfel behoort dus toe aan de ethicus, terwijl de ontaarde twijfel bij het
esthetische levensstadium hoort. Eenzelfde onderscheid kan worden gemaakt voor de vertwijfeling.
Wederom behoort de eigenlijke vertwijfeling toe aan de ethische levensbeschouwing. De ethicus is in
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staat om een permanente staat van twijfel te accepteren zonder dat dat hem belemmert een keuze te
maken. De ethicus is in staat tot de verinnerlijking van de vertwijfeling. Hij belichaamt de vertwijfeling
door deze nooit uit de weg te gaan en zelfs nog tot een keuze te komen. De ethicus verstart daarom
zelfs niet in de vertwijfeling, ja hij valt zelfs samen met de vertwijfeling zelf. Hij wil deze vertwijfeling
zijn, omdat dit het meest eigene aan zijn bestaan is en omdat vertwijfeling hoort bij de sociale rol die
hij wil vervullen. In tegenstelling tot de ethicus is de estheet niet in staat om te verwijlen in een
permanente staat van twijfel. De estheet belichaamt op die manier nooit een eigenlijke vertwijfeling.
Wanneer hij met zo’n continue twijfel te maken zou krijgen, zou hem dat ter plekke verstijven en hem
ervan weerhouden tot een keuze te komen. Een dergelijke permanente twijfel betekent voor de estheet
een staat van pure wanhoop. Hij zal zich geen raad weten wat te doen in dergelijke situaties. Een
continue twijfel leidt bij hem niet tot een staat van vertwijfeling, maar tot een totale ontreddering. Hij
zou niet weten hoe hij zich los zou kunnen maken van zo’n omstandigheid. Toch betekent de
ontaarde vertwijfeling niet dat de estheet geen perspectief heeft. Hoe reddeloos hij zich dan ook mag
voelen, precies omdat hij zich in die reddeloosheid bevindt, kan de estheet de oversteek maken naar
het ethische levensstadium. Hij kan zich deze staat van reddeloosheid toe-eigenen door in te zien dat
juist de vertwijfeling aan zijn bestaan toebehoort. Er wordt hem dus – op het moment dat de redding
het minst nabij leek te zijn – alsnog een gelegenheid geboden om zijn ontaarde vertwijfeling om te
zetten in een eigenlijke vertwijfeling. Uiteraard dient hij, om op deze ‘ethische’ manier om te gaan
met vertwijfeling, de vertwijfeling zelf te accepteren en te belichamen. In deze eigenlijke vertwijfeling
zal altijd een dreiging besloten zitten waardoor hij mogelijkerwijs terugvalt in de oneigenlijke
vertwijfeling. Het is dus niet zo dat de estheet door zich de vertwijfeling op een eigenlijke manier toe
te eigenen een definitieve beweging naar het ethische levensstadium maakt; er zal altijd het gevaar
dreigen dat de voortdurende twijfel hem overmand, uit balans brengt en dwingt tot de pure wanhoop.
Het bovenstaande schema in grote lijnen samenvattend kunnen we concluderen dat de
eigenlijke twijfel en vertwijfeling in het ethische levensstadium wordt bestendigd en geaccepteerd,
terwijl de oneigenlijke twijfel en vertwijfeling bij de estheet tot een verstarring leidt. De hoeveelheid
aan mogelijkheden wordt de estheet zogezegd ‘te veel’ en daardoor kan hij voor zichzelf niet tot een
keuze komen. De eigenlijke vertwijfeling is voor de estheet onbereikbaar. Hij kan enkel tot een
eigenlijke vertwijfeling komen als hij de continue vertwijfeling accepteert en er zelfs in slaagt ondanks
deze vertwijfeling alsnog een keuze te maken. Hij moet zijn wanhoop met andere woorden omzetten
in de acceptatie van de vertwijfeling die zijn bestaan toebehoort. Op dat moment kan je hem in
kierkegaardiaanse zin echter geen estheet meer noemen. De estheet is gegroeid en heeft het ethische
levensstadium bereikt. De ethicus verstart niet wanneer hij met de veelheid aan mogelijkheden van het
leven in aanraking komt. In het maken van zijn keuze is hij aan het twijfelen over welke van de
mogelijkheden het meeste bij zijn persoonlijkheid past. Zijn gedachten twijfelen niet over of hij al dan
niet tot een keuze moet overgaan, in de vertwijfeling gaat het veeleer om welke keuze voor zijn
persoonlijkheid het meest geschikt is. In het verwijlen in de vertwijfeling lijkt de ethicus te moeten
accepteren dat er nu eenmaal meerdere wegen naar Rome zijn. Hij moet echter wel één van deze
wegen bewandelen om ooit in Rome aan te komen.
De estheet is van huis uit vooral bezig met het beleven van zo veel mogelijk genot. Maar hoe
kan hij nog genieten als hij verstart als gevolg van twijfel en gedoemd is tot wanhoop als gevolg van
vertwijfeling? De estheet is zoals gezegd voortdurend bezig met het maken van onderscheidingen over
wat hem meer of minder genot verschaft. De estheet beroept zich tijdens zijn vluchtige levensstijl op
“relatieve differenties”, aldus Kierkegaard.109 Elk moment maakt de estheet de balans op over wat een
mogelijkheid hem in vergelijking tot andere mogelijkheden zou kunnen opbrengen. Hij maakt
voortdurend omzwervingen van de ene naar de andere genotverrijkende impuls. De estheet staat in
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principe nergens voor – hij ‘kiest’ nooit voor iets. Precies daarom kan hij zich nooit de eigenlijke
vertwijfeling toe-eigenen. Hij kan zelfs niet tijdelijk van een eigenlijke vertwijfeling genieten, want dat
zou betekenen dat hij deze zou moeten aanvaarden. De estheet is niet in staat om de continue
vertwijfeling te accepteren. Hij kan hoogstens temporeel genieten van de staat van ontreddering
waarin hij zich begeeft. Het is voor hem mogelijk om te genieten van een tijdelijke toestand van
ontaarde vertwijfeling. Dit zou hem genot kunnen opbrengen, alhoewel hij slechts kort in deze staat
van ontaarde vertwijfeling zou verwijlen. In deze staat van wanhoop houdt hij even op met zijn
omzwervingen van het ene genot naar het andere genot. Van zo’n moment zou de estheet nog
kunnen genieten, maar de eigenlijk vertwijfeling kan hij nooit bereiken.
De estheet kan in zekere zin dus wel degelijk genieten van wat vertwijfeling met hem kan
doen, maar enkel op een oneigenlijke manier. Hij kan een tijdje de ontreddering van vertwijfeling
genieten, maar keert daarna altijd terug naar de dromerige staat van het najagen van genot. De
ethicus steekt wat dat betreft heel anders in elkaar. Uit het voorgaande bleek dat de ethicus de
veelheid van mogelijkheden en het moeten kiezen van één van deze mogelijkheden niet uit de weg
gaat. Hij aanvaardt de realiteit van het moeten kiezen. Hij kiest zodoende de mogelijkheid die het
meest op één lijn ligt met zijn persoonlijkheid. Door deze verhouding ten aanzien van zijn
mogelijkheden, gaat de ethicus anders met vertwijfeling om dan de estheet. In plaats van zich te
buigen over wat hem genot zou verschaffen, is zijn twijfel van een andere orde. Kierkegaard noemt de
vertwijfeling van de ethicus een “vertwijfeling in [het] denken”.110 Het is volgens hem dan ook zo dat
in de vertwijfeling de ethicus zich verwondert over welke van de (innerlijke) mogelijkheden hij zou
moeten volgen. Hij bevindt zich zogezegd in een ‘gedachtevertwijfeling’.111 In de
gedachtevertwijfeling accepteert de ethicus dat hij zal moeten vasthouden aan één van de
mogelijkheden in zijn gedachtes. Gedachtes kan men echter niet onderdrukken en bovendien blijven
deze zich aandienen. De ethicus moet dus herhaaldelijk bij zichzelf te rade gaan welke van zijn
gedachtes hem op een dwaalspoor zouden kunnen zetten en welke (andere) gedachtes hem dichterbij
hemzelf houden. Hij begrijpt dat dit de taak is die hij op zich zal moeten nemen. De ethicus verhoudt
zich in die zin bewust tot de vertwijfeling. Hij is ervan op de hoogte dat hij zich niet momentaan in
deze vertwijfeling zal begeven, maar dat de vertwijfeling zich blijvend aan hem zal voordoen en zo
‘eigenlijk’ wordt. Op die manier is hij ertoe in staat de vertwijfeling adequaat te verinnerlijken. Bij elke
emotie, elk verschijnsel en bij elke handeling moet de ethicus zich opnieuw buigen over welke
mogelijkheden zich aandienen, in de wetenschap dat er aan hem nog meer vertwijfeling ten deel valt.
De ethicus heeft zich dus de vertwijfeling toegeëigend. Hij komt keer op keer de vertwijfeling
onder ogen, ook al weet hij dat de vertwijfeling na afloop van zijn keuze direct weer zal terugkeren. Er
is nu eenmaal geen ontkomen aan de terugkerende vertwijfeling. Hij heeft de vertwijfeling
‘verinnerlijkt’ en weet dat deze zijn hele leven terug zal komen. Volgens Kierkegaard is dat echter niet
problematisch, want het “leven is vertwijfeling”.112 Hij beweert daarmee dat iedere mens in zijn leven
continu te maken heeft met vertwijfeling. Door de vertwijfeling te accepteren komt de ethicus nader
tot de kern van het leven: het moeten kiezen van één mogelijkheid uit velen. In elke situatie doen zich
meerdere mogelijkheden voor waarbij de ethicus zich moet toeleggen op één mogelijkheid.
Vervolgens moet de ethicus zich daaraan vasthouden en de bijkomstige sociale verantwoordelijkheden
op zich nemen. De ethicus moet de vertwijfeling zelfs willen ondergaan, omdat deze bij het leven
hoort.113 Het is er de ethicus niet om te doen de verschillen tussen de mogelijkheden te rangschikken
op basis van het mogelijke genot. Nee, de ethicus leeft in en door de vertwijfeling. Ieder moment in
het leven van de ethicus staat namelijk in het teken van de vertwijfeling. Kierkegaard is de mening
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toegedaan dat “de vertwijfeling zelf een keuze [is]”.114 Door de vertwijfeling herhaaldelijk onder ogen
te komen, kiest de ethicus in feite voor zichzelf. Hij kiest zichzelf, omdat hij nu eenmaal de
vertwijfeling zelf is. De ethicus kiest niet dit of dat, maar hij kiest het ‘meest algemene’, dat wil zeggen
de vertwijfeling, hetgeen steeds opnieuw terugkeert. Door de vertwijfeling te willen kiezen, kiest de
ethicus het ‘absolute’. Hij kiest er namelijk voor om zich nooit op voorhand bij een bepaalde keuze
neer te leggen, maar de vertwijfeling te ondergaan. Zo besluit hij nadrukkelijk om niets uit te sluiten
en de vertwijfeling daarmee in stand te houden. De vertwijfeling ligt blijkbaar in hem besloten en
bepaalt zijn hele leven. We hebben gezien dat een keuze van de ethicus als gevolg heeft dat hij zich
aan deze keuze blijft vasthouden. De ethicus kiest niet alleen voor die keuze omdat deze
overeenkomstig zijn persoonlijkheid is, maar ook omdat hij met een bepaalde keuze ‘x’ een nieuwe
vertwijfeling doet ontstaan. De keuze voor ‘x’ is niet enkel een bewuste keuze voor de vertwijfeling
zelf, de keuze voor iets leidt zelfs tot meer vertwijfeling. Door een keuze te maken belandt hij namelijk
in een permanente structuur waarin hij zich afvraagt ‘hoe het anders zou zijn geweest’. Deze
vertwijfeling is wel degelijk waar hij op uit is, maar volgt niet uitsluitend uit zijn bewuste acceptatie
van vertwijfeling. De structurele vertwijfeling die in het leven geroepen wordt, ontstaat tevens omdat
hij voor ‘x’ kiest en niet voor iets anders. De keuze van de ethicus leidt daarmee zowel direct als
indirect tot vertwijfeling. Daarmee kiest de ethicus ‘absoluut’, omdat er tijdens, voorafgaand en na
afloop van de keuze sprake is van vertwijfeling. Volgens Kierkegaard bestaat het leven van de mens
dus uit een voortdurende vertwijfeling. Door op elk moment in zijn leven voor vertwijfeling te kiezen,
kiest de ethicus zichzelf en daarmee voor het ‘absolute’. Het wordt daarmee duidelijk dat de ethicus
volgens Kierkegaard op een ware manier existeert. Hij leeft op een werkelijke manier omdat hij
accepteert dat zijn leven doortrokken is van vertwijfeling. De ethicus valt zelfs graag samen met deze
vertwijfeling. In die zin existeert volgens het en-soi van Sartre115. Dat geldt niet voor de estheet. De
estheet zweeft in een dromerige toestand waarin hij voortdurend aan de zwaarte van de vertwijfeling
probeert te ontsnappen. In kierkegaardiaanse zin is de estheet er wellicht wel, maar hij existeert niet.
Hij komt niet het eigene van zijn leven onder ogen zoals de ethicus daartoe wel in staat is.
Zodoende kiest de ethicus zichzelf op het moment dat hij kiest voor de vertwijfeling. Hij kiest
zichzelf, omdat vertwijfeling zich tijdens alle facetten in zijn leven aan hem voordoet. Volgens
Kierkegaard loopt vertwijfeling door ons hele leven, ja zelfs ‘leven is vertwijfeling. De ethicus sterkt
zich in het accepteren van de vertwijfeling en komt dus – in vergelijking tot de estheet – dichterbij zijn
diepere bestaan: hij realiseert zich dat het verwijlen in de vertwijfeling nu eenmaal een deel uitmaakt
van het leven. Hij moet door de vertwijfeling heen, deze ieder moment onder ogen komen en
desalniettemin een keuze maken die hem het meeste toebehoort. Kierkegaard begrijpt het aanvaarden
van de vertwijfeling als het aanvaarden van het leven zelf. De ethicus die zich de vertwijfeling eigen
maakt, komt in aanraking met datgene wat hem steeds opnieuw bepaalt: de absolute vertwijfeling. De
vertwijfeling is ‘absoluut’ omdat deze – ongeacht de gemaakte keuze – op een directe en indirecte
manier na afloop van een keuze terugkeert. Het zijn dus niet de keuzes die uit de vertwijfeling volgen
die de kern uitmaken van ons menselijk bestaan, maar de vertwijfeling die steeds bij elke handeling
tevoorschijn komt. Door je als mens aan de vertwijfeling over te geven, geef je je daarmee over aan de
vertwijfeling die ieder mens constant in zijn leven ervaart. Als je vertwijfeling als richtlijn van je leven
neemt, laat je je leven bepalen door datgene wat eveneens het leven van elk mens dat je voorafging
bepaalde. Vertwijfeling lijkt volgens Kierkegaard daarom de voortdrijvende kracht van de mensheid
te zijn. Vandaar dat hij stelt dat “hij die vertwijfelt de eeuwige mens [vindt], en daarin zijn wij allen
gelijk”.116 Je komt als vertwijfelende als het ware in contact met de ‘vertwijfelende ziel’ van de
mensheid; het is de vertwijfeling die elke generatie mensen overleeft en steeds opnieuw haar invloed
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uitoefent. ‘De eeuwige mens’ is voor Kierkegaard daarmee niet de fysieke gestalte die de mens na elke
voortplanting aanneemt. De eeuwigheid van de mens zit hem in de wederkerende vertwijfeling die
aan elke fysieke gestalte van de mens eigen is. Dat is hetgeen wij als mensen met elkaar gemeen
hebben: het leven van een vertwijfeld bestaan. Dit vertwijfelde bestaan beperkt zich niet tot een enkele
generatie, maar is eigen aan de mensheid zelf.
De vertwijfeling is richtinggevend voor een menselijk leven, ja zelfs voor de hele mensheid. De
vertwijfeling is een ervaring die bij iedere mens voorkomt. Het is aan de mens zelf om de vertwijfeling
te aanvaarden en op die manier in contact te komen met deze diepe laag van het menselijk bestaan.
Door zich de vertwijfeling eigen te maken ervaart de ethicus de vertwijfeling die elke mens
voortdurend in zijn leven ervaart. Hij ondergaat daarmee een algemene ervaring van een mens. Met
het belichamen van de algemeenheid valt de ethicus “onder heel alledaagse categorieën”, aldus
Kierkegaard.117 Dit is precies waar de estheet moeite mee heeft; hij wil zich namelijk niet scharen
onder een algemene menselijke categorie. Zijn leven moet gevuld worden met rijke momenten van
genot en spanning. Hij wil “leven in de differenties, in datgene wat onderscheidt”.118 Hij wil, met
andere woorden, niet vervallen tot het zijn van een alledaags iemand, maar altijd op een bepaalde
manier uniek zijn. De estheet wil niet te maken hebben met een gemeenschap en de daarmee gepaard
gaande sociale verwachtingen; hij wil zich op zichzelf kunnen richten. De estheet leeft daarmee een
particulier, individueel bestaan. De ethicus daarentegen voegt zich tijdens zijn vertwijfeling bij het
algemene van de mens in. Hij is daar graag toe bereid, omdat hij op die manier dichterbij de
mensheid en dichterbij zichzelf komt. Het is voor de ethicus niet altijd een gemakkelijke taak zich van
de verleiding van genot te distantiëren – zeker niet als hij om zich heen de estheten de bloemetjes
buiten ziet zetten. Het kan zelfs een hele eenzame taak zijn, omdat de vertwijfeling je continu aan je
eigen bestaan en je eigen persoonlijkheid doet twijfelen. Terwijl estheten zich op ieder moment plezier
toe proberen te eigenen, moet de ethicus zich op een ernstige wijze beraden over wat hij met de rest
van zijn leven aan moet. Maar hoe eenzaam het bestaan van de ethicus ook wordt, in zijn
vertwijfeling “stoelt hij des te dieper op de wortel waardoor hij met het geheel samenhangt”, stelt
Kierkegaard.119 Hoewel de ethicus zichzelf moet disciplineren en niet altijd mag toegeven aan de
genotvolle prikkels, wordt hij uiteindelijk wel degelijk beloond. Met het belichamen van de
vertwijfeling komt hij in aanraking met iets veel diepers: hij komt in aanraking met een
bovenindividueel verband. De vertwijfeling is gelegen in het bestaan van ieder mens. Door zich te
concentreren op het leven in vertwijfeling raakt de ethicus verbonden met de vertwijfeling die in ieder
mens een rol speelt. Zo lijkt Kierkegaard te bedoelen dat vertwijfeling de kern van het menselijke
bestaan uitmaakt. De ethicus raakt aan deze centrale vertwijfeling, die blijkbaar naar alle mensen
uitstaat. In plaats van zich te richten op genot, komt hij tot de verbindende kracht tussen mensen: de
eeuwige vertwijfeling. Daarmee doet de ethicus afstand van zijn eigen, persoonlijke bestaan. Hij gaat
op in de algemene menselijke neiging van het vertwijfelen. Waar de estheet zich als geïsoleerd
individu bezighoudt met het pluriforme, het unieke en het particuliere, daar verbindt de ethicus zich
met de gemeenschap en staat hij voor het algemene. In paragraaf 2.2 zal nader worden uitgewerkt
hoe de ethicus op deze manier zijn ‘zelf’ op twee manier constitueert: op een individuele én algemeenmenselijke wijze.
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2.2 Het ‘zelf’ bij Kierkegaard
Uit het voorgaande is het kierkegaardiaanse verschil tussen de esthetische levensbeschouwing en
ethische levensbeschouwing aan bod gekomen. Volgens Kierkegaard komt het existentiële
onderscheid tussen deze twee levensstijlen neer op het al dan niet bereid zijn de menselijke
vertwijfeling onder ogen te komen. Kierkegaard verwerpt de esthetische levensbeschouwing geenszins.
