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Ten geleide

Veerle Fraeters en Daniël Ermens 

Op 2 december 1381 overleed de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec. Het 
Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen) herdenkt deze gebeurtenis jaar-
lijks met de Ruusbroecdag, een studienamiddag rond een thema dat aansluit bij het 
onderzoeksdomein van het onderzoeksinstituut: de geschiedenis van de spiritualiteit 
in de Lage Landen. Sinds 2015 wordt de Ruusbroecdag georganiseerd in samenwer-
king met het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), het referen-
tiecentrum voor het rijke intellectuele, spirituele en pedagogische erfgoed van de 
jezuïeten in Antwerpen. 

Op vrijdag 1 december 2017 vond de Ruusbroecdag plaats onder het thema 
‘Vrouwelijke mystici aan het woord’, als startschot voor de herdenking van de  
750e verjaardag van het overlijden van Beatrijs van Nazareth († 1268). Op deze 
dag belichtten vier sprekers vier vrouwelijke mystici uit evenveel tijdsperioden: 
Marguerite Porete (†1310), Maria Petyt (†1677), Theresia van Lisieux (†1897) en 
Simone Weil (†1943). Deze vrouwen lieten zich, elk op eigen wijze, via hun daden en 
geschriften gelden en hun intellectuele nalatenschap spreekt vandaag nog aan.

Dichter-performer Annemarie Estor verzorgde tijdens deze dag een kort poëticaal 
intermezzo. Aan de hand van enkele citaten van de vier vrouwelijke mystici, haar 
aangeleverd door de sprekers, liet zij de mystici zelf aan het woord met het voor deze 
gelegenheid gecreëerde gedicht ‘Een naaktheid’. 

In deze brochure zijn de vier lezingen, de citaten en het gedicht gebundeld. Ook de 
inleiding die Veerle Fraeters op 1 december 2017 gaf op het thema ‘vrouwelijke mystici 
aan het woord’ is opgenomen.
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Collage door Annemarie Estor.

Achtergrond: Carceri d’invenzione VII  
van Giovanni Giambattista Piranesi (1760).

Mystici v.l.n.r.: Maria Petyt, Simone Weil,  
Theresia van Lisieux en Marguerite Porete
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Welkom! 

Goed, 
dat u bent binnengetreden 
in dit koud en vochtig verblijf.  

Welkom, hier, in dit ondermaanse, 
op de bodem van deze zwarte kerker,
waar de onoplosbare tegenstellingen regeren 
en de absurditeiten ons tot waanzin drijven. 

Wij leven hier, naakt op de fundamenten 
waar wij de Schoonheid 
in leven pogen te houden 
maar waar ons vuur blijkbaar
door ijzer moest worden gekluisterd –
zo oordeelden de veldheren over ons.  

Welkom, 
waar niemand ooit binnengaat,  
tenzij hij daarvoor wordt betaald. 

Vroeg u iets?
Neen, het deert ons niet 
dat wij van alles verstoken zijn.  
Wat ons naakt heeft gemaakt,  
wat ons in het niets heeft gezet, 
wat ons bittere bekers toedient
is machteloos
tegenover de Schoonheid, 
tegenover onze dagelijkse werken der bewaring. 

Een naaktheid. Een collage 

Annemarie Estor

Met de geleende tongen van Marguerite Porete, Simone Weil,  
Maria Petyt en Theresia van Lisieux

Voor het Ruusbroecgenootschap en UCSIA
Eind november 2017 
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Neen, het deert ons niet. 
Wij hebben immers kamers geschapen
waar kaarsen branden, 
waar naar zeep geurende bedden 
met kruiken worden verwarmd,
waar appels met kruiden
op het vuur staan te pruttelen.
De kaalgeschorenen 
zijn hier met ornamenten getooid.

Maar niets van deze materie is daar. 
Wij hebben geestelijke kamers geschapen, 
gemaakt van gevoel. 

Het gevoel volstaat.

Zo ook kunnen wij reizen, 
al zijn onze enkels 
met buitgemaakt ijzer gekluisterd
aan het graniet van valse koningen,
met zwaartekracht neergezogen
aan deze met bloed besmeurde modderkloot. 
Wij reizen naar een verre woestijn, 
waar wij in volle stilte eenzaam kunnen zijn 
middenin de zwermend-zoemende Liefde, 
die in duizendtallen onvoelbare kussen van eenzaamheid 
op onze wangen drukt,
en die ons onderdompelt 
in de honingpot van de Beminde. 

En elk één zal twee zijn.  
Eén werk in twee naturen.  
Eén liefde in twee naturen.  
Eén wil in twee naturen.  
Zo worden wij bevrucht gered 
dankzij de splijting aller creaturen. 

Want de Liefde heeft elk van onze geesten 
in twee bramen gescheiden, 
die één beker limonade voor het weeskind willen zijn.

De Liefde heeft elk van onze geesten
in twee duifjes gescheiden 
die elkander de tranen afvegen, 
zakdoeken vol met de vlekken van het verdriet.

De duifjes zullen kijken 
in de spiegel 
en in de spiegel zal de parel glanzen.
En in de parel
zullen zij aanschouwen:
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 Minder-zijn wordt Meer-zijn 
 Droefheid wordt een Feestdag
 Kluister wordt Bevrijding
 Lijden wordt Liefde. 

Laat ons ons niets liefhebben. 
Laat ons onze nietigheid liefhebben. 
Laat ons een naaktheid zijn. 
Een naaktheid die niet van onszelf is.  
Een naaktheid groter dan wij.  
Wij nemen deel aan de naaktheid.  
En daar is geen schaamte. 
En daar zal geen kou zijn.  
In deze naaktheid 
leven wij enkel van vrede. 
Wij zijn niets 
en zo ontbreekt ons ook niets.  

En als men u  
na de maaltijd de vraag stelt: 
 
 Zijt gij gegroeid 
 Of 
 Zijt gij gegeven? 

Dan weet u het antwoord: 

In de aandacht voor de naaktheid
zijn wij 
en zijn wij niets
niet gegroeid
niet gegeven 
zijn wij 
zijn wij niets 
niets naakts 
niets nader
niets na
niets nu
niets nooit 
niets laat 
niets
níets meer
niets méér. 

O kind,
O wees,
wees niets,  
wees wees, 
wees minne, 
niet minder
dan minne.
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Vrouwelijke mystici aan het woord

Veerle Fraeters

Welkom op de jaarlijkse herdenking van de sterfdag van Jan van Ruusbroec, of zoals 
de katholieke traditie het zo mooi zegt in het geval van een zalige of een heilige, op zijn 
‘dies natalis’, zijn ‘geboortedag’ in de hemel. Voor Jan van Ruusbroec was dat 2 decem-
ber 1381, dat is op een dag na 636 jaar geleden. Dat ik hier zo nadrukkelijk het jaartal en 
het jareninterval vermeld, is niet zonder reden. De aanleiding voor het thema van de 
Ruusbroecviering 2017, ‘Vrouwelijke mystici aan het woord’, is namelijk ook een jaartal, 
en ook een herdenking. Over een kleine maand zijn we 2018 en dan zal het 750 jaar zijn 
geleden dat Beatrijs van Nazareth overleed. In 1268 was dat, en 29 augustus is haar dies 
natalis. 
 Voor wie Beatrijs niet kent: zij is de auteur van een klein maar indrukwekkend mystiek 
traktaatje: Over seven manieren van minne, ‘Zeven zijnswijzen van de mystieke liefde’. 
Samen met haar wellicht iets meer bekende tijdgenote en geestverwante Hadewijch is 
ze de vroegste auteur van religieus proza in de volkstaal. Volgend jaar, 2018, wordt dus 
een Beatrijsjaar. Er zullen allerlei evenementen zijn rond het leven en werk van deze 
mystica. Maar liever dan op de volgende Ruusbroecdag, in december 2018, de laat-
ste in de rij te zijn die Beatrijs herdenkt, wilden we de eerste zijn, en dit jaar op deze 
Ruusbroecviering alvast de aftrap geven van het Beatrijsjaar. Dat doen we niet door 
haar centraal te stellen – daarvoor is het dan toch weer net iets te vroeg –, maar door 
vier zusters van haar, vier andere vrouwelijke mystieke auteurs uit de geschiedenis van 
de Westerse spiritualiteit, het woord te geven bij monde van vier experten: Marleen Cré, 
Esther van de Vate, Kristof Smeyers en Willem Lemmens. 
 Voor ik hen aan het woord laat, wil ik bij wijze van inleiding het bijzondere van het 
thema van deze dag belichten. In het verleden was het voor vrouwen die een eigen visie 
hadden ontwikkeld op spiritualiteit immers verre van evident om hun gedachten op 
schrift te stellen. Om dat duidelijk te maken, neem ik u mee naar de dertiende eeuw.