Hij stelt echter wel dat de estheet niet bereid is om zich achter zijn eigen keuzes te scharen, laat staan
de vertwijfeling die met het maken van zo’n keuze gepaard gaat te willen belichamen. Hij is daarom
de mening toegedaan dat mensen die leven volgens de esthetische levensbeschouwing (innerlijk) van
zichzelf verwijderd raken en zichzelf nooit echt kunnen kennen. De estheet prefereert zichzelf als
individu op te vatten en zijn genot te maximaliseren. Hij houdt zich verre van enige standvastigheid
ten opzichte van iets of iemand. De ethicus gaat op een totaal andere manier door het leven. Hij is
zich bewust van de harde realiteit: er kan slechts één mogelijkheid worden gekozen. Met het maken
van de keuze roept hij een sociale verantwoordelijkheid in het leven. Deze sociale plichten neemt hij
echter graag op zich, want hij is zich ervan bewust dat hij zijn mogelijkheden te danken heeft aan zijn
(voor)ouders en andere mensen. Hij ontwijkt geen langdurige verbintenis aan iets of iemand, omdat
dat zijn vrijheid zou afnemen. Sterker nog, hij begrijpt dat zijn eigen bestaan stoelt op de
verwerkelijking van mogelijkheden van hen die hem voorafgingen. Vandaar dat de ethicus – voor
zover dat binnen zijn macht ligt – kiest voor de mogelijkheid die het meeste bij zijn persoonlijkheid
past. Dit betekent echter niet dat hij zeker weet dat de keuzes die hij maakt de juiste zijn. Integendeel,
omdat hij zich er van bewust is dat zijn bestaan stoelt op de verwerkelijking van mogelijkheden van
anderen, twijfelt hij net als ieder ander mens tussen verschillende keuzes. De veelheid aan
mogelijkheden die zich aan zijn voorgangers hebben voorgedaan is niet te overzien. Er valt door de
menigvuldigheid geen structuur of overzicht aan te brengen. Het verschil tussen de ethicus en de
estheten is echter dat hij de vertwijfeling aanvaardt. Hij beschouwt de vertwijfeling zelfs als het
centrale kenmerk van zijn bestaan, omdat deze altijd maar weer terugkeert. Ongeacht een specifieke
keuze voor het één of ander, komt de vertwijfeling steeds terug. Vertwijfeling is in die zin ‘absoluut’,
omdat het niet afhangt van een keuze, maar tijdens, voorafgaand en na afloop van de keuze ons
bestaan tekent. De realiteit van het ‘gekozen hebben’ maakt dat we in de vertwijfeling blijven
verwijlen.
Waar de estheet zichzelf niet wil binden aan anderen, daar is de ethicus dus juist wel bereid
tot het aangaan van sociale verbindingen. De estheet wil onafhankelijk blijven, hij wil kunnen blijven
genieten. Op die manier zondert hij zich af en wil hij niets te maken hebben met wat anderen van
hem zouden kunnen verwachten. De estheet houdt zich daarom sterk aan zichzelf vast, aan wat hij wil
of plezierig vindt. De ethicus houdt er een totaal verschillende manier van leven op na. Hij bindt zich
aan anderen en met elke keuze tracht hij deze band te verstevigen. Het gaat de ethicus niet uitsluitend
om zichzelf; hij is bereid zichzelf als deel van een sociaal geheel te zien en hij neemt de taken op zich
die bij zijn sociale rol passen. Ook al probeert de ethicus zo te kiezen dat zijn keuzes op één lijn liggen
met zijn persoonlijkheid, hij doet dit altijd in relatie tot anderen. Hij weet nu eenmaal dat anderen zijn
werkelijkheid mede vormgeven. Hij kiest er volgens Kierkegaard voor om zichzelf als een deel van de
gemeenschap te zien.120 Zijn ‘zelf’ wordt door hem gezien als een onderdeel van de gemeenschap, niet
als een geïsoleerde eenheid. In zijn poging om de mogelijkheden te verwerkelijken die bij zijn zelf
passen wordt hij al gevormd door de gemeenschap waarin hij zich bevindt. Deze ‘sociale
afhankelijkheid’ probeert de estheet te allen tijde uit de weg te gaan. Kierkegaard is van mening dat
deze ontsnapping nooit werkelijk mogelijk is, zoals we zagen toen ‘B’ ‘A’ verweet dat hij zichzelf wilde
120
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afzonderen van alles en iedereen: “je bent er voortdurend alleen maar in relatie tot anderen, en wat je
bent ben je door die relatie”.121 Er is volgens Kierkegaard geen ontsnappen aan de sociale
verbindingen waarop ons individuele bestaan leunt. De estheet doet alles in zijn macht om enkel op
genot uit te zijn, maar hij zal daarin toch op allerlei manieren afhankelijk blijven van andere mensen.
Zonder kunstenaars, acteurs, muzikanten en andersoortige producenten van amusement en vermaak,
was het voor de estheet überhaupt niet mogelijk om te kunnen genieten.
De estheet probeert dus naarstig vast te houden aan datgene wat hem genot oplevert zonder
dat hij zich in gemeenschapsverplichtingen mengt. De ethicus daarentegen snapt dat hij afhankelijk is
van de bouwstenen die door anderen voor hem zijn neergelegd. Hij is bereid iets terug te doen voor
de gemeenschap, al is het in de wetenschap dat hij nooit precies zeker weet hoe. Door deze twee
levensbeschouwingen te onderscheiden ontwaart Kierkegaard zo een spanning tussen het individuele
en het algemene leven.122 De esthetische levensbeschouwing ziet hij als uitsluitend gefixeerd op het
persoonlijke leven. Bij het ethische leven hoort echter een duidelijke sociale, algemene notie. Hij
noemt het ethische bijvoorbeeld “volksindividualiteit”. Hij ziet het ethische met andere woorden als
een vorm van individualiteit waarbij het individu zich bewust is van zijn afhankelijkheid van het
volk.123 De bewustwording van deze wederzijdse afhankelijkheid is noodzakelijk voor het bereiken van
het ethische levensstadium. De ethische levensbeschouwing is alleen bereikbaar voor degenen die zich
realiseren dat het ethische iets dat buiten het individu ligt. Het individu eigent zich het levensstadium
daarom nooit zomaar op een individuele manier toe. Nee, voor het bereiken van het ethische
levensstadium is volgens Kierkegaard nodig dat “het individu zelf het algemene is”.124 Het mes snijdt
dus aan twee kanten: enerzijds moet hij zich als individu inzetten voor de gemeenschap, maar
tegelijkertijd werkt de gemeenschap direct door in wie hij is als individu. Het is deze voortdurende
wisselwerking tussen het individuele en het algemene waaraan de ethicus niet ontkomt. Deze spanning
tussen het individuele en het algemene maakt ‘het geheim’ van het mens-zijn uit, aldus Kierkegaard:
Dit is het geheimenis dat gelegen is in het geweten, dit is het geheimenis dat
het individuele leven heeft met zichzelf, dat het tegelijk een individueel leven
en het algemene is, zo niet als zodanig in zijn onmiddellijkheid, dan toch
naar zijn mogelijkheid.125
Kierkegaard bedoelt daar mijns inziens mee dat de menselijke existentie een voortdurend opgaan in
het individu-zijn dan wel het algemeen-zijn is. Het is volgens hem helemaal niet mogelijk om deze
afzonderlijk van elkaar te zien. De ene manier van existeren roept de andere manier van existeren
altijd direct in het leven. De menselijke existentie laat zich volgens hem daarom kennen als de
mogelijkheid om tegelijkertijd op deze twee manieren te existeren. De mens heeft met andere
woorden voortdurend de mogelijkheid om of als individu of als algemene mens te leven, terwijl deze
levensstijlen tegelijkertijd op elkaar van invloed blijven. Het is volgens Kierkegaard echter alleen de
ethicus die in staat is op deze manier te existeren. In tegenstelling tot de estheet weet de ethicus hoe hij
zijn individuele bestaan moet incorporeren binnen het algemene menselijke bestaan. Het is ‘het leven
van de mogelijkheid’ waar het Kierkegaard in het ethische leven om te doen is: “de ware eeuwigheid
ligt niet achter het of/of maar ervoor”.126 De ethicus accepteert dat zijn ware menselijkheid een
voortdurend leven van een mogelijkheid is. Het maakt niet uit welke van de twee manieren van leven
op een bepaald ogenblik nadrukkelijker naar voren komt, het gaat erom in acht te nemen dat het
Kierkegaard in Of/of, p.567 – Evenwicht tussen het esthetische en ethische
Ibidem
123 Kierkegaard in Of/of, p.649 – Evenwicht tussen het esthetische en ethische
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leven van de mens zich continu in dat samenspel begeeft. De keuze van een mens voor of het
individuele of het algemene ontslaat hem nooit van het zijn van de andere levenswijze. Dit is wat de
ware taak van de ethicus behelst: zich sterken in het idee dat zijn individuele bestaan innig verbonden
is met het algemene127, sociale bestaan. In de term ‘algemeen’ zitten twee verschillende connotaties
verscholen. Enerzijds doel ik met algemeen op de gemeenschap, de maatschappij of de sociale
verbanden waarmee de ethicus zich verbonden weet. Anderzijds doel ik met algemeen op de
algemene mens en de algemene vertwijfeling die ieder mens eigen is. Beide algemene connotaties
horen bij de ethische levensbeschouwing en zij bepalen zijn manier van existeren. In tegenstelling tot
de ethicus is de estheet enkel bezig met zijn individuele, persoonlijke bestaan. Hoewel ook zijn bestaan
doortrokken is van de invloed van anderen, zal hij dit ontkennen. Om die reden vindt de ethicus ‘B’
dan ook dat ‘A’ verwijderd raakt van zichzelf; het algemene maakt nu eenmaal een deel van zijn
bestaan uit, of hij dat nu wil of niet.
Zodoende begrijpt Kierkegaard het menselijk leven als een aaneenschakeling van momenten
waarop de mens voor keuzes komt te staan die zowel een individuele als algemene ondertoon hebben.
De keuzes van het individu wegen door in de massa van acties van het collectief, maar tegelijkertijd
worden de keuzes van een individu sterk beïnvloed door de algemene tendens in een gemeenschap.
Zo verwordt het menselijk leven tot een dialectisch schouwspel tussen het individuele en algemene.
Het interessante van deze dialectische beweging zit hem mijns inziens in de wederzijdse
afhankelijkheid van de manieren van leven. Kierkegaard lijkt met deze ‘dubbelexistentie’ te beweren
dat het kiezen voor één manier van leven een effect sorteert in de andere manier van leven. Graag zou
ik dat aan de hand van een simpel voorbeeld willen illustreren. Stel dat persoon ‘P’ ervoor kiest om op
een goed moment zijn hart te luchten bij een vriend. Hij wil bevrijd worden van iets wat hem
dwarszit. Gelukkig is zijn vriend hem goedgezind. Hij biedt een luisterend oor en binnen de kortste
keren is P van zijn slechte gevoel af. Hij zegt zijn vriend gedag en is de rest van de dag
goedgehumeurd. De rest van de dag is hij vriendelijk tegen andere mensen. Met een goed gevoel sluit
hij zijn dag af. Stel nu dat persoon P ervoor kiest om niet zijn hart te luchten bij zijn vriend. In dit
geval zou de rest van zijn dag er veel anders zijn komen uit te zien. P heeft geen zin meer in deze dag
en reageert daardoor wat kortaf tegen op zijn omstanders. Slechtgehumeurd leeft hij langzamerhand
naar het einde van zijn dag. Wanneer hij eindelijk in bed ligt, haalt P opgelucht adem; eindelijk is
deze dag voorbij. Wat gebeurt er precies in dit voorbeeld? Los van het feit of dit een realistisch
voorbeeld is of welke keuze ‘beter’ is, gaat het er mij in dit voorbeeld om dat een individuele keuze
door kan werken op grotere sociale verbanden. Ongeacht de individuele keuze van P in het voorbeeld
sorteert hij een effect in een meer algemene zin; door zijn goede of slechte humeur wordt bijvoorbeeld
ook de sfeer op zijn werk bepaald. Zo beïnvloedt hij andere mensen met zijn individuele keuze. Op
hun beurt zullen zij reageren op zijn individuele keuze. Dergelijke keuzes maken wij op bijna ieder
moment van de dag. Dat betekent dat we ook op ieder moment van de dag invloed uitoefenen op
onze omgeving.
127 In zijn boek Het Retorische Weten schrijft Emanuel Rutten hoe Kierkegaard in zijn tijd radicaal brak met de filosofische traditie die Plato
zo’n tweeduizend jaar daarvoor in gang had gezet. Plato stond een waarheidsdenken voor waarin “universele waarheden (…) rationeel
afleidbaar [zijn] uit algemene begrippen en principes, kortweg ‘ideeën’ genoemd” (Emanuel Rutten, Het Retorische Weten, p.264). Binnen
deze filosofietraditie was men de mening toegedaan dat “waarheden die voor iedereen bestaan op dezelfde wijze gelden” (ibidem). Plato
onderscheidde twee ‘werelden’, namelijk de veranderlijke wereld met objecten en een hogere, eeuwige Ideeënwereld. Volgens Plato bestond
iets pas in zoverre het participeerde in de algemene idee. Een gebrekkig wezen als een vogel ontleent zijn identiteit aan de participatie aan
het algemene idee (van een vogel). De existentie van het één of het ander hangt dus van zijn participatie aan het algemene af. Het is
opvallend dat Kierkegaard in deze passages eveneens uitkomt op de verbinding van het individu met algemene. Als existentieel filosoof hield
hij zich namelijk veel bezig met de pluriformiteit van het leven, iets waarin hij zich radicaal onderscheidde van Plato’s Ideeënwereld. De
“subjectiviteit en pluriformiteit” (ibidem) van verschillende individuen maakte de kern van zijn denken uit. Hij richtte zich in veel van zijn
werken meer op de verschillende manieren waarop de mens een mens kon zijn dan op hoe een mens altijd deelneemt aan een algemeen menszijn. Hij stelt in deze passages echter dat men pas echt zichzelf is wanneer men in contact komt met de algemene mens. Op deze plek lijkt
Kierkegaard – iemand die traditioneel gezien als differentiedenker te boek staat – een wending te maken waarin hij het belang van het
algemene mens-zijn in plaats van het individuele mens-zijn benadrukt. Het is volgens hem noodzakelijk om contact te maken met ons
algemene mens-zijn om tot een ware existentie te kunnen komen.
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De wederzijdse afhankelijkheid tussen het individuele en het algemene blijkt uit dit simpele
voorbeeld. Een individuele keuze laat haar sporen na in gemeenschappelijke verbanden. Er zijn
voorbeelden te bedenken waarin een groep mensen de keuze van een individu beïnvloedt. In plaats
van meer voorbeelden te geven, is het wellicht echter interessanter om in ogenschouw te nemen hoe
naast een wederzijdse afhankelijkheid eveneens een wederzijdse versterking tussen het individuele en
het algemene optreedt. Wanneer we het bovenstaande voorbeeld gebruiken, wordt het duidelijk dat
de gemaakte individuele keuze een gevolg heeft voor de gemeenschap. Dit leidt tot een reactie van
deze gemeenschap op de individuele keuze. Stel je nu eens de collega’s van P voor wanneer P ervoor
kiest om niet zijn hart bij zijn vriend te luchten. We nemen gemakshalve aan dat zij een ‘normale dag’
meemaken. Het gedrag van P valt voor hen daarom op; zij vragen zich af wat er vandaag toch met P
aan de hand is. Op dat moment springt P als individueel bestaan des te meer in het oog. Ineens wordt
duidelijk dat zijn individuele gedrag op dat moment abnormaal is ten opzichte van zijn collega’s.
Andersom valt het voor P op dat zijn collega’s in vergelijking tot hem beter gestemd zijn. Vanuit zijn
positie bezien zijn zijn collega’s anders dan hij. Zijn ‘zelf’, op dat moment een slecht gehumeurd
persoon, komt in aanraking met het algemene. Met deze explicatie wil ik toelichten dat juist doordat P
zich anders gedraagt als individu het des te duidelijker wordt dat hij (normaal gesproken) ook deel
uitmaakt van een groter sociaal verband. In zijn afwijking als individu binnen een grotere groep wordt
het daarom duidelijker dat hij zich normaal gesproken begeeft binnen deze sociale groep. Het zou
zelfs zo kunnen zijn dat hij van zichzelf weet dat hij slechtgehumeurd is en daarmee ook de dag van
zijn collega op een negatieve manier beïnvloedt. Andersom zou hij door zijn hart wel bij zijn vriend te
hebben gelucht een tegenovergesteld effect op zijn collega’s hebben kunnen uitoefenen. Hij zou
daarmee tot de conclusie kunnen komen dat zijn gedrag als individu effect heeft op zo’n sociale groep.
Zo kun je naar mijn mening het individuele en het algemene zien als elkaar versterkende
krachten. Wanneer één van de twee nadrukkelijker aanwezig is, verschijnt de ander des te helderder.
Dat Kierkegaard op deze manier over onderscheidingen nadenkt, is af te leiden uit een stuk uit De
onmiddellijke erotische stadia waarin hij over het onderscheid tussen het begeerde en de begeerte spreekt.
Zonder al te veel op de exacte definities van deze begrippen in te gaan, is het relevant om te begrijpen
hoe hij beschrijft hoe het onderscheid tussen deze begrippen ontstaat. Hij schrijft het volgende:
De begeerte ontwaakt (…). Deze wekking, waardoor de begeerte ontwaakt,
deze schok scheidt de begeerte en het object, geeft de begeerte een object.
(…) Dit is een dialectische bepaling (…): pas als het object er is, is de
begeerte er, pas als de begeerte er is, is het object er (…).128
Kierkegaard begrijpt de scheiding tussen het begeerde (het object) en de begeerte als een ‘wekking’.
Het is alsof er tot dat moment nog geen duidelijk onderscheid te maken viel tussen de begeerte en het
begeerde object. Er vindt een gelijktijdige geboorte van zowel de begeerte als het begeerde object
plaats. Ineens kan men aanwijzen wat men begeert (het object) en constateert men bij zichzelf dat men
begeert. Het onderscheid dat op deze manier in het leven wordt geroepen bestaat dus enkel in zoverre
de onderscheiden onderdelen elkander mogelijk maken. Als één van de twee ontbrak, zou men geen
weet hebben van de ander. Nog fascinerender is hoe Kierkegaard beschrijft dat de gespleten
onderdelen uiteindelijk toch weer één geheel willen vormen:
Deze aardbeving splijt de begeerte en haar object een ogenblik oneindig ver
uiteen; maar zoals het bewegend principe zich een ogenblik lang splijtend
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betoont, zo openbaart het zich ook weer daarin dat het het gescheidene wil
verenigen.129
Na op een bepaald moment van elkaar te zijn losgerukt en ieder een separaat bestaan toegedeeld te
hebben gekregen, vindt er een volgende beweging plaats. De van elkaar gescheiden onderdelen
bezitten beide iets dat de ander niet heeft. Zij zouden anders immers hetzelfde zijn. In hun verschillen
zijn zij echter tot elkaar aangetrokken. Er ontstaat daarom een neiging tot vereniging. Het is net alsof
het onderscheid heeft geleid tot een onvrijwillige isolatie van de onderdelen; in hun vroegere staat
vormden zij een vollediger geheel. Dit geheel lijkt een sterkere aantrekkingskracht te hebben dan het
individuele bestaan van de onderdelen. De twee verschillende onderdelen zijn er zo toe geneigd zich
met elkaar te versmelten en zo het onderscheid tussen hen beide op te heffen. Eenzelfde soort
verschijnsel vindt naar mijn mening plaats tussen het individuele en het algemene. De voortdurende
wisselwerking tussen deze manieren van existeren in het leven van de mens is een ‘zich willen
onderscheiden’ en ‘zich willen verenigen’. Het is in die zin dat de estheet mijns inziens in
kierkegaardiaanse zin nooit volledig tot zelfwording kan komen. In zijn genotzuchtige handelen
vergeet hij namelijk dat zijn bestaan grotendeels in het algemene van de menselijkheid gelegen is. De
estheet existeert dus niet. Hij heeft zijn bestaan altijd te danken aan deze algemene menselijkheid.
Door de algemene menselijkheid weg te drukken of te negeren, miskent hij een belangrijk deel van
zichzelf: zijn menselijkheid. De ethicus accepteert daarentegen zijn innerlijke dialectiek; hij wil zich
enerzijds individueel inzetten voor de gemeenschap, maar weet dat de gemeenschap op zijn beurt
invloed uitoefent op wie hij als persoon is of kan zijn. Het feit dat de ethicus een voortdurende
vertwijfeling onder ogen moet komen, komt nu juist omdat hij op zowel het individuele als het
algemene niveau fungeert. En waarin vindt de ethicus in dezen zijn vereniging? Kierkegaard zou
zeggen: in het kiezen van de vertwijfeling, want dat is het absolute.
We concluderen dat het zelf van de ethicus in een dialectische afwisseling meandert tussen
zowel een individueel-zelf als een algemeen-zelf is. Hij leeft als het ware de innerlijke dialectiek die
eigen is aan zijn mens-zijn. Het zelf is de algemene, vertwijfelende mens en zijn zelf komt op die
manier dicht bij de algemene menselijke kern die wij allen gemeen hebben. Dit zelf is altijd al een
actief onderdeel van de algemene verbanden en maakt deel uit van een algemene gemeenschap.
Kierkegaard laat op deze manier zien hoe de twee verschillende manieren van existeren altijd
gescheiden van elkaar bestaan, maar tegelijkertijd wel de neiging naar een vereniging in het leven
roepen. Maar hoe kunnen we vanuit dit dialectische zelf komen tot een situatie waarin we dit zelf
trachten te verliezen? Hoe komen we met andere woorden tot de zelfloosheid die de moderne
verschijnselen lijkt te karakteriseren? Als het mens-zijn volgens Kierkegaard in de kern een innerlijke
dialectiek tussen een algemeen-zelf en een individueel-zelf is, hoe verhoudt dit zelf zich dan tot de
zelfloosheid uit de mystieke traditie? In het volgende hoofdstuk zal blijken dat liefde een belangrijk
motief is van het willen bezoeken van een festival. Het is voor veel mensen één van de motieven om
zich te laten omgeven door een massa medemensen en daarmee te willen samenvallen. In de ervaring
van liefde blijkt volgens Kierkegaard hoe het zelf van een persoon verloren raakt:
Liefde is overgave, maar overgave is pas mogelijk doordat ik buiten mijzelf
treed (…). Wie daarentegen liefheeft, heeft zichzelf in een ander verloren,
maar doordat hij zichzelf in de ander heeft verloren en vergeten, is hij voor
die ander openbaar, en doordat hij zichzelf vergeet wordt hij herinnerd in de
ander.130
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In het bovenstaande citaat beschrijft Kierkegaard hoe liefde een menselijke verbinding inhoudt
waarbij men ‘buiten zichzelf’ treedt. Het zelf verdwijnt volgens hem als gevolg van liefde naar de
achtergrond. Hij stelt echter ook dat men zichzelf ‘in de ander’ verliest. Als liefhebbende beweert hij
dat we als mens niet meer op ons zelf gericht zijn, maar dat we zo gefixeerd zijn op de ander dat dit
ten koste gaat van ons eigen zelf. Het is als het ware alsof we ons opgebouwde zelf openstellen om te
vergroeien met ‘iets anders’. We richten ons op de ander, waardoor ons zelf zich bij de ander voegt.
Het zelf voegt zich als het ware naar de ander – maar door het voegen naar een ander, is het zelf niet
langer ‘zichzelf’. Het zelf verliest zichzelf. We verliezen ons zelf uit het oog. In al deze kwetsbaarheid
offert het zelf zich aan een andere mens. Het zelf heeft niet langer een vaste vorm, maar raakt
vervlochten met de andere mens. Kierkegaard beschrijft dat we op die manier voor de ander
‘openbaar’ worden. De ander krijgt als het ware toegang tot ons zelf, omdat we ons zelf aan de ander
blootstellen. Aangezien het zelf zichzelf dreigt te verliezen en vergeten in de ander, begint het zelf
samen te vallen met de ander. Er is op zo’n moment geen sprake meer van een ‘zelf’, omdat het zelf in
de andere mens wordt opgenomen. Er ontstaat tussen deze twee mensen op die manier een menselijke
verbinding. De liefhebbende en de ander zijn als het ware één. Er is op zo’n moment geen sprake
meer van een zelf. Veeleer bevinden beiden zich in een gemeenschappelijke menselijkheid. De
liefhebbende en de ander zien de menselijkheid in elkaar. Door de kwetsbaarheid komt men zo in
aanraking met andermans menselijkheid en zo is tussen het zelf van de ander en het zelf van de
liefhebbende geen echt onderscheid meer te maken. Door het offer van het zelf aan de ander, maakt
men in feite een offer aan de menselijkheid van de ander. Er ontstaat zodoende een menselijke
verbinding waarbij twee ‘zelven’ met elkaar versmelten en waardoor het separate zelf samen begint te
vallen met een zelfloze menselijkheid. Beiden ervaren nu dat ze hun menselijkheid met elkaar gemeen
hebben en ze beiden een menselijkheid beschikken die een te versmelten zelf inhoudt. Vandaar dat
Kierkegaard in het bovenstaande citaat eveneens stelt dat ‘doordat hij zichzelf vergeet wordt
herinnerd in de ander’. Doordat de liefhebbende zijn eigen zelf vergeet, verliest hij zijn zelf aan de
ander. In dit zelfverlies voegt hij zich echter bij de algemene menselijkheid. Op het moment dat de
ethicus of in dit geval de liefhebbende zich in een algemeen-menselijke existentie begeeft, is het
opgenomen binnen deze menselijkheid. In zo’n situatie is het zelf-zijn van de ene mens precies
hetzelfde als het zelf-zijn van de andere mens. Er is dan geen sprake meer van een zelf; de zelfvolheid
verdwijnt van deze personen. Zij worden in die zin in de algemene menselijkheid ontdaan van hun
kenmerkelijke zelf en worden daardoor zelfloos. In dit zelfverlies voelt men zich verbonden met de
menselijkheid van de ander. Deze verrijking van menselijkheid komt met andere woorden tot stand
door een verlies van het zelf. Kierkegaard haalt daartoe zelfs Fénelons idee van zelfloosheid aan:
Pas wie arm is geworden in de wereld heeft de ware eigendomszekerheid
gewonnen, en pas wie alles heeft verloren heeft alles gewonnen. Ik roep
daarom met Fénelon: ‘Geloof in de liefde, ze neemt alles, ze geeft alles.’ En
waarlijk, het is een schoon, een verheffend, een onbeschrijflijk zalig gevoel
om zo al de afzonderlijke dingen onder zich te laten verdwijnen, ze te doen
verbleken en als nevelbeelden te doen wegvluchten voor de oneindige macht
van de liefde.131
Dat Kierkegaard hier Fénelon aanhaalt, is mijns inziens vanwege de verrijking die hij ziet in de
deelname aan de algemene menselijkheid. Door ‘afzonderlijke dingen onder zich te laten verdwijnen’
– oftewel, de afzonderlijke ‘zelven’ op te offeren – kan men ‘de oneindige macht van liefde’ ervaren.
Dat we als mensen met elkaar verbonden zijn in onze menselijkheid, ervaren we in deze oneindige
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macht van de liefde. Liefde is zo aantrekkelijk, omdat we ons de medemenselijkheid van de ander
gewaarworden. Door het zelf open te breken en ons zelf te offeren aan de menselijkheid, zijn we in
staat een glimp op te vangen van de eeuwige menselijkheid. De mens kan dus toegang krijgen tot zijn
algemene menselijkheid. In het verkrijgen van deze toegang wordt zijn zelf echter zo algemeen dat je
bijna niet meer van een zich onderscheidend zelf kunt spreken. Er lijkt een zelfloze menselijkheid te
ontstaan. Liefde blijkt volgens Kierkegaard (en Fénelon) dus de verbindende kracht te zijn die ons
bewust maakt van onze medemenselijkheid. Het is omwille van het willen ervaren van deze
medemenselijkheid dat men het eigen zelf leeg wil scheppen teneinde te voelen (niet de enige) mens te
zijn. Het is naar mijn mening het erkend willen zien van onze menselijkheid en dus het willen
deelnemen aan een algemeen-menselijke dimensie, die op moderne festivals voor veel mensen de
belangrijkste drijfveer vormt. De toegang tot deze algemene menselijkheid is gelegen in een zelfloze
verbinding (bijvoorbeeld liefde). Hoe deze zelfloosheid door de mystieke denkers en Kierkegaard
wordt begrepen, zal aan bod komen in het volgende hoofdstuk. Daarin zal ten eerste worden
beschreven hoe de zelfloosheid van de mystieke traditie zich verhoudt ten opzichte van het
gedachtegoed van Kierkegaard. Vervolgens zal verder worden ingegaan op beide vormen van
zelfloosheid. Tenslotte zal er een duiding gegeven worden van hoe we met deze soorten van
zelfloosheid mijns inziens het zelfverlies van menigeen op de hedendaagse festivals kunnen begrijpen.
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Deel III: Reflectie op de zelfloosheid tijdens een modern festival
In deel III zal het volgende aan bod komen. Eerst zal de mystieke traditie met het gedachtegoed van
Kierkegaard worden vergeleken in paragraaf 3.1. Daarbij wordt eveneens hun relatie tot het zelfloze
besproken. Voorts zal in paragraaf 3.2 een de opkomst van het moderne festival worden beschreven
waarbij deze (neiging tot) zelfloosheid nadrukkelijk naar voren lijkt te komen. Tenslotte zal in
paragraaf 3.3 het gedachtegoed uit de mystieke traditie en Kierkegaard worden toegepast op het
moderne festival.

3.1 Zelfloosheid bij de mystieke traditie en Kierkegaard
In deze paragraaf vergelijk ik het gedachtegoed van de mystieke denkers met het gedachtegoed van
Kierkegaard. Met het maken van deze vergelijking poog ik aan te tonen dat er in beide bronnen een
zekere mate van zelfverlies wordt nagestreefd, die we terugzien op moderne festivals. De neiging van
de mens om zichzelf te ontdoen van zijn eigen zelf noem ik zelfloosheid. Deze term ontleen ik aan
Marc de Kesel en het boek dat hij aan zelfloosheid heeft gewijd. De kerngedachte van deze paragraaf
is het samenbrengen van de voorgaande twee gedachtelijnen van de mystieke traditie en Kierkegaard.
In deze paragraaf zullen de begrippen die zijn langsgekomen daarom soms door elkaar heen lopen.
Daarnaast functioneert deze paragraaf als overgangsfase naar de duiding van de populariteit van de
moderne festivals waar naar mijn mening de neiging tot zelfloosheid naar voren komt. Alvorens
dieper in te gaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de mystieke traditie en Kierkegaards
gedachtegoed, is het interessant om te vermelden dat Kierkegaard de mystieke traditie in zijn Of/Of
niet onvermeld laat. Zo bleek uit het vorige hoofdstuk al dat hij bekend was met Fénelon en diens
gedachtegoed. Hoewel Kierkegaard de mystieke levensbeschouwing uiteindelijk van de hand wijst,
staat hij niet geheel negatief tegenover de mystieke traditie. Hij gebruikt de mystieke traditie zelfs om
de ethische levensbeschouwing preciezer te definiëren. Sterker nog, de levensstijl van de mysticus
komt wat hem betreft zelfs dichtbij zijn ethische levensstadium. “De mysticus heeft zichzelf absoluut
en dus naar zijn vrijheid gekozen”, aldus Kierkegaard.132 Dit citaat van Kierkegaard duidt erop dat hij
de mening is toegedaan dat de mysticus net als de ethicus in staat is om zichzelf als vertwijfelende te
kiezen. Volgens Kierkegaard is de mystieke levensstijl daarom nauw verwant aan de ethische
levensbeschouwing. We zullen later echter zien waarom hij de mystieke levensbeschouwing toch
tekort vindt schieten om tot een volledig coherente levensstijl te komen.
Op het eerste oog lijken de mystieke denkers en Kierkegaard wellicht verschillende
levenshoudingen na te streven. Toch zijn de mystieke denkers en Kierkegaard mijns inziens in elk
geval ten dele verwant aan elkaar. In de praktijk zijn het misschien verschillende manieren van leven,
maar ze tonen wel degelijk gelijkenissen, zoals uit het bovenstaande citaat van Kierkegaard blijkt. Hun
verwantschap blijkt naar mijn mening met name uit wat er in de mystieke ervaring of in het ethische
levensstadium met het zelf gebeurt. Voor het onderzoek dat in deze scriptie wordt ondernomen zijn
mijns inziens drie categorieën relevant die betrekking hebben op dit zelf relevant. Beide denkrichting
spreken over een groter geheel, over een overgave of zelfverlies aan dit grotere geheel en tevens over een
onvermijdelijke verbinding met dit grotere geheel. Deze drie categorieën kies ik met het oog op hun belang
voor het beschrijven van wat er mijns inziens gebeurt tijdens moderne verschijnselen zoals het festival.
De ervaring van het deel uitmaken van een groter geheel kan volgens de voornoemde denkers op
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verschillende manieren. De kern van beide denkrichtingen komt naar mijn mening neer op een
opheffing van het zelf.

3.1.1 Een groter geheel
Het eerste voornoemde thema dat bij de mystieke traditie en bij Kierkegaard aan bod komt is het idee
van een groter geheel. Zowel de mystieke denkers als Kierkegaard spreken van een ‘groter geheel’ of
een ‘bovenindividueel verband’ waarmee een individu in aanraking kan komen. Vanuit de mystieke
traditie spreekt Eckhart alsook Fénelon van een allesomvattende toestand van het ‘niets’ vanuit welke
ons zelf tot stand is gekomen. Volgens hen was er in deze toestand nog geen sprake van aanwijsbare
verschillen tussen het zelf en de zelfloze massa van het niets. Er was enkel een ongedifferentieerde
chaos. Voor Eckhart en Fénelon is het grotere geheel de nietsheid van waaruit alles in de
werkelijkheid voortgekomen is. Het individu komt in de mystieke ervaring volgens hen in aanraking
met de staat van het niets waaraan hij zijn bestaan te danken heeft. Daar had het individu niets, zelfs
geen eigenschappen. Het individu moet om tot een mystieke ervaring te komen zichzelf daarom tot
niets reduceren. Hij komt tot dit niets door uiterlijke en innerlijke rmoede na te streven. De reductie
van zijn zelf tot niets houdt in dat het individu de staat van ‘niets-zijn’ nabootst. Op die manier kan hij
volgens deze denkers tot een groter geheel komen dat hem als individu omvat. Hij verdwijnt als het
ware in het niets van waaruit hij ooit is opgekomen. Daardoor schikt het individu zich naar het
bovenindividuele niets, want niet alleen hij, maar alles en iedereen is uit dit niets voortgekomen. In de
mystieke ervaring raakt het individu verbonden met deze oorspronkelijke staat van zijn, waar iedereen
aan verwant is.
Fénelon breidt de zoektocht naar de vereniging met het niets nog een stapje verder uit.
Volgens hem houdt de reductie van het zelf in dat men in verbinding raakt met de (goddelijke) liefde
die in iedere mens aanwezig is. Wanneer het individu in de mystieke ervaring afstand neemt van zijn
zelf, creëert hij volgens Fénelon de ruimte om de liefde te vinden die in zijn hart schuilt. Liefde ziet hij
dan ook als de verbindende kracht die God in ons hart heeft geplaatst. Door te luisteren naar de
goddelijke liefde die in zijn hart gelegen is, komt hij in contact met de ‘ziel van zijn ziel’. De ziel van
het individu vindt volgens Fénelon zijn grond in de ziel van de ziel. Het grotere geheel in de
werkelijkheid is volgens hem dus toegankelijk op het moment dat men het zelf tot niets reduceert en
luistert naar de liefde in zijn hart.
De laatste mystieke denkster die in het voorgaande behandeld is, denkt weer anders over het
idee van een groter geheel. Simone Weil noemt het dragende van ons bestaan een ‘bovenmenselijk’
verband dat bovendien in geen enkel opzicht van ons afhankelijk is. Daarmee doelt ze naar mijn
mening op het tegenovergestelde: ons bestaan is wél afhankelijk van dit bovenmenselijke verband.
Voor Weil is de natuur het grotere geheel. Onze afkomst uit de natuur maakt het mogelijk dat we tot
de ervaring van een groter geheel komen. Ze spreekt over de natuur die het zelf van buitenaf
binnendringt en het zelf als het ware opslokt. Net als de andere mystici spreekt Weil dus over een
‘terugkeer’ naar een oorspronkelijker wijze van zijn. Ze spreekt zoals de andere mystici niet van een
niets waar we naar moeten terugkeren, maar naar een terugkeer naar het volgen van de natuurlijke
dynamiek in de werkelijkheid. We moeten ons weer voegen naar waar onze natuurlijke drijfveren ons
toe aanzetten. We moeten als het ware niet langer weerstand bieden aan onze natuurlijkheid, maar in
plaats daarvan meebewegen met de chaotische stromen van de natuur. Ze spreekt zo van een
terugkeer naar de gehoorzaamheid die ons toebehoorde voordat we ons distantieerden van de natuur.
Wanneer we gehoorzamen aan het natuurlijke dat in de mens schuilt, zal volgens haar het grotere
geheel helder worden. In de mystieke ervaring laat dit grotere geheel van natuurlijkheid zich dus aan
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de mens zien. In de terugkeer naar het grotere, bovenmenselijke verband lossen we als zelf op in de
intuïtieve maalstroom van de natuur.
Kierkegaard ontwikkelt in zijn werk Of/Of tevens een idee van een groter geheel. In
tegenstelling tot de mystieke traditie heeft hij het echter niet over een terugkeer. Wel ziet hij het
individuele bestaan net als de mystici als debet aan iets wat buiten het individu gelegen is. In plaats
van een uitspraak over de oorsprong van de werkelijkheid, verbindt Kierkegaard het geheel met de
algemene menselijke geschiedenis of historiciteit. Hij bepleit dat de mogelijke keuzes van een individu
afhangen van de keuzes die de ‘mensheid’ maakt of heeft gemaakt. De keuze die een individu maakt is
er slechts één uit een oneindige veelheid aan keuzes. En zelfs die ene keuze heeft hij te danken aan
degenen die aan hem en zijn bestaan vooraf zijn gegaan. Kierkegaard beweert dat met het bereiken
van het ethische levensstadium de mens deze complexiteit van zijn bestaan onder ogen durft te
komen. Zo komt de ethicus in verbinding met het grotere verband dat zijn bestaan draagt.133 De
ethicus maakt contact met de algemene menselijkheid en wil daaraan verbonden blijven. Zijn
bestendige, continue, historische zelf voegt zich bij andere ethici, die eveneens hun zelf verbonden
weten aan de algemene menselijkheid. Op die manier verliest het zelf van de ethici de centrale positie
en lossen deze gezamenlijk op in een soort eeuwigheidsbewustzijn van de menselijkheid. In plaats van
het zelfverlies te ondergaan ten opzichte van de gehele werkelijkheid – waartoe de mystici geneigd zijn
– betrekt Kierkegaard het zelfverlies met name op het mensdom. De ethicus verliest zijn zelf
voortdurend aan het grotere geheel van het mensdom, namelijk aan de enorme hoeveelheid
mogelijkheden die wel en niet zijn verwerkelijkt. Dat levert een voortdurende vertwijfeling op over
welke keuze al dan niet het beste bij de ethicus past of had gepast. De beslissing van de ethicus is niet
zozeer gebaseerd op egoïstische motieven om zijn eigen hachje te redden, veeleer moet de ethicus
datgene kiezen wat het meeste bij hem past met betrekking tot zijn sociale rol. Toch moet zelfs de
ethicus zijn individuele bestaan onderhouden. Ook al stoelt zijn individuele bestaan dus op de rest van
de mensheid, op sommige momenten moet hij wel degelijk voor zichzelf kiezen – bijvoorbeeld in het
behouden van gezondheid. Bij elke keuze speelt daarom volgens Kierkegaard een dubbelzinnig
motief: de mens leeft voortdurend als individu én als algemene mens. De ‘versmelting van het zelf’
met een algemene menselijkheid wordt bij Kierkegaard niet zo radicaal doorgevoerd als de terugkeer
waar de bovenstaande mystici over spreken. Het zelf van de ethicus moet volgens Kierkegaard wel
degelijk blijven bestaan; het zelf wordt echter tijdelijk verheven tot een deelname aan het grotere
geheel van de ‘zelfloze’ menselijkheid. De dubbelzinnigheid van de deelname aan de menselijkheid
versus de bestendiging van het individuele zelf is wat volgens hem inherent is aan het mens-zijn. Hij is
van mening dat de gespletenheid tussen het individuele leven en het algemene leven niet los van
elkaar kan worden gezien. Het grotere geheel is volgens hem daarom gelegen in de
gemeenschappelijke ‘vertwijfelende aard’ van de mens.

3.1.2 Zelfverlies
Maar op welke manier verliest de mens volgens de bovenstaande denkers zijn zelf om tot het grotere
geheel te komen? Zoals in deel I van deze scriptie is beschreven, zoeken Eckhart en Fénelon de
toegang tot de mystieke ervaring in armoede. De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op materiële
armoede, maar er bestaat eveneens een ‘mentale’ armoede. Dat wil zeggen dat beide denkers het van
belang achten dat de mens zichzelf distantieert van alles wat tot zijn bestaan hoort. Het motief van
beide denkers is dat de mens afstand moet nemen van alles wat hij in de werkelijkheid aan zichzelf
heeft toegekend. Naast ‘uiterlijke armoede’ in materiële zin speelt daarom innerlijke armoede voor de
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toegang tot een mystieke vervoering een doorslaggevende rol. De mens mag zich dus niet emotioneel
of mentaal aan bepaalde kwaliteiten van zichzelf hechten. Door zich op die manier in de werkelijkheid
te begeven, bootst het individu zijn staat van zijn ‘in het niets’ na. Volgens beide denkers is dat de plek
van waaruit het zelf überhaupt tot leven kon komen. Enkel door volledige armoede na te streven komt
men zo in aanraking met de ware grond van de mens: het niets. De mens verliest zichzelf dus in het
ondergaan en belichamen van armoede.
Fénelon gaat in zijn zelfverlies zelfs zo ver dat hij zelfs het verliezen van het zelf niet aan het
zelf wil toerekenen. Dit leidt tot een radicale zelfloosheid: de mens verliest zelfs het vermogen tot zijn
eigen zelfverlies. Voor Fénelon betekent dit dat de mens voortdurend ‘op lening’ moet leven. Niets is
werkelijk zijn bezit; het is enkel zijn bezit in zoverre het hem vanuit het niets is aangereikt. In plaats
van zichzelf ook maar iets toe te eigenen, moet de mens zijn zoektocht openen naar zijn eigen hart:
dat is het territorium wat het grootste (door God geschonken) mysterie in zich draagt en waar het zelf
in contact kan komen met de ziel van zijn ziel.