Nadat Beatrijs op 29 augustus 1268 in het cisterciënzerinnenklooster Nazareth bij Lier 
overleden was, vroegen haar medezusters aan een geestelijke (hij is anoniem geble-
ven, vermoedelijk was het een cisterciënzermonnik) om het levensverhaal van hun 
geliefde priorin neer te schrijven. Zo zou haar volmaakte leven blijvend kunnen worden 
herinnerd en anderen ten voorbeeld gesteld. Vanzelfsprekend werd die biografie in het 
Latijn geschreven, de taal van de Kerk, de taal van de Bijbel (de Vulgaat), de taal van 
de toenmalige religieuze en intellectuele elite. Door dat Latijnse heiligenleven weten 
we dat Beatrijs als kind school liep in Zoutleeuw. Ze kreeg er les van ‘magisters’ – een 
woord dat laat vermoeden dat het om Latijngeschoolde, misschien zelfs universitair 
geschoolde, leraren ging – terwijl ze inwoonde bij de begijnen aldaar. Als tiener trad ze 
in in het cisterciënzerinnenklooster Bloemendaal bij Tienen. Ze kreeg binnen de orde 
een opleiding tot kopiiste en miniaturiste, wat haar de gelegenheid gaf diep in de boeken 
te duiken. Ze was betrokken bij verschillende nieuwe stichtingen van de toen jonge en 
snel expanderende beweging die de cisterciënzerorde in de eerste helft van dertiende 
eeuw was. De laatste decennia van haar leven leefde ze in het klooster Nazareth bij Lier 
waar ze priorin was. Een begaafde vrouw, zoveel is duidelijk. 
 In de inleiding van het heiligenleven zegt de anonieme auteur dat hij zich niet alleen 
heeft gebaseerd op getuigenissen van mensen die haar hebben gekend maar dat hij er 
gebruik heeft gemaakt van de teksten die Beatrijs zelf schreef. Van die teksten kennen 



13

we er vandaag maar een, het traktaatje Over seven manieren van minne dat ik hiervoor 
al vermelde. Het is een korte maar systematische beschrijving van de zeven zijns-
wijzen van de minne, de goddelijke liefde die volgens de mystieke antropologie in de 
binnenwereld van de mens te zoeken en te vinden is. Wat is er gebeurd met de andere 
geschriften van Beatrijs waar de auteur in zijn inleiding naar verwijst? We weten het 
niet, maar kunnen geredelijk aannemen dat haar teksten eenvoudigweg niet werden 
bewaard omdat ze in de ogen van de tijdgenoten weinig waarde hadden. Zodra dat de 
inzichten die Beatrijs’ teksten bevatten door een mannelijke geestelijke in een Latijns 
heiligenleven waren verwerkt, hadden de Nederlandstalige woorden van de vrouwe-
lijke schrijfster hun belang verloren.
 Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het thema van deze dag, vrouwelijke mystici en 
hun geschreven nalatenschap, geen evidentie is. Natuurlijk kon Beatrijs in haar eigen 
religieuze gemeenschap zonder problemen het woord nemen en haar gedachten 
toevertrouwen aan papier. Zij was in haar tijd en in haar regio, de Lage Landen en 
het aangrenzende Rijnland, niet de enige vrouw die dat deed – denken we maar aan 
Hadewijch en er waren er meer. Precies daarom werd er in die tijd druk gediscussieerd 
over dit nieuwe fenomeen van vrouwen die hun stem lieten horen en de pen durf-
den te hanteren. Invloedrijke scholastieke denkers als magister Hendrik van Gent, 
magister in de theologie aan de Sorbonne, en de welbekende dominicaanse theoloog 
Thomas van Aquino, hebben nagedacht over de grenzen waarbinnen het vrouwelijke 
spreken en schrijven zich af moest spelen. De consensus onder theologen was dat 
een vrouw, als lid van de sexus inferior, de inferieure sekse, niet in de publieke ruimte 
mocht spreken of doceren over religieuze zaken. Binnenshuis, binnen de muren van 
het eigen huis of klooster, kon het wel. Doctrina privata in silencio, ‘privé-onderricht in 
stilte’, zo werd dat private spreken veelbetekenend genoemd. Dat ‘stille’ vrouwelijke 
spreken mocht uiteraard uitsluitend in de aanwezigheid van seksegenoten plaatsvin-
den, want de inferieure sekse, aldus Thomas van Aquino, mag de superieure sekse die 
de man is, nooit onderrichten. 
 Vanuit deze patriarchale normen is het niet meer dan logisch dat de moedertalige 
teksten die Beatrijs binnen de muren van haar klooster had geschreven – notities 
over haar eigen spirituele leven, en daarnaast meer systematische teksten over het 
innerlijke leven om haar medezusters mee te onderrichten – niet de moeite waard 
werden geacht om bewaard te blijven, zeker niet nadat de klerikale auteur van de vita 
datgene wat hij waardevol had geacht, in het Latijn had verwerkt in zijn vita Beatricis, 
het heiligenleven van Beatrijs.

Beatrijs was een cisterciënzernon, ze had een duidelijke sociale identiteit. Ze leefde 
sub regula, en volgde een vaste, door de Kerk erkende, kloosterregel. Voor vrouwen 
die een gelijkaardige mystieke spiritualiteit als die van Beatrijs beleden, maar een 
minder duidelijk sociaal statuut hadden, was de situatie problematischer. Hadewijch 
en Marguerite Porete waren geen nonnen maar zogenaamde ‘begijnen’: ze leefden in 
dienst van de mystieke minne als onafhankelijke lekenvrouw, niet als non. Ze volgden 
geen vaste leefregel. De leefwijze van de begijn was in die dagen immers nog pril en 
ongereguleerd. Vanuit die precaire positie dachten en schreven zij, net als Beatrijs, 
over de minne, over hoe een mens in zichzelf God kan vinden, en kan leven vanuit de 
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goddelijke liefde die alle polariteiten die eigen zijn aan het aardse bestaan, overstijgt. 
De Henegouwse begijn Marguerite Porete schreef er een tekst over in haar moedertaal, 
het Frans, en ze verspreidde die tekst actief in de publieke ruimte. Voor die daad van 
transgressie werd op de brandstapel gezet, en alle exemplaren van haar boek waar de 
inquisiteurs beslag op hadden kunnen leggen (en dat waren ze gelukkig niet allemaal) 
gingen samen met haar in vlammen op. Zo meteen hoort u meer over deze bijzondere 
vrouw die pal achter haar tekst en haar inzichten bleef staan, tot in de dood. 
 Uit Hadewijchs werk blijkt dan weer een grote bekommernis om haar teksten juist 
niet in de publieke ruimte te laten circuleren maar ze integendeel binnen de grenzen 
van de eigen kring van geestverwanten te houden. De ‘vreemden’, zij die de leer van 
de minne niet kennen, weten best van niets. Al was ze zeker bereid om alle gevolgen te 
dragen, moesten haar teksten toch in verkeerde handen vallen en zijzelf worden ver-
oordeeld. In een van haar brieven schrijft ze: ‘Ach, kindlief, het spijt me dat ge bedroefd 
zijt. En daarom vraag ik u en ik maan u aan dat ge alle vreemd verdriet van u afzet en 
dat ge om mij zo weinig bedroefd zijt als ge maar kunt, hoe het ook met mij gaat, of ik nu 
verbannen ben of gevangen zit. Want hoe het mij ook vergaat, het is allemaal het werk 
van de minne.’
 Waar haalden deze vrouwen de moed vandaan om vanuit die precaire maatschap-
pelijke positie waarin ze als vrouw, als denker, als schrijfster leefden, toch te spreken, 
toch te schrijven? Hadewijchs antwoord is glashelder: ‘Het is allemaal het werk van de 
minne.’ Het mystieke engagement gaf hen de kracht om, wars van sociale normen, te 
denken en te spreken. De minne gaf hen het zelfbewustzijn dat wat zij dachten, waar-
devol was. In een van haar visioenen hoort Hadewijch innerlijk de stem van God, de 
stem van de minne, tot haar spreken. ‘Er wordt teveel gepreekt over je kleinheid’, zo ver-
neemt ze. En even verderop, wanneer ze op haar knieën voor God neervalt, hoort ze hem 
zeggen: ‘Sta, op, want je bent al in mij opgestaan, altijd van voor de val.’ De mensvisie 
die hieruit spreekt, is dat mens en God gelijken zijn. De mystieke antropologie leert dat 
in de mens een eeuwige, goddelijke kern schuilt en dat elke mens het vermogen heeft 
om vanuit die kern te leven en te handelen, te denken en te schrijven. Daartoe is proces 
van zelfontlediging nodig waarbij men zich niet langer laat bepalen door persoonlijke 
behoeften en verlangens, door sociale identiteiten en normen, door de heersende 
moraal of een ideologie, maar louter alleen door het hoge standpunt van de minne, de 
loutere liefde die geen oordeel kent, geen vooroordeel, die – zoals Marguerite Porete 
het zo mooi zegt – ‘zonder enig waarom’ is. Wie leeft in dienst van dat perspectief, die 
heeft de kracht om tegen de stroom in te denken en te schrijven, zelfs als dat de dood 
tot gevolg heeft.