Anders dan Eckhart en Fénelon ziet Weil armoede niet als de voornaamste manier om tot een
mystieke vervoering te komen. Om tot een mystieke ervaring te komen, meent zij dat de mens zich
volledig gehoorzaam dient op te stellen. We moeten volgens Weil een luisterend oor bieden aan wat
zich vanuit de stilte aan ons aandient. Niet het gebrek aan innerlijk of uiterlijk bezit brengt de mens
tot deze ervaring, maar de acceptatie dat alles gebeurt zoals het gebeurt. Het is voor de mens daarom
belangrijk om zich ontvankelijk op te stellen voor wat er zich aan hem zal voordoen. Hij moet zich als
het ware laten bewegen door wat hem ‘te binnen schiet’. Vandaar dat Weil zoveel waarde hecht aan
de studie en het gebed. Deze twee handelingen waarin opperste concentratie noodzakelijk zijn,
kunnen de mens ertoe aanzetten hun concentratie vast te houden en op een juiste manier te
beantwoorden aan de in de stilte zich aandiende inspiratie. Daarmee keert de mens volgens Weil
terug naar haar natuurlijke oorsprong. De mens is volgens haar opgekomen vanuit de perfect
gehoorzamende natuur; door zich te bekwamen in het vasthouden van een afwachtende houding, kan
de mens weer de (goddelijke) inspiratie belichamen. Haar natuur volledig gehoorzamend verliest de
mens zichzelf volgens Weil dus in de diepte van de stilte.
Het moge duidelijk zijn dat de bovenstaande levensstijlen geen incidenteel gedrag betreffen,
maar het zijn levenshoudingen waar men op dagelijkse basis de uitdagingen van ondervindt. Het
belichamen van deze levensstijlen vergt tijd, ervaring en energie. Slechts door een inspanning te
leveren maakt de mens kans op een mystieke vervoering. Deze toewijding speelt ook in het ethische
levensstadium van Kierkegaard een rol. Volgens hem ontbreekt het de esthetische levensstijl aan een
bijdrage aan een sociaal fundament. In plaats daarvan leeft de estheet van toevalstreffers die hem van
zoveel mogelijk genot voorzien. In de ethische levensbeschouwing moet de mens echter de innerlijke
dubbelzinnigheid onder ogen komen. Als vertwijfelend wezen bevindt hij zich continu op het snijvlak
tussen een individueel en algemeen leven. Deze twee manieren van leven zijn onafscheidelijk met
elkaar verbonden en het is de taak van de ethicus om zich deze vertwijfeling eigen te maken. Een
individu kan in zijn zelfverlies enkel komen tot de eeuwigheid van de menselijke ziel als hij zich zijn
eigen innerlijke dialectiek eigen maakt. Daarin schuilt een verschil ten aanzien van het zelfverlies dat
de mystici beschrijven. Voor de mystici is er een voortdurend zelfverlies nodig om tot een mystieke
ervaring te komen, terwijl de ethicus volgens Kierkegaard zich op bepaalde momenten wel degelijk op
een individuele manier in de realiteit mag en moet begeven – als hij zich er maar van bewust is dat
zijn bestaan gestoeld is op dat van zijn voorouders. De kern van het bestaan van de ethicus bestaat
echter uit vertwijfeling. Het zelfverlies bij Kierkegaard heeft daardoor met name met twijfel van doen:
“in mijn twijfel neem ik een zo onpersoonlijk mogelijke positie in”.134 De ethicus beschikt uiteraard
over een individueel leven, maar in de belichaming van de vertwijfeling verliest de ethicus zijn
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individuele positie ten gunste van de algemeen-menselijke motieven. Het door hem verinnerlijkte zelf
komt op een zijspoor terecht, wanneer hij zich bij de algemene menselijkheid voegt. Hoewel het zelf
van de ethicus wel degelijk een historisch en continu karakter heeft, is dat zelf nu deel van de
algemene menselijkheid. In deze menselijkheid krijgt zijn zelf een zelfloos karakter: het verschil tussen
het zelf van de ene mens valt door de gemeenschappelijke menselijkheid samen met het zelf van de
andere mens. Het zelf wordt als het ware temporeel geofferd aan de menselijkheid. Daardoor ervaart
de ethicus dat hij in zijn vertwijfeling niet alleen staat, maar zich binnen een groter geheel van
eeuwige, continue menselijke vertwijfeling bevindt. Zo zet hij tevens zijn individuele zelf kracht bij;
hoewel hij uiteindelijk in zijn individuele bestaan weer moet beantwoorden aan zijn sociale rol, kan hij
dit nu doen in de wetenschap dat anderen ook een vertwijfeld bestaan beleven. De hogere vorm van
existeren is volgens Kierkegaard dus mogelijk door slechts deels een individueel leven te leiden. Deze
moet echter wel ingeperkt worden. De verbinding met de eeuwige ziel van de mens kan volgens hem
enkel door de mens worden bereikt door zijn individuele zelf te verliezen en zichzelf in de vertwijfeling
onder te dompelen. Dat is tevens de kritiek die Kierkegaard uit op de mysticus. In de ethische
levensbeschouwing werkt de mens aan het verwerkelijken van een coherent zelf. Dit coherente zelf is
zich ervan bewust dat zijn bestaan stoelt op een fundament dat door anderen opgebouwd is. De
instelling van de mystici is veeleer gericht op het afstand nemen van materiële of geestelijke hechting
aan het één of het ander. Volgens Weil dient de mens voor een mystieke ervaring zelfs het leven op
zijn beloop te laten en zoveel mogelijk te gehoorzamen aan de natuurlijkheid die in ons schuilt. Niet
een keuze is volgens haar doorslaggevend, maar het je laten leiden door de werkelijkheid. Weils
zelfverlies is daarom enigszins verwant aan de esthetische levensbeschouwing; er wordt niet gekozen,
omdat de keuze de mens overkomt door de gehoorzaamheid. Deze manier van leven staat haaks op
Kierkegaards ethische levensbeschouwing, omdat de ethicus zich wel degelijk wil hechten aan wat
hem in zowel materiële als geestelijke zin toebehoort – afhankelijk van zijn ernstige persoonlijkheid.
De mysticus komt volgens Kierkegaard daardoor nooit tot een coherentie: “De mystieke kiest zichzelf
abstract (…): hij kiest zichzelf voortdurend de wereld uit; maar het gevolg daarvan is dat hij zichzelf
niet weer in de wereld terug kan kiezen”.135 Uit dit citaat blijkt dat hij van mening is dat de mystici
zichzelf kiezen, maar dit zo losgezongen van de werkelijkheid doen dat zij hun zelf abstract kiezen.
Hun zelf ‘bestaat’ als het ware niet in de alledaagse werkelijkheid. Bij Kierkegaard is de concrete,
realistische keuze juist van enorm belang. Daar kun je je als mens niet zomaar in abstracte zin van
distantiëren. Het zelfverlies bij Kierkegaard komt dus niet tot stand door een volkomen onthechting
(Eckhart, Fénelon) of een ‘laten gebeuren’ (Weil) van de werkelijkheid, maar komt tot stand door een
hechting aan wat zich in deze wereld afspeelt. Het grotere geheel waar de ethicus in zijn zelfloosheid
deel vanuit maakt, is het eeuwige, algemene menselijke. Daarin is een individueel zelf niet langer
richtinggevend of doorslaggevend, want één individu valt in het niets bij de vele mensen die de
menselijkheid constitueerden. Het individuele zelf blijft voor Kierkegaard echter wel degelijk van
belang, omdat deze met behulp van de ethische levensbeschouwing de algemene menselijkheid
bestendigt en historiseert.

3.1.3 Onvermijdelijke verbinding
Het is uit het voorgaande duidelijk geworden dat het mens-zijn volgens de genoemde denkers
onlosmakelijk verbonden is met zijn voorgeschiedenis. De voorgeschiedenis wordt door Kierkegaard
begrepen als hetgeen door zijn voorouders, landgenoten en de rest van de mensheid is verwerkelijkt.
De mystici vinden dat de mens zijn bestaan te danken heeft aan meer dan alleen de mensheid zelf. Zij
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zijn van mening dat zowel de werkelijkheid als het zelf uit het niets geboren moet zijn. Waar
Kierkegaard betoogt dat het individuele zelf en het algemene ‘zelfloze’ elkaar tegelijkertijd in het leven
roepen, daar denken de mystici dat er wel degelijk een beweging van niets naar iets gemaakt is. De
laatsten geloven dus in een scheppende kracht die zich in de werkelijkheid heeft voltrokken, terwijl
Kierkegaard stelt dat de mens op individueel niveau altijd verbonden is met de mensheid. Toch
verschillen deze twee verklaringen over de menselijke existentie niet veel van elkaar als we de
verhouding tussen het zelf en het zelfloze in beschouwing nemen. Het zelf is zowel in de mystieke
traditie als kierkegardiaanse zin geen geïsoleerde eenheid. Zonder het algemeen-menselijke (het
zelfloze’ zou het zelf niet eens hebben kunnen bestaan. Het zelf bestaat ofwel in zijn onderscheid van
de zelfloze menselijkheid (Kierkegaard) ofwel als voortgekomen uit het zelfloze niets of de zelfloze
natuur (mystici). Er is in beide gevallen sprake van een onvermijdelijke verbinding van mensen met
een bovenindividueel geheel. Het gemeenschappelijke idee van beide denkrichtingen is het zelf dat op
zoek gaat naar een groter, zelfloos geheel. Zo wil Eckhart met zijn streven naar innerlijke armoede het
zelf terugvoeren naar de toestand van het niets. Uit deze toestand van zelfloosheid is volgens hem elke
mens oorspronkelijk ontstaan. Deze oorsprong fascineert ons zodanig dat we een aantrekkingskracht
tot deze oorsprong ervaren. We willen als het ware terug naar deze oorsprong. Hij is er daarom van
overtuigd dat de mens een neiging heeft tot de vernietiging van wat hemzelf toebehoort, omdat dat
zijn oorspronkelijke staat uitmaakt. Voor hem is de ware grond van de mens dit niets. Het is als het
ware de mysterieuze plek vanuit waar de mens ontwaakt is. Maar omdat dit mysterieuze zijn ware
grond uitmaakt en zijn leven dus grotendeels mogelijk maakt, wil het zelf er als vanzelfsprekend naar
op zoek. Hij opent de zoektocht naar het zelfloze. Hij wil ‘terug’ naar waar hij vandaan is gekomen,
omdat dat de bron is van zijn leven, ja volgens Eckhart zelfs van al het leven. De mens is daarin dus
op een onvermijdelijke manier verbonden met andere mensen, omdat alles uit deze oorspronkelijke
staat is ontstaan.
Fénelon is het in die zin met Eckhart eens: we moeten terug naar een toestand waarin we
geen materiële of geestelijke bezittingen hebben. Alles wat we sinds de geboorte aan het zelf hebben
toegerekend, was enkel bedoeld om op leenbasis in dit leven te gebruiken. Er is in die zin aan ons zelf
niets blijvends; het is enkel aan ons gegeven om gebruik van te maken tijdens dit leven. Fénelon
bedoelt dit overigens niet enkel in materieel opzicht, maar eveneens in geestelijk opzicht. Toch zijn we
volgens hem wel degelijk in staat om de eeuwigheid te ervaren. We kunnen met de eeuwigheid in
verbinding komen door ons op ons hart te richten. Daarin schuilt namelijk de ziel van onze ziel. De
ziel van onze ziel verdwijnt echter op het moment dat we ernaar op zoek gaan. Deze zoektocht is
eindeloos, omdat we steeds slechts voor een kortstondig moment met de eeuwigheid in verbinding
worden gebracht. Fénelon is namelijk van mening dat we tijdens onze zoektocht in ons hart de ziel
van onze ziel vinden, maar tegelijkertijd deze weer direct uit het oog verliezen. We vangen in onze
eigen ziel slechts een glimp van de ziel van onze ziel op. We komen dus niet tot de oorspronkelijke
bron, maar we ervaren slechts de aanwezigheid van deze bron. We blijven ons hele leven gefascineerd
met deze bron en gaan daarom op zoek naar deze bron. Door wel naar de eeuwige ziel op zoek te
gaan in ons zelf – ook al verdwijnt deze recht voor onze ogen – verliezen we ons zelf steeds opnieuw.
We blijven ons namelijk verwonderen over de herkomst van onze eigen ziel. Volgens Fénelon is onze
ziel dus afkomstig van de ziel van onze ziel. Als mens zijn we onvermijdelijk aan deze ziel verwant; we
hebben onze ziel er zelfs aan te danken. Als mens zijn we daarom blijvend op zoek naar deze
oorsprong. En omdat de ziel van iedere mens oorspronkelijk gelegen is in de ziel van de ziel, wordt het
een menselijke trek om op zoek te blijven gaan naar de herkomst van onze ziel. We zijn onvermijdelijk
met elkaar verbonden, omdat iedere mens een deel van de ziel van de ziel bezit. Als mensen weten we
ons via deze ziel met elkaar verbonden, maar ervaren we daarnaast een resonantie met andere
mensen, omdat zij eenzelfde zoektocht naar deze eeuwige ziel ondergaan.
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Weil ziet de zelfloosheid op haar beurt in de terugkeer naar of het conformeren aan de
natuur. Het gaat erom onze natuurlijkste staat van zijn volledig te gehoorzamen. Zij is van mening dat
deze gehoorzaamheid eigen is aan de natuur. Omdat wij als mens onszelf hebben gedistantieerd van
de natuur, maar oorspronkelijk wel deel uitmaakten van deze natuur, ziet zij de neiging tot
zelfloosheid als een terugkeer naar de natuur. Het grotere geheel kan volgens haar worden bereikt
door naar stilte te luisteren en de stilte zo te beantwoorden dat je de werkelijkheid z’n gang laat gaan.
Slechts door de werkelijkheid zijn gang te laten gaan zal men tot een mystieke vervoering kunnen
komen. De werkelijkheid is volgens haar zelfs helemaal niet afhankelijk van het zelf, maar andersom is
het zelf wel degelijk afhankelijk van de werkelijkheid. In het nastreven van zelfloosheid proberen we
door middel van de opheffing van ons zelf ons te voegen naar de werkelijkheid. Als ‘zelf’ hebben we
door de eeuwen heen weerstand geboden tegen onze natuurlijke neigingen of ingevingen. Om tot
eeuwige inspiratie te komen is het voor Weil daarom noodzakelijk te erkennen dat iedere mens
voortkomt uit deze natuur. We kunnen daarmee de natuurlijke oorsprong die bij het mens-zijn hoort
accepteren. De mens heeft van huis uit daarom een natuurlijk ingegeven neiging tot zelfloosheid,
omdat die zijn bestaan oorspronkelijk vormgaf. In deze oorsprong ontkomen we niet aan elkaar. We
waren daar één. Ook al distantiëren we onszelf van elkaar, we zijn in onze grond onvermijdelijk
verbonden. Volgens Weil kunnen we in de stilte onze ziel horen spreken en moeten we die natuurlijke
inspiraties opvolgen.
Uit het voorgaande is gebleken dat Kierkegaard vindt dat het individuele leven een
onvermijdelijke verbinding tot het algemene leven heeft. Het individuele leven had zonder de
algemene menselijke geschiedenis niet bestaan. Hoezeer men zich in het esthetische levensstadium
ook probeert te onttrekken aan deze sociale verbanden, zelfs in zo’n individueel leven maakt men nog
steeds gebruik van bijvoorbeeld sociale voorzieningen. Kierkegaard is zelfs van mening dat de mens
zichzelf in het esthetische levensstadium op een innerlijk dwaalspoor zet: de estheet is zich niet bewust
van de herkomst van zijn innerlijke mogelijkheden. Hij raakt daarmee verder van zichzelf verwijderd,
en eveneens verder van de verbinding met het grotere geheel. Om tot de eeuwige menselijke ziel te
komen moet de mens zich des te sterker bewust worden van de gemeenschappelijke innerlijke
vertwijfeling. Dat is volgens Kierkegaard de aard van elke mens en hetgeen hen onvermijdelijk
verbindt: een keuze op individueel niveau werkt direct door in een algemeen verband, en andersom.
Zo sorteert iedere keuze een dubbelzinnig effect. Dit dubbelzinnige karakter van het menszijn ging
vooraf aan alles wat de mens tot stand heeft gebracht. Het bestaan van de mens laat zich kennen als
een voortdurende wisselwerking tussen een individueel zelf en de opname binnen een groter geheel
van de algemene menselijkheid. Het bestendigde zelf van de ethicus versmelt met het oceanische wij
van de algemene menselijkheid. Het zelf moet wel degelijk de menselijkheid op een juiste manier in
zijn leven incorporeren en als zodanig continueren, maar over de generaties bekeken verdwijnt het
individuele zelf keer op keer en lost het op in de zelfloze massa van de algemene menselijkheid. Het is
een relatie van onvermijdelijke wederzijdse afhankelijkheid: individuen bestaan niet zonder algemene
menselijkheid, maar de algemene menselijkheid bestaat ook niet zonder individuen.

3.2 Hedendaagse zelfloosheid
In deze paragraaf zal het zelfverlies aan de hand van de festivalervaring worden toegelicht. Eerst zal
er een beeld worden geschetst van de verschillende festivals en de sfeer die tijdens deze festivals tot
stand komt. Vervolgens worden de voornoemde categorieën besproken die bij zelfverlies horen, te
weten een groter geheel, het zelfverlies aan een groter geheel en de onvermijdelijke verbinding tussen
mensen binnen dit grotere geheel. Ik zal deze ontwikkeling duiden aan de hand van wat Gabriël van
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den Brink ‘alledaagse transcendentie’ noemt. Deze alledaagse transcendentie stamt volgens Van den
Brink af van een dieper gelegen, oudere laag in het menselijke bestaan.
Het eerste festival vond plaats in 1967 in Monterey aan de west-Amerikaanse kust. Dit festival werd
georganiseerd door een handjevol artiesten die op non-profit basis bereid waren op te treden. Hoewel
Monterey Pop voornamelijk bedoeld was om het rockgenre als kunstvorm op de kaart te krijgen, is het
verworden tot de inspiratie voor het wereldberoemde Woodstock hippiefestival en alle daaropvolgende
festivals.136 Het breed gedragen motto tijdens deze eerste festivals bestond uit het triplet liefde, vrede
en muziek.137 Dat vrede zo’n voorname rol speelde tijdens de festivals was vanwege de afkeer die er
onder Amerikaanse bevolking bestond omtrent de betrokkenheid van Amerika in de Vietnamoorlog.
Tegenwoordig is het motief van vrede een minder belangrijke rol toegedaan. Wel zijn liefde en
muziek nog steeds belangrijke drijfveren te zijn in de hedendaagse festivalcultuur. Ten tijde van
Woodstock werden dergelijke festivals voornamelijk in verband gebracht met de hippiecultuur. De
bezoekers waren in die tijd uit op het protesteren tegen conflicten die de mensheid verder uiteen
zouden drijven, zoals bijvoorbeeld de Vietnamoorlog. Uit Van den Brinks beschrijving van alledaagse
transcendentie zal blijken dat een dergelijk motief van verzoening één van de aantrekkingskrachten
van een festival is. We kunnen dit in zekere zin opvatten als het individuele zelf dat zich wil herenigen
met het algemeen-menselijke. Alhoewel er voor de meeste festivalbezoekers tegenwoordig geen directe
aanleiding is om te protesteren tegen een oorlog, speelt het beleven van een conflictloze tijd nog steeds
een belangrijke rol tijdens een festivalervaring. Daarnaast komt men op een festival in aanraking met
een grote hoeveelheid mensen van diverse achtergronden. Deze verschillen worden tijdens het festival
niet benadrukt, veeleer worden de verschillen door iedereen overbrugd door zich één (dansend) geheel
te vormen. Door de diversiteit op deze festivals loopt men als het ware zijn ‘niet-zelf’ voortdurend
tegen het lijf. Zoals gezegd leiden deze verschillen niet tot conflicten. Integendeel, deze verschillen
worden op een festival graag omarmd en geaccepteerd. De festivalbezoekers lijken zich dus te kunnen
vinden in hun onderlinge verschil. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de mogelijkheid om ‘anders’ te
kunnen zijn en tegelijkertijd wél bij een menigte te kunnen horen de grootste aantrekkingskracht van
een festival is. Voordat we echter dieper op deze aantrekkingskracht ingaan, is het van belang om grip
te krijgen op de vorm en omgeving van moderne festivals.
Festivals bieden in de eerste plaats daarom een vruchtbare bodem voor het ontmoeten van ‘de
ander’. Door in aanraking te komen met zoveel andere mensen tijdens een feestelijke stemming,
worden we ons snel bewust van de verschillende manieren van menselijk leven. We kunnen ons dan
iets bij verschillen voorstellen. Deze verschillende mogelijkheden van het mens-zijn worden concreet
door de aanwezigheid van andere mensen. Festivals werken op die manier stimulerend om ons een
aanspraak te doen maken op ons inlevingsvermogen, zij het op een indirecte manier. Indirect, omdat
deze ontmoeting buiten het alledaagse leven gesitueerd is. In het alledaagse leven komt men niet altijd
in aanraking met veel verschillende soorten mensen. Tijdens een feestelijke stemming op een terrein
dat losgezongen is van de alledaagse werkelijkheid biedt zich zo een uitgelezen kans om andere
mensen te ontmoeten. De omgeving van een festival is namelijk helemaal omgebouwd tot een andere
wereld. De organisatoren van de festivals doen hun best om het decor af te stemmen op de thematiek
die bij een festival hoort. Typerend voor vele festivals is daarom de aanspraak die het doet op ons
fantaserend vermogen. Enkele van de moderne festivals heten bijvoorbeeld Mysteryland, Mystic Garden,
Into the Woods, Awakenings, Tomorrowland en Welcome to the Future. Afhankelijk van de thematiek van het
festival, wordt er door de organisatoren een passend decor opgebouwd. Zo wordt tijdens het
tweedaagse festival Into the Woods de NDSM-werf in Amsterdam omgetoverd tot een toverwoud. Dit
decor inspireert ons tot het inbeelden van een (tijdelijke) wereld waarin de normen en wetten uit het
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dagelijkse bestaan even niet meer gelden. Naast de overeenkomst dat iedere bezoeker op een festival
van elkaar verschilt, doet iedere bezoeker dus een stapje uit de werkelijkheid en stapt men een
spreekwoordelijk Sprookjesbos in. Men wordt door het decor extra gestimuleerd om voorbij de
dagelijkse gang van zaken te denken en zich voor te kunnen stellen dat er wel degelijk andere
mogelijkheden in het leven kunnen worden verwerkelijkt dan zijzelf hebben verwerkelijkt. De
festivalbezoekers worden daarmee uitgenodigd om zich aan deze fantasiewereld over te geven en
zichzelf te verliezen aan een geheel waarvan zij – in tegenstelling tot hun dagelijkse bestaan – niet het
centrum uitmaken.
Al met al hebben we twee belangrijke kernmerken van de festivals besproken, te weten de
diversiteit tussen de festivalbezoekers evenals de ambiance van het festival. Zowel de diversiteit als de
fantasierijke setting zorgen er mijns inziens voor dat de festivalbezoekers met ‘het andere’ in aanraking
komen. Met andere woorden komen de festivalbezoekers met iets in aanraking dat hun individuele
zelf niet is. Door met het andere in aanraking te komen, worden zij gewaar dat ze een deel zijn van een
groter geheel, namelijk in hun menselijkheid. Maar door hun overeenkomst in het verschillen van
elkaar, nemen ze allen deel aan de diversiteit binnen de menselijkheid. Ze zijn dus ten dele deze
menselijkheid. Beide kenmerken dragen zogezegd bij aan de overgave aan iets dat niet in het
dagelijkse bestaan voorkomt. Door op te gaan in deze festivalstemming raken zij verwijderd van
zichzelf, waardoor de bezoekers in staat zijn zichzelf te verliezen. Hoe kunnen we echter de neiging
tot het zelfverlies aan een ‘fantastisch’ groter geheel zoals een festival begrijpen?
In verband met het grotere geheel en de fantasiewereld waar de festivalbezoekers mee aan de
haal gaan, is het interessant welke definitie Gabriël van den Brink in zijn boek De Lage landen en het
hogere geeft met betrekking tot ‘het hogere’: “Het hogere is de verbeelding van een geheel waarmee ik
mij verbonden weet en waardoor ik mij geroepen voel tot onbaatzuchtig handelen”.138 Voor het
onderzoek dat in deze scriptie wordt voltrokken is met name het eerste deel van deze definitie
relevant. Ik zal me dan ook voornamelijk op het eerste deel van de definitie richten. Met het oog op de
fantasierijke ambiance en de diversiteit op een festival is het opvallend dat Van den Brink het hogere
in verband brengt met de verbeelding. Door middel van bijvoorbeeld beelden, verhalen of rituelen
stelt de verbeelding ons volgens hem in staat om toegang te krijgen tot een imaginaire sfeer. Hij
beschrijft dat verbeelding als menselijk vermogen ons in staat stelt om verbinding te maken met een
(groter) geheel. De fantasiewereld die op een festival wordt vormgegeven en waar velen zich aan
overgeven, lijkt precies in te spelen op het verbeeldende vermogen van de mens. De bezoekers denken
zich een andere wereld in, waar zij (in gedachten) gezamenlijk tijdelijk naartoe afdwalen. De
verbeelding stelt ons in staat om samen met anderen een gemeenschappelijke wereld te creëren en
verbindingen met elkaar aan te gaan. Sommige van deze verbindingen zouden in het dagelijkse
bestaan soms ondenkbaar zijn. We nemen zo afstand van wat voor ons gewoon is binnen ons
individuele bestaan. Het geheel waar we ons als mens een verbeelding van maken heeft betrekking op
een “omvattend geheel dat mijn individuele belang of leven overstijgt”, aldus Van den Brink.139 Een
omvattend geheel kan van religieuze, morele of culturele aard zijn, maar de gemene deler tussen deze
categorieën is dat het “een eenheid [is] die het eigen ik te boven gaat, een samenhang die bestaande
verschillen overwint en die we daarom met heil of heling in verband brengen”.140 Deze ‘heling’ is
interessant met het oog op de gespletenheid van het individuele en het algemeen-menselijke die we
aan de hand van Kierkegaard in het mens-zijn hebben waargenomen. Op een festival zou het zo
kunnen zijn dat deze twee met elkaar zouden willen versmelten om zo tot een ‘geheelde eenheid’ te
komen. Voor nu parkeren we de beschrijving van het tot stand komen van deze ‘heelheid’. Daar zal in
een later stadium in dit hoofdstuk verder op in worden gegaan. Kenmerkend voor de mens is dat hij
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zich tijdens de overgave aan zo’n groter verband verbonden voelt met iets dat zijn individuele bestaan
overstijgt. Van den Brink schrijft dat de overgave aan een groter geheel een soort “binding”,
“gehechtheid” of “toebehoren” is. Deze omschrijving benadrukt hoezeer dit geheel bij de mens
binnenkomt: het menselijke bestaan wordt getekend door de deelname aan zo’n geheel. Niet alleen
voelt iemand zich er innig mee verbonden, het wordt eveneens iets dat zijn bestaan toebehoort en
waar hij zich bovendien blijvend aan hecht. In die zin zou je kunnen zeggen dat de mens vergroeit
met een groter geheel en niet zomaar afstand kan doen van hoe dit geheel deel van hem uitmaakt – en
tevens hoe de mens een deel uitmaakt van dat geheel. Fascinerend is ook dat Van den Brink van deze
verbinding zegt dat mensen zich daardoor “gedragen” voelen, zodat zij “nieuwe of onbekende zaken”
tegemoet kunnen treden.141
De festivalervaring kan op die manier worden opgevat als een gemeenschappelijke
verbeelding waaraan de festivalbezoekers zichzelf overgeven. In deze overgave weten zij zich
verbonden met elkaar door zowel hun gemeenschappelijke overgave als de gedeelde fantasiewereld
waarbinnen zij zich begeven. Dit bovenindividuele verband begint een deel uit te maken van hun
menselijke bestaan; zij raken ermee vergroeit en raken in die zin ‘gehecht’ aan die dimensie van hun
eigen bestaan. Deze tijdelijke ervaring van het deel uitmaken van een geheel van totaal verschillende
mensen wakkert bij hen namelijk het gevoel medemenselijkheid aan. We hebben gezien dat
Kierkegaards gedachtegoed over de existentie van de mens kan worden opgevat als een dialectiek die
zich voortdurend in het innerlijk van de mens ontvouwt. In wat volgt zullen we zien dat de
gemeenschappelijkheid die op festivals wordt gecreëerd het algemene van de menselijke existentie
uitmaakt. In het dagelijkse leven kan de mens niet zomaar aan deze algemene menselijkheid toegeven,
omdat er van hem allerlei zaken worden verwacht. Hij moet zoals we dat eerder karakteriseerden een
‘sterk zelf’ zijn. Op festivals daarentegen dient er zich de gelegenheid aan zich binnen een
bovenindividueel verband te begeven. Op die manier wordt er gehoor gegeven aan het algemene in
de menselijke existentie. Hoewel op festivals tegenwoordig niet uitsluitend housemuziek wordt gedraaid,
is het door Van den Brink aangehaalde citaat uit de Volkskrant van 25 maart 2010 over housemuziek
veelzeggend:
House is niet zomaar muziek. House is een gevoel. House vindt zijn
oorsprong in het ritme van de oerdrum en heeft de hedendaagse muziek
voorgoed veranderd. Deze unieke stroming brengt bij miljoenen mensen
gevoelens teweeg van bevrijding en verbondenheid. (…) De wisselwerking
tussen muziek, atmosfeer en publiek werkt bevrijdend. We raken in een staat
van gemeenschappelijke extase. Wie of wat we zijn is niet meer aan de orde.
We worden deel van een groter geheel, waarin tijd en ruimte versmelten met
de muziek. Deze belevenis ontstijgt het alledaagse. (…) Traditionele
patronen worden doorbroken, eigenbelang verdwijnt.142
Veel van de kenmerken waar in het voorgaande over gesproken is, komen in dit citaat terug. Op een
festival wordt ten eerste een gevoel van gemeenschappelijkheid met anderen in het leven geroepen. In
de gemeenschappelijkheid hoeven de festivalbezoekers zich tijdelijk geen zorgen te maken over het
leven van alledag. Zij laten hun eigen situatie achter zich en – zoals het citaat eveneens vermeldt –
nemen afstand van het eigenbelang dat ze in hun eigen leven najagen. Sterker nog, ze bevrijden
zichzelf van deze persoonlijke driften of motieven en voelen in plaats daarvan verbondenheid met de
algemeen-menselijke sfeer en mensen om zich heen. De festivalbezoekers worden ‘gelijkgestemd’ en
‘gelijkgesteld’, waardoor de onderlinge verschillen (in elk geval tijdelijk) lijken te verdwijnen. Men
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vindt op dat moment een gemeenschappelijke basis in de ‘collectieve extase’ waaraan men zich
overgeeft. Het is alsof de festivalgangers zichzelf offeren aan dit grotere geheel en zich volledig laten
meebewegen in de richting waarin het collectief zich beweegt. Ze geven zichzelf over, niet om hun
individuele stempel op de groep te drukken, maar om toegang te krijgen tot de vervoering van het
collectieve. Voor de festivalgangers verdwijnt het begrip van hun eigen bestaan, maar tegelijkertijd
raken ze ook losgezongen van het normale idee van tijd en ruimte.
Het vermogen van de mens om de dagelijkse gang van zaken achter zich te laten wordt door
Van den Brink in Heilige Geest omschreven als ‘alledaagse transcendentie.’ Hij definieert ‘alledaagse
transcendentie’ als “het vermogen om aan de beperkingen van het hier, het nu en mijzelf voorbij te
gaan”.143 Op dat moment zijn we niet slechts meer als lichaam op deze wereld aanwezig. Naast het
fysieke lichaam dat we dagelijks moeten voeden en verzorgen, hebben we als mens ook te maken met
invloeden en behoeftes van onze geest. We gebruiken op een festival bijvoorbeeld onze verbeelding
om onszelf geestelijk op een andere plek begeven. De alledaagse transcendentie kan gezien worden als
een intensivering van ons menselijk bestaan als ‘geestelijk wezen’. Door ons lichamelijke wezen los te
laten en ons over te geven aan een bovenindividueel verband, schenken we aandacht aan het
geestelijke dat in ons huist. Tijdens deze transcendentie gaan we volgens Van den Brink als mens
“over de grenzen van ons materiële bestaan heen”.144 Het gevolg daarvan is dat er sprake is van een
andere soort ruimte en tijd. We overstijgen in deze ervaring het normale dagelijkse bestaan waarin wij
standaardhandelingen uitvoeren. We zijn met andere woorden op een andere manier aanwezig in de
wereld. Het is een aanwezigheid die geen vaste vorm of inhoud kent. Kenmerkelijk voor de alledaagse
transcendentie is echter wel dat men contact maakt met een bovenindividueel geheel. Vandaar dat
Van den Brink stelt dat mensen “met de geestelijke toestand van de ander” in contact raken.145 Hij
noemt deze geestelijke verbinding “intersubjectiviteit”.146 Volgens hem is het zo dat we elkaars
geestestoestand in uiterlijk opzicht waarnemen, maar dat we als gevolg van deze waarneming innerlijk
veranderen en met elkaar in verbinding komen. Het uiterlijk is daarmee als het ware ons
communicatiekanaal, terwijl het innerlijk voor de werkelijke verbinding zorgt. De overgave aan een
groter geheel komt neer op een voortdurende wisselwerking tussen uiterlijke communicatie en
innerlijke verbindingen. Ook Van den Brink concludeert daarmee dat de mens als autonoom individu
helemaal niet volledig op zichzelf staat, maar wel degelijk invloeden van andere mensen ondergaat.147
Deze invloeden voltrekken zich op een geestelijke manier, wanneer de mens de dagelijkse bezigheden
aan de kant schuift en zich overgeeft aan een bovenindividueel verband.
Tijdens de alledaagse transcendentie worden individuen van hun verschillende eigenschappen
ontdaan en vormen zij onderling geestelijke verbindingen. In de overgave aan een groter geheel
verliest men daarnaast het normale begrip van tijd en ruimte. Men laat zich bewegen door het
algemene of het collectieve. Ieder individu verbeeldt zich een wereld waarin iedereen deel is van
hetzelfde grotere geheel. We herkennen hierin de innerlijke dialectiek die Kierkegaard bij de ethische
levensbeschouwing ontwaart: de existentie van de ethicus is een voortdurende wisselwerking tussen
zijn individualiteit en zijn algemene menselijkheid. Tijdens de alledaagse transcendentie is er ook
sprake van deze dialectiek. Het individuen reageert vervolgens weer vanuit die wisselwerking. De
uiterlijke invloeden die van buitenaf doordringen tot een individu, vormen dus tegelijkertijd het
innerlijk van het individu. De uiterlijke invloeden van anderen bepalen dus deels ons individuele
bestaan. In de ervaring van alledaagse transcendentie wordt het innerlijk van het individu in zodanige
mate door het bovenindividuele geheel bewogen, dat hem dit als individu binnen de groep ook
verandert. Op zijn beurt is het bovenindividuele geheel weer afhankelijk van de innerlijke verandering
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van al z’n individuen; zonder deze individuen zou het grotere geheel niet eens bestaan. Zo
manifesteert zich een spanningsveld tussen het individuele en het algemene waaraan het individu
alsook het geheel zelf zich niet kan onttrekken. Zij hebben op elkaar een voortdurende uitwisseling
van invloeden. Verbeelding maakt het mogelijk, zoals Van den Brink schrijft, om toegang te krijgen
tot de ervaring van medemenselijkheid.
Tijdens het festival wordt er onder andere door de ambiance en de diversiteit aanspraak
gemaakt op de verbeelding van de bezoekers. Hoe hangt deze verbeelding samen met de neiging tot
zelfloosheid waartoe wij als mens geneigd zijn? In de vorige paragrafen zijn enkele verschillen en
overeenkomsten tussen het gedachtegoed van de mystieke denkers en Kierkegaard uiteengezet.
Daarbij zijn hun opvattingen over een groter geheel, de manier waarop zij zich aan dit grotere geheel
overgeven en de onvermijdelijkheid van de verbinding met dit grotere geheel als kernpunten
genomen. Hoewel ik deze categorieën in de vorige paragrafen van elkaar heb onderscheiden, blijken
ze toch nauw met elkaar verweven te zijn. Het grotere geheel functioneert in feite als de
‘geboorteplaats’ van het zelf. De mens is van nature geneigd om terug te keren naar deze
geboorteplaats omdat zij daarin haar oorsprong vindt. Dit doet de mens door zich aan het hem
overstijgende geheel over te geven. Tenslotte is de geboorteplaats – dit ‘zelfloze niets’ – een plaats
waar elke mens zijn bestaan aan te danken heeft. Dat is tevens de gemeenschappelijke grond van ons
mens-zijn. Maar hoe hangen deze kernpunten van zelfloosheid nu samen met moderne verschijnselen
zoals een festival? Als we bijvoorbeeld de populariteit rondom festivals in ogenschouw nemen, is het
niet per se aannemelijk dat iedere festivalganger zich op deze manier over zijn leven bezint. Toch
hoeft dit niet te betekenen dat de festivalgangers zich niet door de bovenstaande categorieën laten
leiden. De festivalgangers hebben een keuze gemaakt om zich te bewegen naar een locatie waar
(tien)duizenden anderen ook heen gaan. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor deze massale
bijeenkomst van mensen boven het luisteren van muziek in hun eigen kamer of thuis op de bank. In
principe zouden ze thuis namelijk dezelfde muziek kunnen beluisteren. Een wat oppervlakkige
constatering zou zijn dat de festivalgangers ‘erbij willen horen’: livemuziek, veel nieuwe mensen, een
wereldberoemde DJ – het zijn stuk voor stuk populaire ingrediënten die tegenwoordig belangrijk zijn
om ons als individu te kunnen profileren ten opzichte van andere individuen. Deze spelen dus in
individueel opzicht waarschijnlijk mee in de overweging om naar een festival te gaan. Op het eerste
gezicht lijkt festivalbezoek daardoor wellicht een minder diepgaande ervaring dan het voorgaande
doet vermoeden. Toch is men op een festival naar mijn mening als mens naar een werkelijke
verbinding met andere mensen op zoek. Een festivalbezoek komt mijns inziens op hetzelfde neer als
individuen die zich binnen een groter geheel willen bewegen. Ze willen zich als individu aan deze
groepsgebeurtenis binden. Als individu zouden zij thuis op de bank niet hetzelfde effect kunnen
nabootsen, omdat daarin niet de ‘gemeenschappelijke’ ervaring kan worden ondergaan. Terwijl ieder
individu uiteraard op een unieke manier een festival beleeft, beleven de festivalgangers het festival
tegelijkertijd en gezamenlijk. In plaats van zich als individuen ten opzichte van elkaar te verhouden,
worden zij allen opgenomen binnen de groep. Hun onderlinge verschillen doen er even niet meer toe:
iedereen behoort even tot dezelfde gemeenschappelijkheid, namelijk hun menselijkheid. Het bestaan
van ieder van deze individuen wordt even vergeten. Het lijkt bijna op een volledige ‘reset’ van hun
leven; iedereen die tot de groep festivalgangers behoort, wordt gelijkgeschakeld en wordt tijdelijk
opgenomen in deze gemeenschappelijke ervaring. Het verleden van de individuen is niet langer van
belang. Men laat het individuele bestaan kortstondig los en schikt zich naar het bovenindividuele
groepsgevoel wat hen voortbeweegt. Niet alleen zijn ze op die manier onderdeel van de groep, de
groep wordt ook onderdeel van hen.
Hoewel het festivalbezoek door menig individu als instrument wordt gezien om zichzelf ten
opzichte van anderen te positioneren, lijkt dus over het algemeen het grotere geheel een onmiskenbare
rol te spelen in de festivalervaring. Elk van deze drie categorieën van zelfloosheid lijkt bij festivals voor
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te komen. Ook al zouden individuen zich willen doen gelden door hun aanwezigheid op dergelijke
festivals, dan nog doen zij dit niet enkel en alleen als individu; daarvoor zou een eenzaam
huiskamerfeest volstaan. Nee, in en vanuit dit groepsgevoel bindt men zich als individu aan de
groepsdynamiek op een festival. Het individu committeert zich in die zin aan het groepsgevoel van
een festival. Zonder de groep festivalbezoekers zou het festival bovendien geen festival zijn. Het eigene
aan een festival is nu juist het groepsgevoel dat ermee gepaard gaat. Hoezeer men zich dus ook
probeert te onttrekken aan dit groepsgevoel om zijn individuele identiteit tentoon te spreiden, op een
individuele schaal zou het festival niet eens bestaan. Men ontleent de individuele waarde van een
festival ironisch genoeg altijd aan het sociale aspect van zo’n gebeurtenis, nooit aan een eigen
verdienste. Het grotere geheel is daarmee mijns inziens de voornaamste drijfveer van de populariteit
omtrent de moderne festivals. Het moderne individu voelt zich graag deel van een groter geheel waar
hij of zij zich aan kan binden.