Vrouwelijke mystici aan het woord: uit het voorgaande blijkt dat dat best bijzonder is. 
Voor vrouwen uit het verleden was niet evident om hun ideeën via teksten te kunnen 
verspreiden. Anderzijds hebben we in het voorbeeld van Beatrijs van Nazareth kunnen 
zien dat er in silentio, binnen de clausuur van het klooster, wel degelijk ruimte was voor 
vrouwen om te spreken en te schrijven. En ook dat de publicatie van hun gedachtengoed 
wel degelijk mogelijk was, zolang dat maar gebeurde in samenwerking met de clerus en 
met het fiat van de Kerk. Binnen deze grenzen hebben in het verleden nogal wat vrou-
wen uit de christelijke traditie hun stem kunnen laten horen. 
 En ook dat is best bijzonder. Als we vergelijken met andere godsdiensten dan heeft de 
christelijke, en meer bepaald de katholieke traditie, relatief veel vrouwelijke mystieke 
auteurs voortgebracht. Het is opvallend dat het Jodendom, de Islam en ook het pro-
testantisme – religies die geen monastieke traditie kennen en waar het huwelijk en het 
gezin voor een vrouw de enige optie is – nauwelijks vrouwelijke religieuze denkers uit 
de premoderne tijd hebben voortgebracht. De virginitas, de maagdelijkheid, bood moge-
lijkheden. Het bood met name de mogelijkheid om, eerder dan zich te binden aan een 
reële man en zich ten dienste te stellen van een gezin, een blijvende verbintenis aan te 
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gaan met een ideële geliefde, met God die niet minder dan de minne zelf is. Die relatie 
bood vrouwen als Beatrijs van Nazareth de kans om zich met overgave te verdiepen 
in de geestelijke queeste naar de loutere liefde. De kloostermuren fungeerden daarbij 
als een ‘room of one’s own’ (om met Virginia Woolf te spreken), een geborgen plek die 
vrouwen in de katholieke traditie de ruimte bood om de wereld van de innerlijkheid 
te verkennen en hun ontdekkingen daarover op schrift te stellen. Vanmiddag maken 
we kennis met de mystiek van vier vrouwen wier geschriften de perikelen des tijds 
hebben overleefd zodat ze tot op vandaag tot ons kunnen spreken.
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Hoe Liefde deze Ziel prijst, en hoe ze verblijft in de overvloed en in het uitvloeien 
van de goddelijke liefde.  

Liefde – O zeer hooggeborene, zegt Liefde aan deze kostbare parel (deze kost-
bare Marguerite), het is goed dat u bent binnengetreden in het enige vrije en 
edele verblijf, waar niemand binnengaat tenzij hij van uw afkomst is, en zonder 
bastaardkenmerken.

Deze ziel, zegt Liefde, is binnengetreden in de overvloed en het uitvloeien van 
de goddelijke liefde – niet, zegt Liefde, door het bereiken van goddelijke kennis, 
want het kan niet zijn dat enig verstand, hoe verlicht ook, iets kan bereiken of 
aanraken van het vloeien van de goddelijke Liefde. Maar de liefde van zo’n Ziel 
is zo verbonden met het vloeien van het meer-zijn van deze ultieme goddelijke 
Liefde (niet door het bereiken van het Verstand van Liefde, maar door het berei-
ken van haar ultieme liefde), dat de Ziel getooid is met de ornamenten van deze 
ultieme vrede waarin ze leeft, en duurt, en is, en was, en zal zijn zonder wezen. 
Dit alles, zegt Liefde, is zoals ijzer omgeven met vuur, dat zijn eigen gelijkenis 
heeft verloren omdat het vuur sterker is, en het ijzer in zich heeft veranderd. Net 
zo is deze Ziel omgeven door dit meer-zijn, en gevoed en veranderd in dit meer, 
om de liefde van dit meer, zonder rekening te houden met het minder. Zo blijft 
zij en is veranderd in dit meer van de ultieme permanente vrede, zonder dat men 
haar vindt. Deze Ziel bemint in het zoete land van de ultieme vrede, waardoor er 
niets is dat hen die daar liefhebben kan helpen of bezwaren: noch een geschapen 
wezen, noch een gegeven ding, noch wat God belooft of opdraagt.

Rede: En wat dan? zegt Rede.

Liefde: Wat nooit gegeven was, noch is, noch zal gegeven worden, wat haar naakt 
heeft gemaakt, en haar in het niets heeft gezet, zonder dat zij zich bekommert om 
wat ook mag zijn, zonder dat ze hulp wil of gespaard wil worden, noch door Zijn 
macht, noch door Zijn wijsheid, noch door Zijn goedheid.

De Spiegel van de Eenvoudige Zielen 
(hoofdstuk 52)

Marguerite Porete
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De Ziel spreekt over haar geliefde en spreekt als volgt: Hij is, zegt deze Ziel, en aan 
hem ontbreekt niets; en ik ben niets, en zo ontbreekt mij niets. En zo heeft Hij 
mij vrede gegeven en leef ik enkel van vrede, die geboren is uit zijn gaven in 
mijn ziel, zonder gedachte. En zo kan ik niets als het me niet is gegeven. Dit 
is mijn alles en mijn beter. En zulk een zijn doet mij één liefde, en één willen, 
en één werk in twee naturen hebben. Zulk een macht heeft de eenheid van de 
goddelijke gerechtigheid.

Liefde: Deze Ziel laat de doden de doden begraven en de hopeloze zielen de 
deugden beoefenen, en ze rust vanuit haar minder-zijn in Gods meer-zijn, 
maar ze gebruikt alle dingen. Dit meer toont haar haar niets en nietigheid, 
naakt, onbedekt. En deze naaktheid toont haar de Almachtige door de goed-
heid van de goddelijke gerechtigheid. Dit aanschouwen maakt haar diep, wijd, 
verheven en zeker, want elk aanschouwen maakt haar altijd naakt, alles en 
niets, zo lang als het aanschouwen haar in zijn omhelzing houdt.

Vertaald uit 

Romana Guarnieri en Paul Verdeyen S.J. (ed.), Marguerite Porete: Le Mirouer 
des Simples Âmes/Margaretae Porete Speculum Scimplicium Animarum (Turnhout : 
 Brepols, 1986).

Ellen Babinsky (vert.) Marguerite Porete: The Mirror of Simple Souls, (New York, 
Mahwah: Paulist Press, 1993).

Manuscript Chantilly  
Musée Condé  
F XIV 26, fol. 38 
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Marguerite Porete. Auteur van een 
mystiek en allegorisch meesterwerk

Marleen Cré 

- I -

Ik, mens gemaakt door de Schepper: door mij heeft de Schepper over zichzelf dit 
boek gemaakt. Waarom dat zo is, weet ik niet, en verlang ik ook niet te weten. 
Waarom? Ik heb er geen controle over. Het is genoeg voor mij dat het bestaat 
in het geheime weten van de goddelijke wijsheid en de hoop. Ik groet deze 
goddelijke wijsheid en hoop hier door de liefde van de vrede van de naastenliefde 
in de hoge Drie-Eenheid die hen garandeert, in hen uitsprekend de getuigenis 
van hun leven in de verklaringen van de clerici die dit boek lazen. 
(Inleiding tot de goedkeuringen van de Miroir des Simples Âmes, vertaald vanuit de 
Middelengelse tekst, waar ze aan het begin van het boek staan. De Latijnse tekst 
vertaalt deze passage aan het einde van de tekst. In de Franse tekst ontbreekt de 
passage.)

Toen Marguerite Porete op 31 mei 1310 veroordeeld werd als hervallen ketter, trof 
dat vonnis ook Le Miroir des Simples Âmes, de tekst die Marguerite schreef, en die 
vier jaar eerder in 1306 door de bisschop van Kamerijk Guy de Colmieu als ketters 
was veroordeeld en verbrand in het bijzijn van de auteur. Het vonnis van de Parijse 
inquisiteur Guillaume de Paris luidde als volgt: 

Door dit vonnis veroordelen wij het voornoemde boek als ketters en vol 
dwalingen. Het bevat dwalingen en ketterijen als zodanig beoordeeld door 
het oordeel en advies van de magisters in de theologie verblijvend in Parijs, 
en nu willen we dat dit boek uitgeroeid en verbrand wordt. We bevelen ten 
strengste dat iedereen die het voornoemde boek in zijn bezit heeft, op straffe 
van excommunicatie, het boek zonder bedriegerij aan ons of aan de prior van 
de Parijse Dominicanen overdraagt voor het volgende feest van de Apostelen 
Petrus en Paulus (29 juni). (vertaald uit Field, The Beguine, p. 228-229).