Een centrale notie bij het bezoeken van het festival is dus het grotere geheel waarbinnen men
zich als individu begeeft. Als bezoeker van een festival gaat men op in de menigte en versmelt men als
het ware met deze massa door zijn of haar persoonlijke bestaan tijdelijk achter zich te laten. De
bezoekers nemen bewust afstand van het eigen zelf; de ervaring van een individueel zelf wordt
ingeruild voor de ervaring van menselijkheid. Men kiest er tijdens een festival bewust voor om even
niet meer met het eigen zelf bezig te zijn, maar meer met een sentiment of dynamiek van een grotere
groep mensen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de versieringen van de bezoekers die bij het thema van
een dergelijk festival horen. De organisatoren hebben er zoals gezegd alles aan gedaan om de sfeer
van het festival zo veel mogelijk op de thematiek van het festival te doen aansluiten. Uit het niets
tovert men een fantasiewereld uit de grond waartoe grote getalen festivalbezoekers zich aangetrokken
voelen en waarin zij zich graag inleven. Op veel van deze festivals leidt deze thematiek en de
bijbehorende kostuums ertoe dat de festivalbezoekers zich volledig aan zo’n groepsdynamiek
overgeven. Voor de festivalbezoekers draait het op die manier steeds meer om het deelnemen aan
deze ‘fantastische’ wereld. Er ontstaat bij de festivalbezoekers een gemeenschappelijkheid; zij denken
zich als aardse wezens allen een wereld in die buiten de wereld van alledag is gelegen. Ze zijn
aangetrokken tot een alledaagse transcendentie, zoals Van den Brink dat noemt. De kracht van de
gemeenschappelijke verbinding die zij aangaan in deze fantasiewereld leidt tot een volledige overgave
van de festivalbezoekers. Zij geven zich over aan deze fantasiewereld en distantiëren zich daarmee
kortstondig van hun zelf. Tijdens de gemeenschappelijke onttrekking aan het alledaagse leven ervaren
de festivalbezoekers dat iedere aanwezige persoon zich eveneens in deze fantasiewereld wil begeven en
daarmee afstand wil nemen van het individuele zelf. Er voltrekt zich op een festival mijns inziens
namelijk iets waarlijk menselijks: tijdens de overgave aan een groter geheel op het festival realiseert
men zich dat iedereen zichzelf bij tijd en wijle verliest en, nog belangrijker, dat men zich wil verliezen
aan een bovenindividuele sfeer. Er is tijdens een festivalervaring zodoende naast de neiging tot een
groter geheel eveneens sprake van een zelfverlies. Tijdens een festival wil men het eigen zelf laten
verdwijnen in de gemeenschappelijke menselijkheid.
In de overgave aan een groter geheel wordt men dus de menselijke gemeenschappelijke
neiging tot dit zelfverlies gewaar. Het is juist op een plek als een festival mogelijk dat dit besef zich aan
de mens aandient, omdat we op dat moment het verschil tussen ons individuele bestaan en het
groepsbestaan duidelijk meemaken. We bemerken op zulke momenten hoe diep mensen met elkaar
verweven zijn. We stellen met deze duiding van het festival eveneens de onvermijdelijke verbinding
tussen individuen op een festival vast. De festivalervaring is zoals gezegd een samenkomen van een
groot aantal individuen, die elk onderling waarde ontlenen aan het festival door elkanders
aanwezigheid. Er is daarmee een wederzijdse afhankelijkheid tussen het individu en de groep. Tijdens
de samenkomst bij een festival wordt gemeenschappelijkheid in het leven geroepen: voor een korte
periode doen de individuele verschillen er niet langer toe. Slechts de ervaring van het ondergaan van
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dezelfde belevenis is hetgeen dat telt. In plaats van het willen benadrukken van individuele verschillen,
is men juist aangetrokken tot ‘het zijn van hetzelfde’. Zo schept alleen al de aanwezigheid van de
verschillende festivalbezoekers een overeenkomst; zij zijn immers allen naar het festival gekomen om
zich tegelijkertijd in het groepsgevoel onder te dompelen. Maar dit samensmelten met de groep kan
ook op een nog dieper, zelfs existentieel niveau geïnterpreteerd worden: in de overgave aan het
groepsgevoel beroept men zich naast een gemeenschappelijke aanwezigheid ook op de
gemeenschappelijke menselijkheid. Niet langer is de regie in handen van het individu dat zich wil
onderscheiden van anderen, veeleer wil zij zich een onderdeel voelen van het grotere geheel dat de
mensheid zelf behelst. Ongeacht van wie men in het alledaagse leven is, komt men nu in aanraking
met een onvermijdelijke dimensie in het leven van de mens: zijn eigen menselijkheid. Het is als het
ware alsof de festivalbezoekers zich in het bezoek aan het festival overgeven aan een laag in hun eigen
bestaan waar zij normaal gesproken niet aan toekomen. In hun belevenis tijdens het festival worden
zij de verbinding met andere mensen gewaar. Of zij zich hier al dan niet bewust van zijn doet er
verder niet zoveel toe, maar tijdens de festivalervaring is er mijns inziens sprake van het willen
deelhebben aan een gemeenschappelijke geestelijke diepte. Iedereen heeft behoefte om zich gelijk te
stemmen met anderen, omdat wij in geestelijke zin met elkaar verwant zijn.
Het is naar mijn mening de menselijke fascinatie voor deze oorsprong alsook deze
gemeenschappelijkheid met anderen, die zich in de moderne verschijnselen doet laten gelden. We zijn
als mens op zoek naar vragen over onze herkomst en de herkomst van anderen. In de overgave aan
zo’n groter geheel kunnen we de rust en troost vinden dat we niet de enige zijn die zich als zelf heeft
losgemaakt van het zelfloze niets. Het is naar mijn mening de acceptatie van de broosheid van het
menszijn dat zich steeds nadrukkelijker wil laten gelden in de beschreven hedendaagse verschijnselen.

3.3 Mystiek en Ethisch Zelfverlies
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe de mystieke traditie en
Kierkegaards gedachtegoed met elkaar kan worden vergeleken aan de hand van een groter geheel,
zelfverlies en een onvermijdelijke verbinding tussen mensen. Het essentiële verschil tussen deze twee
manieren van denken is dat Kierkegaard in tegenstelling tot de mystici wel degelijk een waarde
toekent aan de werkelijkheid. Sterker nog, omdat de ethicus zich steeds afhankelijk van zijn
voorouders en anderen acht, moet de ethicus zich wel iets van de werkelijkheid om hem heen
aantrekken. Hij kan zoals de mystici niet zomaar de werkelijkheid negeren om zo tot een abstract idee
van zijn zelf te komen. Zijn geschiedenis bestaat zogezegd uit concrete keuzes waaraan hij zich wil
vastklampen. De mystici daarentegen wrikken zich graag los van de werkelijkheid. Ze hechten weinig
waarde aan het ‘wereldse’ leven. Ze prefereren om zich te onthechten van al het materiële, ja zelfs van
geestelijk bezit willen ze niets weten. De mystieke traditie streeft zoals verwacht daarom een radicaler
zelfverlies na dan Kierkegaard propageert. Daarnaast is aan het einde van de vorige paragraaf aan
bod gekomen hoe de verschillende dimensies van zelfloosheid tevens terugkomen bij de moderne
festivals. Daarbij werd onder meer duidelijk dat mensen van nature naar een vorm van alledaagse
transcendentie streven. Het leven in het hier en nu is niet altijd genoeg voor de (moderne) mens. Om
het leven van alledag te overstijgen zoekt de mens naar een bovenindividueel geheel. Op festivals lijkt
men daarom verbinding te zoeken met andere mensen door middel van het zich overgeven aan een
bovenindividueel verband. Cruciaal in het zoeken en vinden van verbinding met andere mensen is het
menselijke vermogen van verbeelding. Het gebruiken van onze verbeelding stelt ons niet alleen in
staat ons in te leven in anderen, maar ook om op een andere manier de werkelijkheid te percipiëren.
We denken niet langer in logische termen of aan het in standhouden van een bepaalde reputatie; de
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ambiance op een festival lokt ons uit om de dagelijkse gang van zaken op afstand te zetten. We denken
ons een wereld in die in de concrete werkelijkheid niet lijkt te bestaan, maar waarin we in onze
fantasie wel degelijk gezamenlijk deel kunnen nemen. De overstijging van de wereld zoals hij is heeft
als gevolg dat er eveneens een andere notie van tijd gangbaar wordt, waarin andere motieven
doorslaggevend worden. De dagelijkse agenda wordt ter zijde geschoven en in plaats van ons te
richten op kleine dagtaken, worden hogere waarden richtinggevend. Zo hecht men op een festival veel
waarde aan gelijkheid, liefde en respect. Het interessante is dat men van festivalgangers vaak zegt dat
zij ‘in het moment opgaan’. Speelt het hier en nu dus niet juist een zeer voorname rol tijdens een
festival? Dit is mijns inziens een incorrecte duiding en zelfs een omkering van wat er op een festival
gebeurt. Niet voor niets spelen ‘hogere’ waarden een voorname rol tijdens moderne festivals. Het
ervaren van het belang van onze hogere waarden is niet iets waar men in het dagelijkse leven aan
toekomt. Op moderne festivals verenigen zulke grote groepen mensen zich, dat al deze ‘individuele
alledaagsheid aan relevantie verliest. De motieven van enkelingen verliezen aan belang en in plaats
daarvan houdt iedereen zich veel meer bezig met bovenindividuele waarden. Zo overstijgen de
waarden het alledaagse en raakt men in contact wat het hier en nu overstijgt. Men komt als het ware
in contact met waarden die de mensheid als geheel sinds het begin der tijd hebben gedreven. In plaats
van ‘in het moment opgaan’ gaat men daarom naar mijn mening op in de eeuwigheid van het menszijn.

3.3.1 Menselijke dialectiek
We hebben in het voorgaande een gemeenschappelijke basis van zelfloosheid waargenomen tussen de
mystieke traditie en het gedachtegoed van Kierkegaard. De elementen die belangrijk zijn voor
zelfloosheid waren een groter geheel waarmee men zich verbonden kan voelen, de overgave aan dit
grotere geheel en een onvermijdelijke verbinding tussen mensen. Naast de verschillende invullingen
die de mystieke traditie en Kierkegaard aan deze categorieën zouden geven, bleken deze motieven
ook van belang bij de moderne festivals. Het spreekt voor zich dat men zich tijdens een festival aan
een groter geheel overgeeft. Daarbij speelt zelfverlies ontegenzeggelijk een voorname rol. De
onvermijdelijke verbinding tussen mensen spreekt door zijn abstracte karakter minder voor zich, maar
is mijns inziens wel degelijk een belangrijke drijfveer voor festivalgangers. Aan de hand van deze
gemeenschappelijke basiselementen die we zowel bij de mystieke traditie als bij Kierkegaard en het
moderne festival zien, kunnen we nu het gedachtegoed van de mystieke traditie en Kierkegaard
toepassen op het moderne festival. We hebben met de bovenbeschreven drie categorieën namelijk een
gemeenschappelijk vertrekpunt bereikt. In de rest van deze paragraaf zal daarom ingegaan worden op
de volgende vraag: hoe is het mogelijk dat een modern verschijnsel als een festival op ons zoveel
aantrekkingskracht heeft? De titel van deze paragraaf verraadt enigszins wat naar mijn mening de
verklaring hiervoor kan zijn, namelijk de innerlijke dialectiek die bij ons mens-zijn hoort.
Waar komt de aantrekkingskracht van het fenomeen van het festival vandaan? Hoe kan het
dat festivals aan zoveel populariteit hebben gewonnen? Voor het antwoord op deze vragen wil ik
graag terugkeren naar Kierkegaards idee van de dialectiek die zich in het innerlijk van de mens
afspeelt. Hij ziet zoals in hoofdstuk 2 uitvoerig aan bod is gekomen het innerlijk van de mens als een
wisselwerking tussen het individuele zelf en het algemene zelf. Het zijn voor hem de twee motieven die
het mens-zijn tekenen en bepalen. Enerzijds heeft een mens te maken met een individueel zelf. In deze
zijnswijze heeft men te maken met twijfel. Onder invloed van twijfel begeeft men zich op een
uiterlijke, tijdelijke, eindige en minder existentiële zijnswijze in de werkelijkheid. Dit zelf komt met
name naar voren in de esthetische levensbeschouwing, waarbij de estheet zich als geïsoleerd individu
opstelt en zich niet wil hechten aan iets of iemand. De ethicus ontkomt echter allerminst aan de
zijnswijze van het individuele zelf en de daarmee gepaard gaande twijfel. Alhoewel hij zich tijdens zijn
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manier van leven committeert aan anderen en de bijbehorende sociale verwachtingen accepteert,
moet hij bij tijd en wijle alsnog zorgen voor zijn individuele bestaan. Om binnen een
gemeenschappelijk verband een belangrijke rol aan te kunnen nemen, moet zijn individuele zelf dit
aankunnen. Zijn individuele zelf staat echter in het teken van het algemene zelf dat hij uitdraagt
binnen een samenleving. Door het op zich nemen van een belangrijke rol binnen een samenleving,
komt hij in situaties terecht waarin hij moet kiezen. De ethicus verstart echter niet; uiteindelijk kiest hij
altijd. Met het maken van de keuze legt de ethicus zijn persoonlijkheid meer en meer vast; er zijn
keuzes die voor hem het beste zijn, omdat deze in sociaal opzicht het beste bij zijn rol binnen de
samenleving passen. De ethicus moet zich daarom altijd bewust zijn van de keuzes die hij maakt. Zijn
keuze werkt door in zijn eigen persoonlijkheid, maar eveneens in de samenleving. Hij heeft zodoende
te maken met een continue vertwijfeling, waarin hij zich met terugwerkende kracht afvraagt of zijn
keuzes op een positieve manier aan de gemeenschap hebben bijgedragen. Deze vertwijfelende
houding van de ethicus heeft daardoor betrekking op het oneindige, het bestendige en het innerlijke.
De houding van de ethicus is bovendien existentieel ingegeven. Naast het individuele zelf houdt de
ethicus ook rekening met het algemene menselijke dat in zijn existentie besloten zit. Volgens
Kierkegaard existeert de ethicus op een ware manier, omdat hij zich de vertwijfeling zelf toe-eigent
door de wisselwerking tussen de individuele en algemene existentie te belichamen.
Kierkegaard ontwaart op deze manier bij de mens in zijn ethische levensbeschouwing een
voortdurende dialectiek tussen de individuele en algemene zijnswijze. Wat heeft dit echter van doen
met de wijze van zijn van de bezoekers van een festival? Om dat te begrijpen is het van belang om
nogmaals stil te staan bij de innerlijke dialectiek van de mens. In paragraaf 2.2 werd besproken hoe
het onderscheid tussen het begeerde en de begeerte in het leven wordt geroepen. Op het moment dat
de begeerte wordt aangewakkerd, richt de begeerte zich op een object. De begeerte ‘wil’ als het ware
naar dit object toe. Zo verwordt het object tot datgene wat wordt begeerd. Dit noemden we daartoe
het begeerde. Op het moment dat de begeerte ontstaat, ontstaat onmiddellijk het begeerde. Zonder
dat er iets werd begeerd, zou er immers ook geen begeerte kunnen bestaan. De fascinerende gedachte
die Kierkegaard hierbij ontwikkelt is dat deze splitsing een ‘terugverlangen naar’ in werking stelt.
Hierin zien we het motief van verzoening en heling van Van den Brink naar voren komen. De
splitsing zorgt ervoor dat iets, wat voorheen één geheel was, een neiging tot vereniging heeft. De
begeerte wil niets liever dan weer samenvallen met het begeerde; daar ontstond hij immers uit.
Evenzo werkt het mijns inziens met de innerlijke dialectiek in de mens. Op het moment dat we ons als
moderne mensen meer gingen gedragen als individuen en onszelf daarmee terugtrokken uit algemeenmenselijke verbanden, heeft dit een verlangen tot restoratie of verzoening aangewakkerd. Op een
dagelijkse basis zijn we voornamelijk bezig met het onderhouden van iets uiterlijks of iets tijdelijks; we
kopen nieuwe kleding, we gaan sporten of we zorgen ervoor dat onze nieuwe collega een goede indruk
van ons krijgt. Tijdens dit soort bezigheden zijn we niet bezig met wie we op een innerlijke manier
werkelijk zijn, we zijn onszelf veeleer op een individuele wijze aan het positioneren ten opzichte van
anderen. We buigen ons met andere worden niet over wie we innerlijk zijn. Tegelijkertijd wordt er wel
degelijk iets van ons verwacht; we mogen tijdens ons werk geen zwaktes tonen, want we moeten
deadlines halen, winst genereren of genoeg klanten werven. Bij zo een verwachtingspatroon is twijfel
(laat staan vertwijfeling) uit den boze: men moet zo snel mogelijk en zo overtuigend mogelijk met
antwoorden op de proppen komen. Het individuele zelf waar we mee te maken krijgen raakt daardoor
mijns inziens overspannen. Hoewel er van hem verwacht wordt een bestendige verbinding te
onderhouden met zijn collega’s of werk, wordt hij voortdurend met allerlei zaken lastiggevallen die
hem verhinderen om een innerlijke bestendigheid op te bouwen. Bovendien wordt er tegenwoordig
van hem verwacht dat hij continu op zo’n sterke manier beschikbaar is. Op den duur ontstaat er een
zekere frictie bij de mens: ‘waarom stroken de sociale verwachtingen niet met mijn innerlijke
gevoelswereld?’, ‘wat is er mis met mij?’ of ‘waarom kan ik niet aan de verwachtingen voldoen?’ De
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moderne mens wil conform de verwachtingen uit de maatschappij graag overal zelf toe in staat zijn,
zonder zich te hoeven beroepen op andermans hulp. Dat de mens hier überhaupt toe in staat zou
kunnen zijn, stoelt naar mijn mening al op een misverstand. Het feit dat we ons steeds meer als
individuen gingen gedragen, was enkel mogelijk voor zover we daarvoor deel waren aan een
algemeen-menselijk verband. Net zoals bij de begeerte en het begeerde, ontstaat het onderscheid pas
bij de afsplitsing zelf. Maar het ene (het individuele) ontleent haar bestaansrecht aan het andere (het
algemene), en andersom. Het is daarom niet vreemd dat er van het individu wordt verwacht dat hij
zich inlaat met sociale verwachtingen, want deze behoren al van het begin af aan tot het menselijke
domein. Er treedt echter frictie op op het moment dat de algemeen-menselijke motieven zomaar van
het individuele zelf worden verlangd zonder dat de mens de ruimte en tijd krijgt zich op een
algemeen-menselijke manier in de wereld te begeven. Men krijgt helemaal niet de tijd om zich te
buigen over een bepaalde pijn of een bepaalde moeite wordt ervaren, want er moet door het individu
direct daadkrachtig worden opgetreden. Zo verlangt men van het individu tijdens zijn werk wel
degelijk een wijze van existeren die afkomstig is uit het ethische levensstadium – namelijk een
bestendige, continue, innerlijke en existentieel ingegeven manier van leven -, maar wordt het individu
niet gestimuleerd deze te ontwikkelen.
Het gevolg van deze frictie is dat het individu zich gedwongen voelt zijn ‘sterke’ zelf
kunstmatig in leven te houden. Ergens ervaart hij dat er iets ontbreekt aan deze manier van leven,
maar hij kan er als zodanig niet meteen een stempel op drukken. Maar hoe langer en hoe meer er van
hem wordt verwacht dat hij zich op deze individuele manier in de wereld begeeft, des te sterker hij
zich aangetrokken zal voelen tot een algemeen-menselijke wijze van zijn. Bij het luchten van zijn hart
bij zijn vrienden of collega’s, blijkt dat ook zij lang niet altijd ‘zichzelf’ kunnen zijn. Naar mijn mening
is dit ‘niet jezelf kunnen zijn’ veroorzaakt door de sterke nadruk die is komen te liggen op het
individuele zelf in vergelijking tot het algemene-menselijke zelf. Het gevoel dat men toebehoort aan de
mensheid is onderbelicht geraakt. Zoals we echter in het vorige hoofdstuk al zagen, ontstaat bij een
splitsing van de begeerte en het begeerde tegelijkertijd een verlangen van de begeerte om zich te
verenigen met het begeerde. Eenzelfde soort neiging lijkt zich voor te doen bij de mens. Hoewel we
een tijd lang hebben kunnen profiteren van de voordelen van een individueel leven, merken we steeds
meer dat we als individu een natuurlijke neiging hebben naar algemene, sociale verbanden. Als
individuen verlangen we naar een terugkeer naar een bovenindividueel, betekenisvol geheel. We
verlangen naar een heling, oftewel naar een soort ‘mysterieuze heelheid’. We zien hierdoor een direct
verband met de mystieke traditie. Juist doordat men het individuele zelf zo’n overspannen rol heeft
toegedicht, voelt men zich meer en meer aangetrokken tot waar dit individuele uit ontsproten is.