Het vonnis van 31 mei werd uitgevoerd op 1 juni 1310, zoals we het lezen in de kronieken :

Omdat ze dit boekje, noch de dwalingen die het bevatte wilde afzweren, maar 
gedurende een jaar of langer koppig het vonnis van excommunicatie had 
verdragen dat de inquisiteur van ketterse verdorvenheid haar had opgelegd 
– omdat ze niet voorgeleid wou worden hoewel ze voldoende gewaarschuwd 
was – tenslotte, omdat ze volhardde in haar boosheid, werd ze voorgeleid 
en overgedragen aan de seculiere rechtbank, op de Place de Grève, in de 
aanwezigheid van de geestelijkheid en de mensen die speciaal voor het vonnis 
waren samengekomen, met de raad van geleerden. De provoost van Parijs nam 
haar onmiddellijk onder zijn jurisdictie, en executeerde haar op de brandstapel 
de volgende dag. Ze toonde toch vele tekenen van berouw bij haar einde, dat 

* Er bestaan hedendaagse vertalingen in het Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Catalaans van  
Le Miroir des Simples Âmes van Marguerite Porete. Ik bereid een vertaling in het Nederlands voor.
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zowel edel als devoot was, en hierdoor werden de harten van velen vroom en 
wenend tot mededogen geroerd, zoals verteld werd door de ooggetuigen van 
dit gebeuren. (vertaald uit Field, The Beguine, p. 234).

Marguerite Porete is fascinerend als de persoon van wie we in de bewaarde 
documenten over haar proces, en in aspecten van haar boek een korte glimp 
opvangen. Zoals we kunnen lezen in de documenten rondom haar proces, was 
ze een moedige, vasthoudende vrouw. Ondanks de eerste veroordeling van haar 
boek bleef ze haar tekst verspreiden, en legde hem voor aan verschillende lezers 
(waaronder ook Jean de Chateauvillain, de bisschop van Châlons-sur-Marne, 
hoewel dit waarschijnlijk gebeurde na een klacht over het boek, en op zijn vraag). Dit 
vernam Philip de Marigny, de nieuwe bisschop van Kamerijk, die ook inquisiteur van 
Lotharingen was, en hij gaf haar aan bij de inquisiteur van Parijs, Guillaume Humbert, 
ook bekend als Guillaume de Paris.  Toen ze in de herfst van 1308 werd voorgeleid voor 
Guillaume weigerde ze de eed te zweren die het onderzoek en proces tegen haar in 
gang kon zetten. Ze bleef anderhalf jaar zwijgen, en ging zonder noemenswaardige 
externe steun voor haarzelf en haar boek haar dood tegemoet nadat een groep 
theologen van de universiteit van Parijs vijftien stellingen uit de Miroir onderzochten, 
en concludeerden dat ‘een boek dat dergelijke stellingen bevatte wel degelijk 
ketters was’. Ondanks de steunbetuigingen van drie geestelijken die aan de Miroir 
zijn toegevoegd in de Middelengelse en de Latijnse vertaling van haar tekst, was 
Marguerite tijdens haar proces geïsoleerd, en was er blijkbaar niet echt iemand die 
haar steunde, waarschijnlijk omdat ze niet van adel was, en niet tot een kloosterorde 
behoorde. 

Marguerite Porete is door haar dood een tragische figuur die tot de verbeelding 
spreekt, en fascinerend als de auteur van ‘een tekst die bleef leven’, zelfs al was hij 
veroordeeld tot totale vernietiging en vergetelheid. Niet iedereen die een exemplaar 
van de Miroir in zijn bezit had, leverde het in bij de prior van de Parijse Dominicanen. 
Niet iedereen die een exemplaar bezat, hoorde de verordening, of wenste er gehoor 
aan te geven. De vrouw die zweeg voor de inquisiteur, behield haar stem, haar boek 
werd verstopt en bewaard, en overleefde uiteindelijk in vier talen – zo staat haar 
literaire onsterfelijkheid haaks op haar dood en de poging de Miroir voor altijd uit te 
roeien.

- II -

De Miroir kende een beperkte, maar interessante, anonieme middeleeuwse 
verspreiding, die de interesse voor het boek, en ook de controverse die het 
teweegbracht weerspiegelt. In 1946 pas plaatste Romana Guarnieri de anonieme 
tekst Le Miroir des Simples Âmes in relatie tot de vrouw Marguerite Porete die in 1310 
in Parijs op de brandstapel stierf. De tekst is bewaard in het Frans, het Latijn, het 
Middelengels en het Italiaans.

De Franse tekst overleeft in een handschrift: Chantilly, Musée Condé, MS F. xiv 26. 
Het werd geschreven in het Frans van het einde van de veertiende eeuw of rond 
1500, en gekopieerd in de streek van Orléans. Het handschrift was in het bezit van 
de priorij van La Communauté des Dames Religieuses de la Madeleine-lez-Orleans, 
van de orde van Fontevraud. In Valenciennes, Bibliothèque municipale, MS 239, 
eveneens een handschrift uit de vijftiende eeuw, komen hoofdstukken 77 en 78 (zoals 
genummerd in de editie van het Chantilly manuscript) voor in een compilatie in dit 
handschrift. Omdat de taal waarin deze hoofstukken geschreven zijn Oudfranse, 
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Picardische karakteristieken heeft, wordt algemeen aangenomen dat deze fragmenten 
dichter dan de tekst in het Chantilly manuscript aanleunen bij Marguerites origineel 
(dat niet bewaard is).
Een derde handschrift, Bourges, Bibliothèque Municipale, MS 120 bevatte een 
zeventiende-eeuwse kopie van de tekst. Het handschrift ging verloren in 1961, toen het 
naar de Bibliothèque Nationale werd verstuurd.

De vertaling van de Miroir in het Latijn, werd waarschijnlijk voor 1317 gemaakt, mogelijk 
in verband met het proces tegen de tekst en de auteur in Parijs, maar zeker is dat niet. 
Misschien werden voor het proces enkel de vijftien stellingen in het Latijn vertaald, en 
ontstond de Latijnse vertaling elders, misschien in Zuid-Frankrijk.

Bibliotheca apostolica vaticana, cod. Vat. lat. 4355 werd in de veertiende eeuw op 
papier geschreven, in klein schrift met veel afkortingen, dus waarschijnlijk voor een 
geletterd publiek, net zoals Bibliotheca apostolica vaticana, cod. Chigianus B IV 
41, geschreven rond 1398. Ook uit de veertiende eeuw komt Bibliotheca apostolica 
vaticana, cod. Rossianus 4, maar hier is de tekst geschreven op perkament, in een 
zeer leesbaar handschrift met weinig afkortingen, dus waarschijnlijk voor een publiek 
minder vertrouwd met het Latijn. 

Bibliotheca apostolica vaticana, cod. Chigianus C IV 85, een handschrift dat 
toebehoorde aan de Benedictijnen van Subiaco en gedateerd wordt in 1521, bevat een 
versie van de tekst met vereenvoudigde grammatica en woordenschat. Dit wijst erop 
dat de tekst voor verschillende (groepen) lezers werd gekopieerd.
Oxford, Bodleian Library, MS Laud Latin 46 bevat enkel het eerste blad van de Latijnse 
tekst en de laatste paragraaf. De hele tekst is uit de codex gescheurd, wat herinnert 
aan de controverse die deze tekst opriep. Dat niet de hele tekst uit het handschrift is 
verwijderd, wijst erop dat het in een destructieve impuls is uitgescheurd, en niet door 
iemand die het werk graag wou hebben. Mogelijk wist de lezer dat dit een als ketters 
veroordeelde tekst was.

Recent deed Justine Trombley onderzoek naar twee handschriften waarin 
becommentarieerde fragmenten van de Latijnse tekst voorkomen. Bibliotheca 
apostolica vaticana, MS Vat. lat. 495 is een vijftiende-eeuwse codex en bevat een lijst 
van dertig fragmenten uit de Speculum die becommentarieerd en weerlegd worden 
met behulp van theologische en Bijbelse citaten. De commentator hanteert een droge, 
academische toon. 

Op basis van de watermerken op het papier gebruikt voor Padua, Bibliotheca 
Universitaria, MS 1647 kan besloten worden dat het handschrift tussen 1396 en 1428 
werd geschreven. Geschreven door Giacomo de Zocchi, professor Kerkelijk Recht in 
Padua (overleden in 1457) die een oudere tekst kopieert. Vijfendertig fragmenten 
vanuit de gekende vertaling van de Speculum in het Latijn worden aangevallen en 
weerlegd met passie en eruditie door een auteur die geen link legde tussen de tekst 
en de veroordelingen van Marguerite in 1306 te Kamerijk (en Valenciennes) en in 1310 
in Parijs. Hij was geen inquisiteur (hij gebruikt de uitdrukking ‘dragen we de ketter en 
zijn werk over aan verbranding door vuur’ eerder dan ‘dragen we de ketter over aan de 
seculiere arm (der wet)’), en werkte voor 1317, omdat hij wel de decreten Ad absolendam 
(1184) en Cum ex iniuncto (1199) gebruikt, maar niet Ad nostrum (gepubliceerd 1317), waarin 
de begijnen en begarden voorgesteld worden als zich aan de rand van de orthodoxie 
bevindend, en waarin ‘typische’ ketterse ideeën beschreven worden, gebaseerd op de 
Miroir. De auteur van deze kritiek op de Speculum vindt het een werk van een ‘hereticus’ 
(ketter), die ‘malignus’ (hatelijk, engdenkend) en ‘stolidus’ (saai, dwaas) is, en die 
‘rusticaliter’ (boers, het tegenovergestelde van hoofs) over Christus spreekt. Op basis 
van dit handschrift suggereert Justine Trombley dat de vertaling van de Miroir in het 
Latijn wel eens vroeger zou kunnen gemaakt zijn dan tussen 1310 en 1330 (zoals Sylvain 
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Piron argumenteert – onder andere omdat het werk de term ‘philocaptus’ gebruikt, 
voor het eerst gebruikt door Raymond Lull, in de jaren 1270-1290 in Noord-Italië), en 
zeker voor 1317.

De Miroir werd in de late veertiende of begin vijftiende eeuw in het Middelengels 
vertaald door een vertaler die verklarende glossen aan de tekst toevoegt op plaatsen 
die door zijn lezers als problematisch of onduidelijk werden ervaren. We kennen deze 
vertaler als M. N., omdat hij (of zij?) deze glossen markeert door zijn (of haar?) initialen 
(M. aan het begin, en N. aan het einde van de verklarende passages). London, British 
Library, MS Additional 37790 (The Amherst Manuscript) werd geannoteerd door de 
Kartuizer James Grenehalgh, en Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 505 was in het 
bezit van de Kartuizers van London. Het is om die reden dat Cambridge, St John’s 
College, MS 71, waarin de Middelengelse tekst ook voorkomt, ook met de Kartuizers 
in verband wordt gebracht. Al deze handschriften dateren uit de vijftiende eeuw. 
 Aan het einde van de vijftiende eeuw vertaalde Richard Methley, Kartuizer van het 
Mountgrace klooster, de Middelengelse tekst in het Latijn. Hij liet de verklarende 
glossen van M.N. weg, en schreef er zelf nieuwe. Deze Latijnse versie staat in 
Cambridge, Pembroke College, MS 221. 

De vertalingen van de Miroir in het Italiaans, waarschijnlijk vanuit het Latijn, 
dateren uit de veertiende en vijftiende eeuw. De eerste versie is te vinden in 
Firenze, Bibliotheca Riccardiana, MS 1468. Deze vertaler veronderstelt dat het werk 
geschreven werd door een vrouw, voor een vrouwelijk publiek.
 In de tweede Italiaanse versie van de tekst, wordt hij toegeschreven aan Margareta 
van Hongarije (1242-1270) in een proloog die aan de tekst wordt toegevoegd. In een 
appendix wordt een episode uit het leven van Margareta verteld, m.n. de episode 
waarin Margareta de stigmata ontvangt. Deze versie van de Italiaanse tekst staat 
in Napels, Biblioteca Nazionale, XII. F5; Wenen, Österreichische Nationalbibliotek, 
Palat. 15093 en Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Oct. Ital. 15. Door de 
toewijzing van de tekst aan Margareta van Hongarije is de Italiaanse tekst vooral 
bestudeerd door Hongaarse onderzoekers.

De overlevering van de Miroir in vier talen en achttien manuscripten (dan tel ik de 
manuscripten met fragmenten ook mee) was beperkt, maar de variatie tussen de 
verschillende tekstversies (onder andere wat indeling in hoofdstukken betreft) wijst 
wel op een complexe traditie waarin meer manuscripten circuleerden. Omdat in elke 
versie van de tekst lacunes voorkomen is het ook nodig voor een volledig begrip van de 
tekst om de versies in verschillende talen naast elkaar te leggen. Een geannoteerde, 
meertalige editie van de tekst staat op het verlanglijstje van veel onderzoekers. 

Opmerkelijk is ook dat sommige handschriften de tekst wel als ketters of 
problematisch bestempelen, en dat andere de tekst overleveren als moeilijk, 
maar waardevol. Uit de overlevering blijkt ook dat de tekst vooral circuleerde 
als devotioneel werk in verschillende orthodoxe contexten, wat er op wijst dat 
er in die kloosters of abdijen een openheid ten opzichte van complexe, radicale 
contemplatieve teksten bestond. Of zoals Michael Sargent het zegt: er was een 
‘veranderende spiritualiteit, die het devotionele enthousiasme van de Miroir als 
belangrijker zag dan de quietistische of perfectionistische tendensen van de tekst’ 
(Sargent 2012). 
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- III -

In wat volgt wil ik u graag nader laten kennismaken met enkele aspecten van de tekst 
die Marguerite heeft nagelaten.
 
In de Miroir des Simples Âmes beschrijft en evoceert Marguerite haar spirituele leven en 
mystieke ervaringen en haar begrijpen van deze ervaring. 
 Ik zal het in wat volgt hebben over:

 (1)  de belangrijkste thema’s van de tekst
 (2)  de verrassende opbouw van de tekst
 (3)  het provocatieve, maar ook speelse karakter van de tekst
 (4)  het belang voor het literair functioneren van de tekst van de exuberantie  
  van de herhaling 

(1)
Ik neem aan dat aan de basis van de Miroir inderdaad een ervaring ligt, die Marguerite 
heeft uitgedrukt in een taal die ingebed is in de theologische, filosofische en literaire 
tradities van haar tijd (laatste decennia van de dertiende en eerste decennium van 
de veertiende eeuw). In Marguerites tekst vinden we invloeden van onder andere 
Pseudo-Dionysius, Willem van St Thierry, Augustinus, Beatrijs van Nazareth, de Bijbel 
en exegese, maar de tekst is ook schatplichtig aan de hoofse traditie van romances en 
poëzie (zoals de liefdespoëzie die geschreven werd voor de puy, literaire wedstrijden 
gehouden in Valenciennes, en de allegorische dialogen van Le Roman de la Rose).

De Miroir is een tekst die erop wijst dat Marguerite belezen was, of via mondelinge 
overlevering deelnam aan deze religieuze en literaire tradities, en ze ook verwerkte in 
haar tekst. Dit verankerd zijn in de literaire traditie, en het omringd zijn door teksten in 
een omgeving waar ze (door lezen of luisteren) voor haar beschikbaar waren, staat in 
contrast met de eenzaamheid en het isolement waarin Marguerite zich klaarblijkelijk 
bevond tijdens haar proces te Parijs van 1308 tot 1310. 

De onderstroom in de Miroir is de spirituele evolutie en opgang van de ziel, die in 
zeven staten / trappen / (gemoeds)toestanden / wijzen van zijn (‘estat’ / ‘estre’) verniet 
(nietig gemaakt) wordt, en haar wil opgeeft, en zo als vrije en edele ziel open staat voor 
het goddelijke waarmee ze vervuld wordt, en deel heeft aan de goddelijke wil en de 
dynamische relatie tussen de personen van de Heilige Drie-Eenheid. In deze opgang 
beleeft en kiest Marguerite resoluut de radicale weg, voorbij de veilige, devotionele 
praktijk van de deugdzame werken, biecht, gebeden, en geboden van de kerk in de 
wereld (die zij Saincte Englise la Petite noemt; Saincte Englise la Grande is dan de 
gemeenschap van vrije zielen). In de onmiddellijke godsontmoeting en godservaring 
‘sans nul pourquoi’ (een uitdrukking die ze ontleent aan Beatrijs van Nazareth) – 
ervaart ze het overweldigende al van de Drie-Eenheid en het niets-zijn van de ziel – een 
ervaring die Marguerite in de vijfde ‘estat’ plaatst en als blijvend voelbaar beschrijft. 

Marguerites taal is doordrongen van tegenstellingen en paradoxen, die rusten 
op het aanvoelen van de afstand tussen God en de Ziel (tussen Amour en Âme). Dit 
aanvoelen resulteert in een diepe nederigheid van de ziel die zich ten volle realiseert 
hoe klein ze is. De tegenstellingen in de tekst rusten ook op het gelijktijdige opgeheven 
en aangehouden worden van die afstand (God is ‘Loingprès’, Hadewijchs ‘verre-bi’) 
wanneer de ziel haar wil opgeeft, en Gods wil in zich voelt werken. 

Het kader waarin de tekst kan (moet?) gelezen worden wordt expliciet door de auteur 
verduidelijkt in hoofdstuk 118 van de Miroir, bijna aan het einde van het werk (dat in 
de editie van de Chantilly tekst, aangevuld met ontbrekende passages vanuit het 
Middelengels of het Latijn, 140 hoofdstukken telt): 

De ziel moet doorheen de eerste staat van het zich houden aan Gods geboden (eerste 
‘estat’), en de tweede van het sterven aan het lichaam en de wereld. In de derde staat 
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moet de ziel sterven aan de geest, en het zelf en de wil breken en verwonden om meer 
plaats te kunnen maken voor God. In de vierde staat wordt de ziel gevuld met Gods 
pure liefde, en is ze dronken van liefde. In de vijfde staat wordt de ziel zich bewust 
van haar nietigheid, en kan ze door haar eigen wil op te geven, gevuld worden door 
Gods wil, die als enige wil in haar werkt. In korte flitsen van een nog hogere eenheid 
met God, in de zesde staat, ziet de ziel noch zichzelf, noch God, maar wordt volledig 
zuiver, verlicht en vrij/bevrijd omdat God enkel zichzelf in haar ziet zonder iets van de 
ziel weg te nemen. In het leven na de dood zal de ziel de perfecte eenheid met God in 
de zevende staat beleven. 