Individuen voelen de neiging om zich te verenigen met een groter, bovenindividueel geheel – ofwel
datgene waaraan ze hun individualiteit te danken hebben. Men wil in die zin terug naar de toestand
van het niets in Eckhartiaanse zin, of men wil zichzelf onder laten dompelen in de algemeenmenselijke liefde van Fénelon, ja of zelfs één worden met de natuur zoals Weil dat in haar volledige
gehoorzaamheid beschrijft. Men wil met andere woorden niet langer een geïsoleerd, separaat bestaan
leiden, maar opgenomen worden in een bovenindividueel verband teneinde gehoor te geven aan deze
dimensie van het menselijke bestaan.
Het lijkt er daarom op alsof de scheiding individu-gemeenschap die we de afgelopen decennia
meer en meer hebben geradicaliseerd, zo langzamerhand een verzoening tussen beiden in de hand
werkt. Het bestaan van de mens wordt volgens Kierkegaard door twee dimensies geconstitueerd,
namelijk het individuele en het algemene. De mens beweegt zich voortdurend op een dubbelzinnige
wijze in de realiteit; enerzijds is men als individu afhankelijk van een samenleving, anderzijds leunt het
bestaan de samenleving op het bestaan individuen. Als individu is men dus altijd opgenomen binnen
deze algemene menselijkheid. De ene dimensie kan niet zonder de andere. Bij de mystici ontwaren we
eenzelfde soort aantrekkingskracht tussen twee van elkaar gescheiden dimensies. Het zelf is volgens de
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mystici immers enkel alleen een zelf in zoverre het uit het niets, uit de liefde of uit de natuur is
ontstaan. De opkomst van het festival zie ik als een gevolg van een decennialang durende
onderbelichting van de algemeen-menselijke kant van de mens. Het leven van een mens is immers niet
zo simpel als het verwezenlijken van een sterk individueel zelf, zoals heden ten dage door veel
werkgevers of beleidsmakers wordt gedacht. We hebben altijd met een innerlijke dialectiek te maken.
Dit maakt ons als mens inherent onzeker: in welke wijze van existentie moeten wij ons wanneer
begeven? Tijdens een festival wil men zich ontdoen van het individuele bestaan en is men uit op
verbindingen met anderen. Men poogt zichzelf naar mijns inziens te helen door het zelf te herenigen
met het zelfloze. Het draait niet langer om iets uiterlijks of tijdelijks, tijdens een festival is men naar
mijn mening uit op het ervaren van medemenselijkheid. En de toegang tot deze medemenselijkheid
verkrijgt men door zichzelf te ontdoen van het eigen zelf.

3.3.2 Medemenselijkheid en zelfloosheid
Waarin vindt men op een festival de medemenselijkheid? Om deze vraag te beantwoorden wil ik eens
te meer terugkeren naar Kierkegaards ethische levensstadium. In de vorige paragraaf is het mens-zijn
uiteengezet als een zich ontvouwende dialectiek tussen een individueel en algemeen zelf. Voortdurend
begeven we ons op zowel een individuele als een algemeen-menselijke manier in de wereld, en
voortdurend heeft de ene existentie invloed op de andere. Deze continue wisselwerking werkt een
mate van onzekerheid in de hand. Het spreekt – zelfs voor de ethicus – lang niet altijd voor zich of een
bepaalde keuze de beste is, ja het is zelfs niet zeker of een al gemaakte keuze de juiste keuze is geweest.
Voor Kierkegaard is dit de kern van mens-zijn: het verwijlen in vertwijfeling. Het leven is volgens hem
vertwijfeling. Er is met andere woorden geen ontkomen aan deze vertwijfeling, omdat deze nu
eenmaal door het hele bestaan van de mensheid loopt. Maar dit ziet Kierkegaard niet per se als een
vloek die rust op de existentie van de mensheid. Nee, sterker nog, de mens kan door zich deze
vertwijfeling eigen te maken zo dicht bij zijn menselijke ziel komen dat hij op een ware manier zichzelf
is. En vanwege de vertwijfeling die in ieder ander mens eveneens aanwezig is, eigent men zich met de
vertwijfeling tegelijkertijd iets algemeen-menselijks toe. Kierkegaard beschrijft dit proces zelfs als een
éénwording met de eeuwigheid van de menselijke ziel. De hele menselijke geschiedenis is doordrenkt
geweest van vertwijfeling en daardoor kan men zich het beste bij deze vertwijfeling neerleggen en
accepteren dat deze ieders bestaan voortdrijft. Dat is zoals beschreven in hoofdstuk 2 echter niet voor
iedereen weggelegd. Als men op een juiste manier vertwijfeling onder ogen komt, existeer je volgens
Kierkegaard volgens het ethische levensstadium. Roept deze vertwijfeling echter een verstarring op en
werkt dat het uitblijven van een keuze in de hand, dan betekent dat dat je niet waarlijk existeert.
Volgens Kierkegaard blijft men dan in het esthetische levensstadium steken. In dat levensstadium kiest
men nooit de vertwijfeling zelve en de estheet komt daardoor ook nooit tot een keuze voor zichzelf.
Vertwijfeling is de kern van het mens-zijn volgens Kierkegaard. We stelden onszelf aan het
begin van deze paragraaf echter de vraag hoe we op een festival medemenselijkheid vinden. Met het
oog op de vorige paragraaf is het duidelijk dat het individuele zelf de afgelopen decennia een centrale
positie heeft ingenomen. Dit is voor een groot gedeelte ten koste gegaan van de algemeen-menselijke
kant van de mens. De algemeen-menselijke existentie is in de verdrukking geraakt. De vertwijfelende
aard van de mens zet ons er echter toe aan om nooit deze algemene existentie uit het oog te doen
verliezen. Door de vertwijfeling en de innerlijke dialectiek die in het mens-zijn schuilt, zijn we nog
altijd aangetrokken tot deze andere menselijke wijze van existeren. Deze algemene menselijkheid
maakt zelfs nog steeds een essentieel gedeelte van ons mens-zijn uit. Hoe meer ons de druk wordt
opgelegd een sterk individueel zelf te zijn, des te sterker wordt naar mijn mening ons verlangen ons
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van deze individuele druk te willen ontdoen. Des te sterker wordt daardoor eveneens de neiging om
ons binnen een bovenindividueel geheel te begeven waarin dit individuele helemaal geen
doorslaggevend of essentieel karakter wordt toegedicht. Men wil zich distantiëren van het individuele
zelf en opgenomen worden door iets wat groter is dan hijzelf. Binnen dit grotere verband wordt de
sociale druk of de sociale verwachting gereduceerd tot een minimum, omdat de problemen van één
enkel individu in vergelijking tot die van een grote massa verwaarloosbaar klein worden. Op moderne
festivals komt men in aanraking met mensen van talloos verschillende achtergronden waarvan
iedereen stoeit met zijn vertwijfeling over te maken of gemaakte keuzes. Dat een enkel individu zich
zorgen maakt over dit of dat, maakt voor de gehele menigte in principe weinig verschil. Het is echter
wel zo dat juist vanwege het feit dat iedereen met zijn eigen problemen rondloopt de vertwijfeling tot
de gemeenschappelijke deler van de mensen op het festival verwordt. Een individu ziet de andere
mensen en voelt logischerwijs direct de vertwijfeling: ‘zo had mijn leven er ook uit kunnen zien’. Maar
in het zien van deze vergane mogelijkheden verrijkt hij zichzelf met meer vertwijfeling. Er komen
immers zoveel verschillende mensen langs die hun mogelijkheden stuk voor stuk anders hebben benut,
dat ook hier weer de individuele verschillen ongedaan worden gemaakt. Waar de ene persoon op
carrièregebied wellicht zeer veel succes heeft geboekt, daar is de andere erin geslaagd een
professionele voetbalcarrière te verwezenlijken. Als men op het ene gebied succes bereikt, blijft dat
succes op een ander gebied vaak uit. Er bestaat in die zin geen ‘succesformule’ voor het benutten van
je mogelijkheden. Dat hij in zijn leven andere zaken gekozen heeft dan honderd andere mensen,
werkt in die zin relativerend. Hij komt er namelijk achter dat ook die andere mensen voor een ander
levenspad hadden kunnen kiezen. Ook zij hebben dit echter niet gedaan; ook zij hebben geleefd met
de mogelijkheden die ze hebben benut, en ook zij bevinden zich nu in dezelfde omgeving. Ook zij
hebben moeten leren omgaan met hun vertwijfeling. Op een dergelijk moment ervaart een
festivalganger naar mijns inziens de algemeen-menselijke dimensie waar hij in zijn individuele bestaan
niet aan toekwam. Hij komt tot een ervaring waarin hij oog in oog staat met een pure vertwijfeling,
die zowel zijn eigen kern als de kern van de mensheid uitmaakt. Door zichzelf zo in een
bovenindividueel verband op te laten gaan, wordt hij een medemenselijkheid gewaar. Hij ziet dat zijn
vertwijfeling iets is wat zijn medemensen eveneens voortdurend moeten ondergaan en moeten
accepteren. Ondanks dat zijn leven getekend wordt door de vertwijfeling, valt hem in de ervaring van
vertwijfeling het besef ten deel dat hij een mens is en deel uitmaakt van de mensheid als geheel. Op
die manier wordt hij in zijn verlangen naar een algemene menselijkheid voorzien. Hij hoeft zich niet
meer op te stellen als individueel zelf, maar kan de menselijkheid in hem doen spreken.148
Zodoende vinden we door de ervaring van vertwijfeling onze weg terug naar de algemene
menselijkheid, waaruit ons individuele zelf is voortgekomen. We ervaren tijdens een festival als mens
mijns inziens de mystieke terugkeer naar onze menselijke oorsprong. Door de vertwijfeling legt men
het individuele zelf naast zich neer en erkent men de eigen individuele nederige positie ten aanzien
van het bovenindividuele grotere geheel. Het individuele zelf zwicht met andere woorden voor het
bovenindividuele. In het vervallen van de betekenis van individuele verschillen, moeten de individuele
zelven aan waarde inboeten. Het individuele zelf is niet langer toonaangevend. Het is de algemene
menselijke ambiance op een festival die overheerst. Dit is naar mijn mening de aantrekkingskracht van
een modern festival. De festivalervaring houdt een vernietiging van het zelf in: hoe meer de mens
opgenomen wil worden in de algemene menselijkheid, des te meer moet hij zich distantiëren van wat
zichzelf toebehoort. Zijn bestaan wordt door het opgaan in deze algemeen-menselijke sfeer steeds
algemener, totdat zijn eigen zelf totaal samenvalt met het algemene. Op dat moment ontstaat er een
148 Aan de hand van de vorige alinea en de verhandeling over de esthetische levensbeschouwing zou een terechte opmerking zou kunnen
zijn: waarom zou men, als keuzes er in die zin ‘niet toe lijken te doen’, niet voor de esthetische levensbeschouwing kiezen? Het is echter zo
dat het maken van de keuze zelf en het vasthouden aan deze keuze pas werkelijke vertwijfeling in het leven roept. In die zin kan een estheet
niet eens bij zijn medemensen waarnemen dat deze een voortdurende vertwijfeling ondergaan, omdat hij ‘waarlijk kiezen’ niet kent. Hij
begrijpt daarom tevens niet waarom men achter bepaalde keuzes voor bepaalde mogelijkheden zou staan.
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ervaring van zelfloosheid, waarbij men één is met de menigte. Ieder individu voelt zich gesterkt in het
idee deel te kunnen zijn aan een algemeen menselijk geheel; dat is hetgeen ons aantrekt aan de
festivalervaring en ons wil doen versmelten met een menigte.
We kunnen in het verlies van het zelf elk van de drie mystieke denkrichtingen herkennen. Ten
eerste reduceert men het individuele zelf tot niets om zo samen te kunnen vallen met het algemeenmenselijke. Men streeft daartoe uiterlijke en innerlijke armoede na. Daardoor bootst men in
Eckhartiaanse zin de toestand van het ‘niets’ na waaruit het zelf volgens hem is ontstaan. Het zelf stelt
niets meer voor in vergelijking tot de menselijkheid waaraan men zich verbonden weet. Het individu
zou zichzelf kunnen gaan afvragen wat zijn individuele bestaan kan betekenen voor de mensheid. Het
zou zelfs kunnen dat men zich door deze ervaring afvraagt wat de mens op aarde, ja zelfs in het
universum betekent. Hierdoor wordt de mens opgenomen in de aloude filosofische vraag van de
mens: ‘wat is het doel van de mens op aarde?’ Maar in de ervaring van het versmelten van het zelf
met het zelfloze algemene, troost men zich in de gemeenschappelijke onwetendheid. Dat niemand het
antwoord kent op deze vraag, is de vertwijfeling die de kern uitmaakt van ieder mensenleven. Deze
vertwijfeling leidt bij ons tot een zekere nederigheid. Tijdens het festival ervaren wij immers het
tegenovergestelde van wat van ons op een dagelijkse basis wordt verwacht, te weten
overtuigingskracht, zelfredzaamheid en het niet tonen van zwaktes. We ervaren tijdens het festival hoe
klein ons individuele zelf eigenlijk wel niet is ten opzichte van de enorme werkelijkheid om ons heen.
Ineens realiseren we ons dat deze individuele kwaliteiten in het licht van de eeuwigheid van het
universum niets te betekenen hebben. We hoeven even niets. We kunnen even ‘niets’ zijn. De
aantrekkingskracht tot dit niets is zo groot, omdat we op die manier in harmonie kunnen geraken met
de werkelijkheid om ons heen. De werkelijkheid hoeft immers ook niets. Voor een kortstondig
moment vallen we zo samen met de (goddelijke) kracht van het niets. We worden als het ware
opgenomen in de continuïteit van de werkelijkheid. We begeven ons in de werkelijkheid zoals de
werkelijkheid. In die toestand van het niets hebben we ons individuele zelf zo leeggeschept van
inhoud, dat we volledig gesynchroniseerd raken met het verloop van de kosmos.149
Ten tweede kunnen we de zelfloosheid op festivals eveneens in verband brengen met Fénelons
goddelijke liefde. Fénelon is van mening dat God in het hart van ieder mens liefde geplaatst heeft.
Door naar ons hart te luisteren, volgen we deze goddelijke liefde zodanig dat we in staat zijn onze
eigen ziel te leren kennen. Onze eigen ziel komt volgens Fénelon echter voort uit de ziel van onze ziel.
In de ervaring van liefde vangen we in ons eigen hart een glimp op van de eeuwige ziel, oftewel de ziel
waaruit onze ziel ontstaan is. Het offer van het zelf aan de algemene menselijkheid kan worden
opgevat als een terugkeer naar de ziel van onze ziel. In de opheffing van het zelf wil men
bovenindividuele verbanden naar voren laten komen. De ervaring van liefde stelt ons in staat om een
fractie van de eeuwige ziel in anderen te zien. Op het moment dat we ons individuele zelf verliezen,
stellen we ons open voor de liefde die in elke mens gelegen is. Iedere mens heeft namelijk een klein
deeltje van de eeuwige ziel toebedeeld gekregen. De ervaring op een festival van algemene
menselijkheid kan naar mijn mening worden opgevat als het samenvallen van een groot aantal delen
van de eeuwige ziel. Vandaar dat er naar mijn mening dikwijls een gemoedelijke sfeer heerst op een
festival; iedereen is welkom én gelijk, omdat men van elkaar weet dat iedereen deel uitmaakt van
menselijkheid. Tegelijkertijd heeft men elkaar in die zin ook daadwerkelijk nodig, zodat men tot een
groter bovenindividueel verband kan komen waar meer deeltjes van de eeuwige ziel in kunnen
worden verenigd. Net als bij Eckhart komt men door het verzaken van het zelf tot een samensmelting
149 Het interessante is bovendien dat één van de populairste genres op festivals tegenwoordig het technogenre is. Hierin wordt vaak geen
enkel woord gesproken. Technomuziek bestaat dikwijls uit een herhaling van dezelfde tonen, waarbij deze tonen vaak donker of duister van
klank zijn. Deze muziek lijkt daardoor een soort ‘kosmische dreun’ die ons op één lijn kan brengen met de werkelijkheid om ons heen. Het is
bijna alsof we ons in deze donkere klanken op een kosmisch niveau aangesproken voelen, en dat we deze tonen ergens van herkennen. In
Eckhartiaanse zin zou je kunnen zeggen dat we deze kosmische dreunen herkennen, omdat we uit het niets – oftewel uit het donkere
universum om ons heen – zijn voortgekomen.
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met een groter individueel verband. Het is nu echter niet het zijn van het niets waartoe men zich
aangetrokken voelt, maar liefde. De liefde die men in het hart koestert voor de eeuwige ziel doet men
anderen liefhebben – zij zijn immers ten dele deze eeuwige ziel. Het is dus de liefde die in het individu
is neergelegd die ‘zichzelf’ in anderen liefheeft. De eeuwige ziel in anderen is namelijk ook zijn ziel.
Voor Fénelon betekent zelfloosheid op deze manier het samensmelten met de eeuwige liefde die in de
mens gelegen is. Op moderne festivals verbindt men zich naar mijn mening met elkaar omdat men al
dan niet bewust de liefde in anderen herkent en daar graag mee wil samenvallen.
Tenslotte is ook het gedachtegoed van Weil van toepassing op de zelfloosheid die tot stand
komt op een modern festival. Zij pleit voor een hereniging met de natuur door ons in een volledige
gehoorzaamheid te bezinnen over het leven. Zij voorstaat een levensstijl waarbij men luistert naar de
stilte die vanuit de grond van onze ziel opkomt en die in staat is ons goddelijke inspiratie te doen
toekomen. Volgens haar is daarom een oefening van de concentratie in het gebed en de studie van
essentieel belang. Hoe beter men de concentratie kan vasthouden, hoe groter de kans dat er vanuit de
stilte van ons bestaan een inspiratievol moment aan ons verschijnt. In deze concentratie richt men
zich niet langer op zichzelf. Men laat het zelf voor wat het is. Het zelf is voor zijn bestaan zelfs
afhankelijk van de natuur en de werkelijkheid om ons heen. Vandaar dat de mens volgens Weil graag
afstand neemt van het zelf, omdat ons bestaan daarin niet haar basis vindt. Het zelfverlies betekent
voor Weil een opgaan in de stilte die in de natuur heerst. We moeten innerlijk verstillen in een uiterlijk
steeds luidruchtiger wordende wereld. Als gevolg van de luidruchtige wereld om ons heen komen we
vaak niet meer tot inkeer. We leven niet meer vanuit ons innerlijk, maar vanuit ons uiterlijke zelf. In
het gebed en de studie geven we ruimte aan de stilte om door ons heen te spreken en zo aandacht te
geven aan wat op een dagelijkse basis wordt overstemd. Door te verstillen komen we dichterbij de
natuurlijkheid waar we ons als zelf uit hebben weten te bevrijden. Nu ben ik me ervan bewust dat er
op festivals geen stilteruimtes zijn waar men zonder enig geluid naar de innerlijke gemoedstoestand
kan luisteren.150 Toch verstilt de mens naar mijn mening wel degelijk op de moderne festivals. De kern
van Weils gedachtegoed is immers het gehoorzamen aan de eigen natuurlijkheid. Ze meent dat wij
met de creatie van een individueel zelf afstand hebben genomen van onze inherente natuurlijkheid.
Door ons op een festival te verenigen met de menigte om ons heen verstillen we ons luidruchtige,
dominante individuele zelf. We snoeren ons individuele zelf de mond, zij het wel op een indirecte
manier door met de massa te harmoniëren op de muziek. Het is soms lastig om ons niets aan te
trekken van de verwachtingen die van ons als individuen worden gevraagd. Met behulp van de
festivalmuziek kan men het zelf doen vergeten en kan men onze algemene menselijkheid doen laten
gelden. Door ons intiem te verenigen met een menigte kan er immers alsnog een concentratie, ‘flow’
of ‘trance’ ontstaan. We realiseren dan een concentratie op een groter geheel als de (eeuwige)
menselijkheid en voelen ons daarmee verbonden. In de opperste concentratie en vereniging met
anderen, ontstaat er geen uiterlijke stilte, maar een innerlijke stilte. De festivalgangers offeren hun
individuele zelf op in ruil voor een diepe focus op elkaar en elkaars menselijkheid. In deze vereniging
realiseren zij zich dat ze in hun innerlijke stilte aan elkaar verwant zijn. Deze innerlijke stilte geeft de
festivalgangers hun volledige bestaan terug: niet langer worden zij volledig geleid door een
schreeuwend ‘ik’, maar ze kunnen nu gehoorzamen aan het fluisterende ‘wij’ dat in hen besloten ligt.
Door op een festival goed naar elkaar te luisteren vinden de festivalgangers de innerlijke rust die eigen
is aan de natuur. Door de innerlijke stilte eigen te maken raakt men afgestemd op de natuur, die men
150 Deze ruimtes zijn er in feite wel in de vorm van zogenaamde ‘Silent Disco’-ruimtes. Het is opvallend dat het fenomeen van Silent Disco zo
veel aandacht krijgt op festivals. Dit houdt een vorm van feesten in waarbij er aan iedereen aparte koptelefoons worden uitgedeeld en
waarbij iedereen binnen een ‘stille’ omgeving individueel naar muziek luistert. Hoewel men op individueel niveau uiteraard nog steeds naar
muziek luistert, is het interessant dat wij ons toch aangetrokken voelen tot zo een op het eerste oog ongemakkelijke ruimte van stilte.