(2) 
Zoals reeds gezegd start Marguerite de Miroir niet met een uiteenzetting van deze 
zeven staten, maar gooit de lezer onmiddellijk in het diepe. De Miroir onderwijst en 
vermaakt de lezer vooral in allegorische dialogen. De drie belangrijkste personages 
in de dialogen zijn Amour, Raison, en Âme, maar ook personages zoals Verité, 
Crainte, Saincte Eglise, Discretion, Courtoisie, Esbahyssement, Entendement de 
Divine Lumière, … komen aan het woord. Amour en Âme zijn de meest voorkomende 
sprekers, die de dynamieken en karakteristieken van de verhouding tussen Amour 
en ‘Âme enfranchie’ verwoorden en verduidelijken. In het eerste deel van de tekst 
is Amour de dominante stem. In aanvankelijk cryptische taal beschrijft Amour ‘une 
autre vie, que nous appellons paix de charité en vie adnientie’ (5/3-4) [een ander 
leven, dat wij vrede van de liefde in het verniete leven noemen]:

De ceste vie, dit Amour, voulons nous parler, en demandant que l’en puisse 
trouver
i.  une ame
ii.  qui se saulve de foy sans oeuvres,
iii.  qui soit seulement en amour,
iv. qui ne face rien pour Dieu,
v. qui ne laisse rien à faire pour Dieu,
vi. a qui l’en ne puisse rien aprandre,
vii. a qui l’en ne puisse rien toullir
viii. ne donner
ix. et qui n’ait point de voulenté. (5/6-14)
[Over dit leven, zegt Liefde, willen wij spreken, vragend wie zou kunnen 
vinden
i. een ziel
ii. die zich redt door geloof zonder werken
iii. die enkel in liefde is
iv. die niets doet voor God
v. die niets laat voor God
vi. aan wie niets kan geleerd worden
vii. van wie niets kan weggenomen worden
viii. aan wie niets kan gegeven worden
ix. en die geen wil meer heeft.]

In hoofdstuk 58 verduidelijkt Marguerite dat het boek vooral de vijfde van de zeven 
staten van de ziel beschrijft:

Ainçois est en esbauts ou cincquiesme estat avec son amant. (58/7)
[Zo is de ziel in de diepte van de vijfde staat met haar geliefde.] 
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De cryptische taal van het begin van de tekst werkt desoriënterend, maar is ook 
effectief. Als de tekst niet alleen de volgorde bewaart die Marguerite zelf aan het boek 
gaf, maar ook de volgorde waarin ze schreef, dan doorlopen we samen met haar het 
proces van het volledig doorgronden van wat het betekent een ziel te zijn die haar wil 
opgeeft om enkel nog Gods wil te willen. Hoewel de Miroir een lange tekst is, bestrijkt 
de ‘actie’ een kleine oppervlakte. Van passage tot passage worden alle aspecten van 
de vrije ziel in subtiele details traag en grondig uitgespit. De basiselementen van 
de tekst bevinden zich eigenlijk in elk hoofdstuk opnieuw, zoals Amour opmerkt in  
hoofdstuk 12:

Or oyez et entendez bien, auditeurs de ce livre, le vray entendement de ce que 
ce livre dit en tant de lieux, que l’Ame Adnientie n’a point de voulenté, ne point 
n’en peut avoir, ne point n’en peut vouloir avoir, et en ce est la voulenté divine 
parfaictement acomplie; ne, jusques ad ce n’a l’Ame souffizance de divine 
Amour, ne Amour divine souffizance de l’Ame, jusques ad ce l’Ame soit en Dieu 
et Dieu en l’Ame de luy par luy en tel estre de divin assise: et adonc a l’Ame toute 
sa souffizance. (12/3-11)
[Dus luister en bevat het goed, toehoorders van dit boek, het ware begrijpen van 
wat dit boek zegt op zo vele plaatsen: (dit boek zegt) dat de verniete ziel geen 
wil meer heeft, en er ook geen kan hebben, en er ook geen kan willen, en hierin 
is de goddelijke wil perfect vervuld. De Ziel bezit geen vervulling van goddelijke 
Liefde, en de goddelijke Liefde bezit geen vervulling van de Ziel tot wanneer 
de Ziel in God is en God in de Ziel, van Hem, door Hem in zulk een staat van 
goddelijke rust. Dan heeft de Ziel al haar vervulling.]

De structuur die Marguerites tekst heeft is als volgt:
Deel 1:  Hoofdstukken 1-117: Allegorische dialoog, hoofdzakelijk tussen Amour,  
   Âme en Raison. Ongeveer vanaf hoofdstuk 30 krijgt Âme een grotere rol. 
Deel 2:  Hoofdstuk 118: hoofdstuk waarin de zeven staten worden beschreven en 
   toegelicht.
   Hoofdstuk 119: hoofdstuk waarin de ziel reflecteert over het boek.
   Hoofdstukken 120-122: lofzangen op de ziel door Waarheid en de Kerk, en 
   het lied van de Ziel. 
Deel 3:  Hoofdstukken 123-139: ‘Considerations’ of meditaties voor de zielen die 
   niet vrij zijn, en de ‘Demandes d’Amour’ die de ziel haar wil doen opgeven, 
   gevolgd door recapitulerende hoofdstukken. Hoofdstuk 140 geeft de goed- 
   keuring over het boek door drie geestelijken, bewaard in de Middelengelse 
   en Latijnse tekst.

 (3)
Mijn ervaring bij het lezen van de tekst, is dat de tekst start met een zekere lichtheid, en 
zich later verdiept en ernstiger wordt van toon, en complexer in de argumentatie (onder 
meer door exegetische lezingen van de transformatie van Christus op de berg Thabor 
(Mattheus 17, 1-9) en Spreuken XXIV 16, ‘De rechtschapene valt zeven keer per dag’). Die 
lichtheid van de tekst wordt vaak over het hoofd gezien omdat, zoals Nicholas Watson 
het uitdrukt, de tekst meestal gelezen en bestudeerd wordt ‘under the long shadow of 
a heresy trial’ (Watson 1996).
Het is zeker het effect van de ordening van het materiaal dat de vroege beschrijvingen 
van de Âme enfranchie provoceren (zoals de negen punten eerder aangehaald). Het is 
niet moeilijk zich voor te stellen dat sommige lezers onthutst reageren op wat ze lezen, 
omdat ze – zoals Marguerite schrijft – zelf geen vrije zielen zijn. Marguerite was zich 
bewust van het weerbarstige en controversiële karakter van haar tekst. Dat Marguerite 
weet hoe ze zal gelezen worden, blijkt uit 56/5-7: 
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‘Et vrayement, se aucun le nous disoit, disent les Vertuz, nous le tendrions a 
bougre et a mauvais crestien.’ 
[Als iemand ons durft te zeggen dat wie ons dient ten onder zal gaan, dan 
noemen we hem een ketter en een slechte Christen.]

Maar in de provocatie zit, zeker bij het begin van de Miroir, iets speels uitdagends, 
zelfs iets euforisch. Sargent noemt dit ‘het devotionele enthousiasme’ van de 
tekst (Sargent 2012), Sylvain Piron spreekt over ‘une créativité speculative’, een 
speculatieve creativiteit. Ik wil de evolutie van lichtheid naar grotere diepgang en 
ernst kort illustreren aan de hand van hoe de Miroir Raison laat spreken. De onthutste 
reacties van Raison kunnen gelezen worden als Marguerites eigen vragen aan Amour, 
of als mogelijke kritische reacties van lezers of toehoorders. Raison reageert steeds 
op de verrassende of paradoxale uitspraken van Amour of Âme zoals we ze vinden in 
hoofdstuk 5.

Deze reacties van Raison komen in het eerste deel van de tekst zo vaak voor, dat ze 
door hun voorspelbaarheid een speels karakter krijgen. 

Hee, pour Dieu, Amour, dit Raison, qu’est ce a dire, ce que vous dictes? 
(7/6-7)
[Ah, om de liefde Gods, zegt Rede, wat betekent dit, wat je zegt?]

Et que peut ce estre, dame Amour, dit Raison, que ceste Ame peut vouloir ce 
que ce livre dit, qui desja a dit devant qu’elle n’a point de voulonté? (7/17-19)
[En hoe kan het zijn, Vrouw Liefde, zegt Rede, dat deze Ziel kan willen wat dit 
boek zegt, dat reeds eerder heeft gezegd dat ze geen wil meer heeft?]

Hee, pour Dieu, dit Raison, qu’esse a dire? (9/28)
[Ah, om de liefde Gods, zegt Rede, wat betekent dit?]

Hee, pour Dieu! dit Raison, qu’est-ce a dire? (11/30)
[Ah, om de liefde Gods, zegt Rede, wat betekent dit?]

In hoofdstuk 11, waarin de negen karakteristieken van de vrije ziel worden uitgelegd, 
vraagt Raison negen keer op bijna exact dezelfde manier om uitleg. Ik weet niet of 
het historisch mogelijk was, maar ik zie dan altijd een groep luisteraars rondom 
Marguerite zitten, die op de duur na elke volgend punt van Amour allemaal te samen 
roepen: ‘Hee, pour Dieu, qu’est-ce a dire?’ (Gezamenlijke lectuur van deze tekst – 
misschien zelfs met rolverdeling – behoort misschien wel tot de mogelijkheden van 
hoe deze tekst in de praktijk gelezen werd.)

Later in de tekst moet Raison het vaak ontgelden, en wordt hard toegesproken door 
Amour en Âme, die op dat moment de ‘fierheid’ en de durf van de vrije ziel etaleert. 

Ame: Or donc, Raison, dit l’Ame, vous avez oÿ le temoignage d’Amour; vous 
taisez vous d’ores en avant de vous mesler de moy. (35/38-40)
[Ziel: Nu, Rede, zegt de Ziel, je hebt de getuigenis van Liefde gehoord. Zwijg 
dus voor je je verder met mij bemoeit.]

Ame: Hee, Raison, dit ceste Ame, comme vous estes rude! Amour veult et 
m’octroie que je die, pense et face tout ce que je vouldray; et pourquoy ne 
feroit? dit l’Ame. (36/13-15)
[Ah, Rede, zegt deze Ziel, hoe onwetend ben jij! Liefde wil en bevestigt dat ik 
zou mogen zeggen, denken, en doen alles wat ik zou willen, en waarom zou 
ze dat niet doen? zegt de Ziel.]
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Amour: Hee, Raison, dit Amour, tousjours serez borgne, et vous et tous ceulx 
qui sont nourriz de vostre doctrine. Car celuy est bien borgne, qui voit les choses 
devant ses yeulx, et ne les cognoist mie, et ainsi est il de vous. 
(43/24-27)
[Ah, Rede, zegt Liefde, jij zal altijd eenogig zijn, jij en allen die door jouw leer 
gevoed worden. Want, hij die de dingen voor zijn ogen ziet en niet begrijpt, is 
zeker slechtziend, en zo is het met jou.]

Hoewel de allegorische figuur Raison het zwaar moet ontgelden, en sterft in hoofdstuk 
85, wordt ze toch niet helemaal uitgeschakeld, maar spreekt nog in een aantal dialogen. 
Ook een enkele keer spreekt Âme in naam van Raison. 

Amour: Je diray, dit Amour, ce que Raison demanderoit, se elle estoit en vie. Elle 
demanderoit, dit Amour, qui est mere d’elle, et de ses aultres Vertuz, qui sont 
d’elle germaines, et se elles sont meres de nully. (88/4-7)
[Liefde: Ik zal zeggen, zegt Liefde, wat Rede zou vragen als ze nog zou leven. 
Zij zou vragen, zegt Liefde, wie haar moeder is, en de moeder van de andere 
Deugden, die haar dichte verwanten zijn, en of zij van iemand de moeders zijn.]
…
L’Ame parle en la personne de Raison: D’ou est donc, dit ceste Ame qui parle en 
personne de Raison, celle Humilité qui est mere de ces Vertuz? A qui est elle fille, 
ne dont vient elle, qui est mere de si grant lignage comme des Vertuz, et tante 
de Sainteté, dont les Vertuz sont meres. Qui est ayeule a ceste Saincteté? Scet 
nul parler dont vient telle lignee? (88/21-26)
[De Ziel spreekt in de persoon van Rede: Van waar komt dan, zegt deze Ziel 
die spreekt in de persoon van Rede, deze Nederigheid die moeder is van deze 
Deugden? Van wie is zij de dochter, en vanwaar komt zij, die moeder is van 
zo’n groot nageslacht als de Deugden, en tante van Heiligheid, van wie deze 
Deugden de moeders zijn? Wie is de grootmoeder van deze Heiligheid? Kan 
iemand zeggen vanwaar dit geslacht komt?]

Dit is theologisch een interessant detail, omdat het aantoont (allicht als je de Rede als 
een deel/vermogen van de ziel ziet) dat de ziel in de mystieke eenheid met God toch 
zichzelf blijft, en dat de deugden haar dienen in plaats van zij de deugden, maar dat 
ze blijft werken (weliswaar door Gods wil in haar, in plaats van door haar eigen wil). 
Het wijst ook op de verdieping in de tekst, die de thema’s die besproken worden steeds 
verder nuanceert, ook door te spelen met wie spreekt en in welke hoedanigheid.

(4)
Naast het speelse element dat je kan vinden in de dialogen tussen Amour, Ame, Raison, 
en de andere allegorische figuren, heeft de Miroir ook een zekere exuberantie, onder 
andere in het exuberante zelfvertrouwen van de vrije Ziel (een thema dat ik hier niet kan 
uitwerken, maar toch even wil vermelden), maar ook de exuberantie van de herhaling, 
van de veelheid van woorden die de Ziel/Marguerite gebruikt om over de vrije ziel en 
God te schrijven. In hoofdstuk 119 verontschuldigt ze zich bij de vrije zielen dat haar 
tekst al zo lang is geworden:

Je me excuse, dit ceste Ame, a vous toutes celles qui demourez en nient et qui 
estes cheues d’amour en tel estre; car j’ay fait ce livre moult grant par paroles, 
qui vous semble moult petit, ad ce que je vous puis cognoistre. (119/8-12)
[Ik verontschuldig mij, zegt deze Ziel, bij jullie allen die in het niet verblijven, en 
die uit de liefde in zulk een staat gevallen zijn, want ik heb dit boek heel groot 
gemaakt met woorden, het boek dat jullie heel klein lijkt, in zoverre als ik jullie 
kan begrijpen.]
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Later in het hoofdstuk geeft ze toe dat ze haar boek niet kan voltooien, omdat het niet 
mogelijk is God te beschrijven.

Mon cueur est tiré si hault et avalé si bas, que je n’y puis actaindre; car tout ce 
que l’en peut de Dieu dire ne escrire, ne que l’en peut penser, qui plus est que 
n’est dire, est assez mieulx mentir que ce n’est vray dire. (119/19-22)
[Mijn hart wordt zo hoog getrokken en tegelijk valt het zo laag dat ik (dit boek) 
niet kan voltooien. Want alles wat men over God kan zeggen of schrijven, of 
over Hem kan denken, over God die groter is dan wat ooit gezegd wordt, is 
dus meer zoals liegen dan zoals het zeggen van de waarheid.]

 
Toch lijkt Marguerite ervoor gekozen te hebben de tekst te circuleren in zijn geheel. 
Pas in het geheel heeft het boek zijn volle kracht, en ontvouwt zich langzaam zijn 
volle betekenis. (Het uiteindelijke zwijgen van Marguerite voor de inquisiteur zou ook 
als de ultieme voltooiing van het boek kunnen gezien worden, hoewel het ook een 
teken kan zijn van Marguerites gelatenheid omdat ze wist dat ze niet tegen de macht 
van de Parijse inquisiteur op kon.) 

De Ziel kan niet zwijgen over God, zelfs al is Hij niet in woorden uit te drukken. In 
dit opzicht is het ook opvallend dat Âme en Amour doorheen het boek zeer vaak 
benadrukken dat ze de waarheid spreken. 

In een devotionele context werkt deze herhaling goed. Steeds opnieuw wordt de 
almacht van God, de nietigheid van de ziel, en de nederige overgave van de ziel aan 
Gods wil en overvloedige goedheid in contemplatie herhaald, maar steeds vanuit een 
andere hoek, en in andere, vaak poëtische en beeldrijke taal. Je kan de tekst dus ook 
lezen als een aaneenschakeling van contemplatieve meditaties.

In het fragment dat u hierboven kan vinden, zult u hier een voorbeeld van krijgen. 
U vindt er hoofdstuk 52, een hoofdstuk dat ik in de eerste plaats heb gekozen omdat 
vermoed wordt dat de auteur hier een verwijzing naar zichzelf in de tekst heeft gezet. 
Liefde spreekt tot ‘ceste precieuse marguerite’, wat zowel ‘parel’ als ‘Marguerite’ 
kan betekenen. (In het Middelengels wordt dit vertaald als daisy, madeliefje) Verder 
geeft het hoofdstuk een mooi voorbeeld van de draaikolk van woorden, de werveling 
(zoals Sean Field het noemt) waarin Marguerite beschrijft wat er gebeurt met de ‘Âme 
enfranchie’ als ze getransformeerd wordt in de ultieme altijddurende vrede van de 
Goddelijke wil en liefde. We vinden filosofische terminologie terug (‘een werk in twee 
naturen’), hoofse taal (‘edel verblijf’, een ‘afkomst zonder bastaardkenmerken’), en 
een vuur-metafoor – een pijnlijk krachtige metafoor als je aan Marguerites einde 
denkt – waarin ijzer dat in vuur wordt geplaatst zelf volledig vuur wordt. 