Iedereen luistert weliswaar naar dezelfde muziek, maar daarvoor moet men erop vertrouwen dat de DJ inderdaad in elke koptelefoon
dezelfde muziek afspeelt. Er ontstaat zodoende een stille ruimte waarbij men op individueel niveau naar muziek luistert, maar toch een
gemeenschappelijke verbinding wil aangaan met de andere luisteraars. Zo schept het luisteren naar dezelfde muziek – ook al is er in de
werkelijkheid om hen heen geen geluid – alsnog een verbinding.
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in het dagelijkse leven uit het oog is verloren. Zodoende leidt ook dit soort zelfverlies naar mijn
mening tot een vereniging van het zelf met het zelfloze. Op een festival versmelt het zelf met zijn
zelfloze afkomst; de innerlijke, stille natuurlijkheid waaruit we eens zijn opgekomen.
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Conclusie
De populariteit van de moderne festivals is mijns inziens te verklaren uit de neiging tot zelfverlies. In
de moderniteit zijn we eraan gewend geraakt om aan ons individuele zelf veel gewicht toe te kennen.
Het is de afgelopen decennia dé manier geworden om onszelf met elkaar te vergelijken. Het
individuele zelf is zo de boventoon gaan voeren. Uit de beschrijving van Kierkegaards gedachtegoed
en de mystieke traditie is echter gebleken dat het individuele zelf slechts één deel van ons bestaan is.
De menselijke neiging tot zelfverlies heeft naar mijn mening dan ook te maken met de verdrukking
van een andere menselijke manier van leven, welke door Kierkegaard het algemeen-menselijke wordt
genoemd. We existeren als mens aldus zowel op een individueel als op een algemeen niveau. We
hebben als mens voortdurend te maken met wat ik ‘innerlijke dialectiek’ heb genoemd: het ene
moment begeven we ons in de wereld als individu, het andere moment als algemene mens. Als mens is
men vatbaar voor invloeden van andere mensen; in de moderniteit wordt het individu echter geacht
deze invloed zo veel mogelijk uit te bannen. Tegenwoordig conflicteren de hoge verwachtingen van
het individu mijns inziens met de ervaring van de mens dat hij ook deel uitmaakt van de mensheid.
De moderne mens voelt zich als het ware ondermijnd in zijn algemene menselijkheid. De
zelfredzaamheid, onafhankelijkheid of hardheid die van hem als individu worden gevraagd, stroken
niet met hoe hij zich soms een deel van een algemene menselijkheid voelt. Het leven is verre van
overzichtelijk of simpel, juist doordat het verweven is met het bestaan van zoveel anderen om ons
heen. Daarom voelen we ons vaak verwijderd van ons ware mens-zijn wanneer we worden
gedwongen ‘sterk’ te zijn, het overzicht te bewaren en zelfredzaam te zijn. Er zijn namelijk
verscheidene zaken in het leven die ons immers tot vertwijfeling kunnen brengen. Het kiezen van een
levenspartner, het nemen van kinderen of het kiezen van een studie zijn daarvan enkele voorbeelden.
Deze keuzes zijn van een ingrijpende invloed op de rest van ons leven. Zulke keuzes horen nu
eenmaal bij een menselijk bestaan, hoezeer deze ook onze autonomie of productiviteit zouden kunnen
aantasten. Men komt als mens dus onvermijdelijk met vertwijfeling in aanraking. En in deze
vertwijfeling moet men zowel met individuele als algemeen-menselijke motieven rekening houden. Te
midden van een zee aan andere mensen wordt de mens geconfronteerd met de invloed die zijn keuzes
voor zichzelf en de mensheid hebben. Een geruststellende gedachte is echter dat er een ontelbaar
aantal generaties aan ons vooraf zijn gegaan die met dezelfde levensvragen kampten. In ons dagelijkse
leven hebben we echter weinig tijd om ons deze geruststellende gedachte toe te eigenen. Door de
grote nadruk die tegenwoordig op individuele kwaliteiten of eigenschappen ligt, is onze menselijke
kant in de verdrukking geraakt. Er drukt zo een overspannen verwachting op het individuele zelf.
Deze spanning is de afgelopen decennia naar mijn idee zelfs zo hoog opgelopen, dat men allerlei
uitlaatkleppen nodig heeft om zich weer zichzelf te kunnen voelen.
Het is de moderne mens er om te doen dit zelf te verliezen. Zijn individuele zelf is namelijk de
bron van (over)spanning geworden. Vandaar dat er naar wegen gezocht wordt om ons weer te
herenigen met onze algemeen-menselijke kant. De steeds grotere verwachtingen van het individuele
zelf hebben naar mijn mening namelijk een steeds grotere aantrekkingskracht tot dit algemeenmenselijke in de hand gewerkt. Men wil om tot het algemeen-menselijke te komen het zelf vernietigen
om zo eindelijk opgenomen te worden in een groter geheel waarin men louter mens hoeft te zijn. Als
mens beschikken we over een verbeeldend vermogen om ons een dergelijk groter geheel voor te
kunnen stellen. Eén manier om weer tot zichzelf te komen is naar mijn mening het moderne festival.
Daar kan en wil men ervaren ‘ook maar een mens te zijn’.
We hebben in deze scriptie een aantal manieren gezien hoe dit zelfverlies aan de algemene
menselijkheid kan worden geduid. Eén manier betreft het ethische levensstadium van Kierkegaard.
Hij stelt dat men op een ware manier existeert wanneer men ondanks deze menselijke twijfel tot een
coherent zelf komt. Dit coherente zelf is in staat om ondanks alle mogelijkheden in het leven
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uiteindelijk wel tot een ernstige keuze te komen. Met coherent wil Kierkegaard zeggen dat we ons
moeten blijven realiseren dat we als individu en als algemene mens leven; de ene vorm sluit de andere
niet uit. Sterker nog, ze zijn van elkaar afhankelijk. Men bereikt zo het ethische levensstadium. De
acceptatie dat het leven doordrenkt is van vertwijfeling is wat het ethische levensstadium van het
esthetische levensstadium onderscheidt. In het esthetische levensstadium streeft men enkel genot na en
committeert men zich aan niets of niemand. In dit levensstadium ‘kiest’ men niet, maar verstart bij de
aanblik van alle mogelijkheden die het leven biedt. De levensstijl van de estheet laat zich kennen als
een tijdelijke en ahistorische manier van leven, omdat momenten onderling geen betekenis ten
opzichte van elkaar hebben. Hij verzamelt momenten omwille van genot, en hij wordt daarin
bewogen door uiterlijke maatstaven. Voorts wil hij zich aan geen enkel sociale verplichting verbinden,
omdat dit hem de vrijheid zou kunnen ontnemen die hij nodig heeft voor het vergaren van genot. De
estheet leeft dus in zekere zin in een sociaal isolement en komt volgens Kierkegaard niet tot de kern
van het mens-zijn. De ethicus komt daarentegen wel tot de kern van het mens-zijn. Hij gaat wel
degelijk sociale verplichtingen aan; hij vindt deze zelfs essentieel voor het leven. Sterker nog: de
ethicus meent dat deze algemene menselijkheid zijn bestaan überhaupt mogelijk maakt; zonder zijn
voorouders was hij er immers nooit geweest. Zo belichaamt hij vertwijfeling, ja hij wil zowaar
vertwijfeld-zijn. De ethicus realiseert zich dat het niet gaat om het exploiteren van een veelheid aan
mogelijkheden, maar om het kiezen van een mogelijkheid die bij hemzelf past. Het gaat hem
waarachtig om het kiezen van een mogelijkheid die bij hem meer vertwijfeling tot stand brengt, omdat
vertwijfeling de kern van het menselijke leven is. Hij kiest daarmee zichzelf, omdat hijzelf als mens
vertwijfeling is. De ethicus is zodoende gericht op zijn innerlijk. Bovendien is zijn bestaan historisch en
continu van aard, omdat zijn voorgaande beslissingen hem gemaakt hebben tot wie hij is. Afhankelijk
van wie hij (in sociaal opzicht) is geworden, behoren bepaalde keuzes bij hem. Zijn voorgaande
beslissingen hebben zijn vertwijfeling geschapen en hij wil zich daaraan vasthouden om zichzelf te
kunnen blijven. Geen mens ontkomt aan deze levensbepalende situaties. Vandaar dat vertwijfeling
volgens Kierkegaard het meest algemene van de mens is. Door ons in de vertwijfeling te begeven,
worden wij de meest algemene mens die men zich kan indenken. Het individuele zelf wordt op die
manier geofferd aan het algemene zelf. Het individuele zelfs wordt zelfs in zoverre geofferd, dat het in
het licht van de ‘eeuwige ziel van de mensheid’ totaal irrelevant wordt. Het individuele zelf betekent
niets meer. Wanneer de mens zich op deze ethische wijze in de werkelijkheid zou wagen, zou hij zo
algemeen worden dat er geen inhoud van zijn individuele zelf overblijft. Op een festival kan men tot
deze algemene menselijkheid komen door zich in een massa mensen te realiseren dat de eigen
vertwijfeling in feite eveneens het bestaan van iedereen uit die menigte tekent. De individuele
levensvragen zijn tot op een bepaalde hoogte ieders levensvragen, want iedereen kan zich voorstellen
dat zijn leven anders had kunnen lopen. Zo kan men op een festival als individu versmelten met de
existentiële vragen die gepaard gaan met het mens-zijn, waardoor men zelfverlies ondergaat, maar
zich enigszins paradoxaal wel verrijkt met de zelfloze algemeenheid van de mensheid.
Daarnaast werd duidelijk dat de mystici een veel radicalere zelfloosheid nastreefden.
Kierkegaard laat in zijn werk enige ruimte voor het overleven van het zelf. Het zelf blijft met andere
woorden voor hem wel degelijk belangrijk; enkel vanuit het zelf kan men zich als het ware opheffen in
het algemeen-menselijke. Het algemeen-menselijke en het individuele zijn volgens hem zodoende van
elkaar afhankelijk; de ene bestaat niet zonder de ander. Voor de mystici ligt dit heel anders; zij zijn uit
op een totale destructie van het zelf. Zo is Eckhart de mening toegedaan dat het zelf tot niets moet
worden gereduceerd. De mens kan tot deze zelfloosheid komen door zowel uiterlijk als innerlijk arm
te zijn. De mens kan tot een mystieke vervoering van zelfloosheid komen wanneer hij totaal niets
bezit. De reden hiervoor is dat dit volgens hem de staat van zijn is waaruit het zelf is ontstaan. Het zelf
is uit het niets opgekomen. Vandaar dat men zichzelf moet reduceren tot niets, om zo de staat van het
niets na te bootsen. Op zo’n manier versmelt men met de eeuwigheid van de werkelijkheid en kan
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men komen tot een mystieke vervoering. Het ‘niets’ is de bron van ieder wezen, en dus ook van ieder
mens. Wanneer men op een festival in een menigte opgaat, verliest het zelf zijn betekenis en wordt het
dus verwaarloosbaar. Men valt als het ware met elkaar samen en gaat van een veelheid aan zelven
naar een zelfloze menigte. Daardoor schept men zichzelf leeg van inhoudt, gelijkend op de toestand
van zijn oorspronkelijke niets.
Fénelon houdt er eenzelfde gedachte op na, alhoewel hij nog een ander belangrijk element
inbrengt. Hij stelt namelijk dat er liefde in het hart van ieder mens is geplaatst. Deze liefde bezit een
eeuwige status. Liefde geeft hem namelijk de mogelijkheid om de ziel van zijn ziel te zien. De mens
moet met andere woorden op zoek naar de liefde in zijn hart, omdat die hem in staat stelt de ziel van
onze ziel te zien. De ziel van de mens is verbonden met de ziel van de ziel (ook wel ‘eeuwige ziel’). De
zelfloosheid bij Fénelon is erin gelegen dat de mens in zijn zoektocht naar de ziel van zijn ziel de
eeuwige ziel nooit kan vinden. Hoewel zijn eigen ziel uit de eeuwige ziel voortkomt, kan hij als mens
slechts een glimp van de ziel van zijn ziel opvangen. Kortstondig ziet hij in zijn eigen ziel de ziel van
zijn ziel, maar daarna realiseert hij zich direct dat hij deze niet in de oorspronkelijke bron waarneemt
– maar in zichzelf. Aangezien de ziel van iedere mens verbonden is met de ziel van de ziel, kan men
door het ervaren van liefde deze ‘stukjes ziel’ in anderen herkennen. Tijdens een festival kan men zo
in het wegcijferen van het zelf daartoe tot een ervaring van een gemeenschappelijke liefde komen.
Iedereen bezit het vermogen om lief te hebben en in zichzelf en iemand anders de eeuwige ziel waar
te nemen. Sterker nog, men ziet in de ander ook zichzelf. De eeuwige ziel zit immers in ieder mens.
Door middel van liefde kan men zichzelf op die manier wegcijferen en zich voegen bij elkaars eeuwige
ziel.
Tenslotte staat Weil een zelfloosheid voor die betrekking heeft op onze oorsprong uit de
natuur. Ieder mens is hieruit voortgekomen en zij meent dan ook dat we daarnaartoe moeten
terugkeren als we een mystieke ervaring willen meemaken. Door middel van een totale
gehoorzaamheid aan onze natuurlijkheid hebben we als mens de mogelijkheid om tot geïnspireerde
momenten te komen. We moeten de stilte laten spreken, omdat daarin de ware inspiratie naar voren
komt. Zij hecht daartoe veel waarde aan het vasthouden van een aandachtige afwachting. In onze
gemeenschappelijke natuurlijkheid moeten we naar onze innerlijke, natuurlijke toestand luisteren. We
moeten als het ware de drukke, luidruchtige individuele motieven de mond snoeren en ons oefenen in
het luisteren naar ons innerlijk. Alleen zo kunnen we versmelten met hetgeen de hele werkelijkheid
doortrekt: de natuur. Tijdens onze drukke levens komen we niet toe aan deze innerlijke rust. We zijn
te veel bezig met deadlines en andere verplichtingen. Een festival daarentegen biedt ons ondanks de
muziek de gelegenheid om onszelf binnen een grote groep mensen over te geven aan een innerlijke
stilte. Niet voor niets staan veel mensen vaak met hun ogen dicht te dansen. Het lijkt er daarom op
alsof het zich laten leiden door de natuur ertoe leidt dat men zichzelf eindelijk met anderen durft te
verenigen. Men wordt zich gewaar dat de anderen eveneens afkomstig zijn uit de natuur. Men hoeft
zich niet langer zorgen te maken over individualiteiten; men kan ‘innerlijk schouwen’ zoals Weil dat
noemt. De festivalgangers komen innerlijk tot rust en weten zich met elkaar verbonden in hun
natuurlijkheid.
De hoofdvraag van deze scriptie luidde: Hoe kunnen we de hedendaagse neiging naar een individu-overstijgend
geheel bij moderne festivals begrijpen in het licht van het zelfverlies uit de mystieke traditie en met Kierkegaards
beschrijving van de existentiële levensstadia?
De ambitie van deze scriptie was niet om op de bovenstaande vraag een definitief antwoord te geven.
Toch zou een antwoord kunnen zijn dat motieven als ‘even niets willen zijn’, liefde en het willen
ervaren van een gemeenschappelijke natuurlijke oorsprong belangrijke drijfveren zijn voor de
opkomst van de moderne festivals. Dit niets, de liefde en de natuur lijken in dat opzicht de ‘geestelijke
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touwtjes’ te zijn die ons als mensen aan elkaar lijken te verbinden. Men lijkt zich in het alledaagse
leven echter te veel te moeten bezighouden met zichzelf en komt daardoor tijd tekort voor het ervaren
van een dergelijk groter geheel. Ergens is men zich er naar mijn indruk wel degelijk van bewust dat
men een deel van een groter geheel uitmaakt, maar aan dat besef komt men meestal niet toe. We
willen als mens terug naar een bron van menselijkheid in plaats van ons altijd maar een individu te
voelen. Om terug te keren naar de menselijkheid moeten we er ons echter wel van bewust blijven dat
wij als mens voortdurend zowel op een individuele als op een algemene wijze in de wereld begeven.
Beide delen van ons bestaan moeten gedurende ons leven worden gevoed; zo niet, dan gaat de
onderbelichte kant om aandacht vragen. Het is met andere woorden de spanning tussen een
individueel zelf en een algemene zelfloosheid die voortdurend ons leven tekent. Om met de mystici te
spreken moeten we ons bewust blijven van de oorsprong vanuit waar wij komen; dit kan ons namelijk
tevens wat vertellen over waar we naartoe (terug)verlangen. Hoewel tegenwoordig vaak van ons
verwacht wordt enkel op het sterke been van het individuele zelf te hinken, ontkomen we er niet aan
om zo nu en dan op ons ‘zwakke’, vertwijfelende been te leunen. Om volgens een vollediger
mensbeeld te leven moeten we mijns inziens weer met beide benen op de grond komen te staan. We
moeten accepteren dat we een mysterieuze, zelfloze oorsprong kennen die ons bestaan af en toe op
zijn grondvesten doet trillen. Wat deze oorsprong ook is – of het nu het niets, de liefde of de natuur is
– we moeten ervoor zorgen dat we de gespletenheid die we hebben aangebracht overwinnen en ons
weer één geheel gaan vormen. We moeten de mysteries van ons menselijke bestaan niet schuwen,
maar deze altijd durven kiezen zonder precies te weten wat het met ons doet. Het is mijn overtuiging
dat we het beste kunnen kiezen voor ons eigen, vertwijfelende mysterie. Alleen door mystieke gronden
als deel van onszelf te zien kunnen we immers komen tot een heelheid in ons mens-zijn.

68

Referenties
[1] De Kesel, Marc (2017). Zelfloos, de mystieke afgrond van het moderne ‘ik’. Uitgeverij Kok
[2] McBride, Kathryn (2015). Spiritual Progress: Instructions in the Divine Life of the Soul. Published by
Letcetera Publishing, Ltd.
[3] Weil, Simone. Wachten op God (2018). Vertaald door Prof. Drs. R. Hensen. Uitgeverij Erven J.
Bijleveld.
[4] Eckhart, Meister (2010). Over God wil ik zwijgen, preken en traktaten. Vertaald door C.O. Jellema.
Historische Uitgeverij Groningen
[5] Kierkegaard, Søren (2019). Of/Of. Vertaald door Jan Marquart Scholtz. Uitgeverij Boom
Amsterdam
[6] Artikel Inge Mutsaers en Stan van Pelt over de prestatiemaatschappij uit het NRC-Handelsblad
van 23 maart 2018. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/23/de-prestatiemaatschappij-heefttegengif-nodig-van-jou-a1596892
[7] Voor de etymologische betekenissen van woorden die verwant zijn aan ons woord mystiek is
gebruikgemaakt van een Grieks-Engels woordenboek, te raadplegen op stephanus.tlg.uci.edu/
[8] Rutten, Emanuel (2005). Over de aard van de wiskundige werkelijkheid. Zie
https://www.gjerutten.nl/Over%20de%20aard%20van%20de%20wiskundige%20werkelijkheid.pdf
[9] Rutten, Emanuel. Over de methode, beginselen en fundering van de Cartesiaanse natuurwetenschap. Zie
https://www.gjerutten.nl/Over%20de%20Cartesiaanse%20natuurwetenschap.pdf
[10] Bras, Kick (2017). Oog in oog: christelijke mystiek in woord en beeld. Skandalon Uitgeverij B.V.
[11] Heidegger, Martin (2009). Het beginsel van grond. Vertaald door Mark Wildschut. Uitgeverij Boom
Amsterdam
[12] Schelkens, Karim (2018). Over het katholicisme in Europa. Uitgeverij Boom Amsterdam
[13] Giese, Isaiah (2011). Kierkegaard’s Analysis of Human Existence in Either/Or: There is No Choice Between
Aesthetics and Ethics. International Journal of Philosophical Studies
[14] Rudd, Anthony (1993). Kierkegaard and the Limits of the Ethical – Chapter 3. Oxford Univeristy Press
[15] Yolton, J. W. (1951). The Metaphysics of En-Soi and Pour-Soi. The Journal of Philosophy, Vol.48.,
pp. 548-556.
[16] Rutten, E (2017). Overdenkingen. Uitgeverij Stad op een berg.
[17] Cunningham, G.W. (1914). Bergson’s Conception of Duration. The Philosophical Review, Vol.23, pp.
525-539.
[18] Aristoteles. Retorica. Historische Uitgeverij Groningen. Vertaling van Marc Huys (2016)
[19] Rutten, E. (2018). Het Retorische Weten. Leesmagazijn Vol. 48.
[20] Van den Brink, G (2012). De lage landen en het hogere: de betekenis van geestelijke beginselen
in het moderne bestaan. Amsterdam University Press
[21] Van den Brink, G (2018). Heilige geest. Valkhof Pers

69