Marguerite blijft een mysterieuze figuur. Er blijven meer vragen over haar 
leven, persoonlijkheid en tekst dan er antwoorden zijn. De Miroir was nooit een 
Middeleeuwse ‘bestseller’, en zal nooit een hedendaagse bestseller worden, maar 
blijft allicht vele academici – terecht – boeien. Ik hoop dat u nieuwsgierig bent 
geworden naar de volledige Miroir, want als we Marguerite blijven lezen, kunnen we 
haar stem en haar boek blijven redden uit het vuur. 
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Lofzang op het Niet 

Maria Petyt

Deze inwendige vrede spruit voort uit een oprecht stre-
ven en neigen naar God. Dit geschiedt wezenlijk, dat wil 
zeggen ontbloot of niet met licht of andere gaven omkleed 
want alle gaven, hoe verheven, voortreffelijk en edel ook, 
zijn nog God zelf niet. Men moet daarom aan dat alles 
voorbij gaan en het in God verliezen om tot een wezenlijke 
vereniging met God te kunnen geraken. Zo lang er immers 
maar een haartje of schijntje van gevoeligheid of gewaar-
wording of de minste voorstelling of vorm van een of 
ander ding met een zekere gehechtheid in een ziel plaats-
grijpt, zo lang blijft zij noodzakelijk van God gescheiden.  

Door enige lessen en het licht dat de Beminde mij plot-
seling in de ziel stortte, heb ik ingezien dat ik in deze of 
andere geestestoestanden ernaar moet streven om vernie-
tigd te blijven, als een puur louter en enkel Niet, overeen-
komstig de eigenschappen van het Niet, die de Beminde 
mij als volgt uiteenzette: Het Niet kent geen derven of niet 
derven, overvloed of gebrek, genietingen of ontberingen 
en geen rijkdom of armoede van de geest. Het Niet blijft 
altijd en overal een Niet. Het Niet heeft nooit blijdschap of 
droefheid; een Niet heeft geen verlangen, begeerte of voor-
keur. Een Niet kan niet vrezen of hopen. Een Niet voelt in 
geen enkele aangelegenheid of voorval enig lijden of pijn, 
hoe alles ook, hetzij rechtstreeks door God of met toelating 
Gods, door enige schepselen ondersteboven zou keren of 
wenden.

Een Niet blijft altijd stil en rustig, gelijkmoedig vrij van 
geest, één en altijd hetzelfde want een Niet is aan geen 
enkel ding gehecht en bezit niets in eigendom. Voor het 
Niet zijn alle zaken één en hetzelfde want het Niet weet 
alles te aanvaarden als opgenomen of versmolten in God. 
Dit louter Niet of een vernietigde ziel vloeit en neigt steeds 
naar haar middelpunt dat God is want zij rukte zich los van 
alle dingen en ook van zichzelf en zij is aan alles voorbij 
gegaan. Zij is tezamen met de schepselen in God verslon-
den door beneden hen af te dalen ofwel tot God opgeheven 
door over alles heen te vliegen. Het Niet is in het goddelijke 
Al verdwenen.

Hertaling door Walfried Poulma, O.Carm.

Maria Petyt zoals afgebeeld in  
Het Leven van de Weerdighe 
Moeder Maria à S.ta Teresia 
(1683). 

Foto: Nederlands  
Carmelitaans Instituut.
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Maria Petyt. Een zeventiende-eeuwse 
kluizenaarster aan het woord

Esther van de Vate, TOC

‘Ik scheen door de geest gevoerd te worden naar een ver gelegen woestijn, waar ik een 
grote eenzaamheid vond en afgetrokkenheid van alles, met een zo diep stilzwijgen (…) 
dat alles in volle stilte scheen te zijn. (…) Het leek alsof ik een nieuwe wereld had ont-
dekt. Ik zeg een nieuwe wereld omdat die heel anders was en niets gemeen had met de 
dingen van deze wereld. Ik realiseerde mij hoe waar het is wat de heilige Teresa schreef 
over de grote holligheid die zij in haar innerlijk vond en die in haar een uit-ijdelen van 
alle creaturen teweeg bracht: o genoeglijke, aangename holligheid en grote innerlijke 
eenzaamheid die bereid is en geschikt om voor de Beminde een woning te maken. (…) 
Soms maakt hij de Ziel tot een eenzaam duifje, een heremiet, en hij leidt haar naar het 
binnenste van die woestijn (…) om daar te spreken tot het hart van de Beminde. Op 
zijn tijd maakt hij haar als een apostel en geeft hij haar een apostolische geest, een 
geest van ijverige en brandende liefde om het geloof te verkondigen en te verspreiden, 
om zielen te winnen etc. Deze twee geesten verschillen van elkaar als dag en nacht. 
Wanneer ik met de ene of met de andere geest bevrucht ben, ben ik een ander mens en 
de Beminde leert mij op zijn tijd naar de een of de ander te leven.’ (Petyt 1683, vol. 2, p. 
250 e.v.– eigen vertaling).

In deze brief, geschreven aan haar geestelijk begeleider, neemt de kluizenaarster Maria 
Petyt – zij leefde van 1623 tot 1677 – u mee naar het stilzwijgen van haar kloostercel. 
Maria was een derdeordeling van de Oude Observantie van de Karmel. Dit artikel han-
delt over hoe deze vrouw aan het woord is gekomen. Na een introductie van haar kluize-
naarsspiritualiteit worden haar lees- en schrijfpraktijk beschreven. Het artikel eindigt 
met een beschrijving van haar spiritualiteit tijdens de Hollandse oorlog. 

Een leven als kluizenaarster

In het jaar 1657 stichtte Maria Petyt een kluizenaarsgemeenschap in de Cluyse naast 
het Karmelconvent in Mechelen. De tertiarissen (o.carm.) van deze gemeenschap leef-
den volgens het eremitisch ideaal van de Eerste Regel van de Karmel, echter niet zoals 
Teresa van Avila en haar ongeschoeide zusters voor het oorspronkelijke ideaal van de 
Karmel hadden gekozen. Het ideaal van de zusters in de Cluyse was geënt op de vroeg-
christelijke levensvorm van de Essenen die door de toenmalige geschiedschrijvers van 
de Karmel als navolgers van de profeet Elia werden beschouwd. Hun leven werd door de 
Annalisten als volgt overgeleverd: ‘Zij allen hadden een heilig huisje, dat zij “Semneae” 
noemden, waar zij een heilig en eenzaam leven leidden. Daar waren zij zes dagen alleen 
in hun beschouwingen en geestelijke oefeningen zonder uit te gaan of uit te zien. Op de 
zevende dag echter kwamen zij bijeen, de vrouwen van de mannen gescheiden, waaruit 
blijkt dat er toen veel kloosters waren waar vrouwen als man leefden.’ (De Lezana 1666, 
p. 954). Dat Maria Petyt en haar medezusters zich spiegelden aan dit vroegchristelijke 
ideaal hoeft ons niet te verbazen. Het belang dat het Concilie van Trente (1545-1563) 
hechtte aan het apostolaat van de Kerk stelde de Karmel voor de taak haar charisma 
aan te passen aan de eisen van de katholieke hervorming en zich aan nieuwe vormen te 
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binden. In deze ontwikkeling werden oude vormen nieuw leven ingeblazen en geïn-
tegreerd in het contemplatieve Karmelideaal. 

De harde weg van boetedoening en gebed waar Maria Petyt zich in haar kluis op 
toelegde werd in weerwil van haar eigen natuur geoefend en gegaan. In haar auto-
biografie en de brieven die zij schreef aan haar geestelijk begeleider, Michaël à San 
Augustino, lezen wij hoe zij telkens weer op weerstanden stuit en zich moet ver-
houden tot een diepe onrust in zichzelf en in haar omgeving. In deze eenzaamheid 
sprak Maria ten beste voor haar geestelijke kinderen én voor (vaak verre) plaatsen 
waar de Kerk het zwaar te verduren had. Elf jaar nadat zij haar intrek had genomen 
in de Cluyse, verzuchtte zij tegen haar geestelijk begeleider: ‘Och was ik maar een 
man! Hoe zou ik de wereld doorkruizen als een andere Franciscus Xaverius, om mijn 
Beminde Zielen aan te brengen.’ (Petyt 1683, vol. 3, p. 126 – eigen vertaling).

Maria’s verlangen naar een ‘nieuwe wereld’ lijkt niet te stillen. Enkele jaren later 
verhaalt haar geestelijk begeleider hoe Maria’s geest ‘uitvliegt’ om de missie van de 
Kerk te ondersteunen: ‘Terwijl <Maria Petyt> in de mis het evangelie hoorde zingen 
hoe Jezus zijn apostelen in de wereld zond om aan alle mensen het evangelie te ver-
kondigen, werd haar geest met een ijverige en vlammende drift ontstoken en ver-
goot zij zoete tranen omdat ook zij met haar verstand over de hele wereld vloog om 
het heilig geloof te verkondigen aan de heidenen en wie in duisternis zit. Zij was als 
jaloers omdat zij de apostelen die naar Japan en Indië reisden, niet kon volgen om ook 
zelf dat ambt te bedienen. Maar toen zij zag dat dit tevergeefs was gewenst, bad zij 
God dat het hem geliefde hun arbeid vruchtbaar te maken, hetgeen haar werd toege-
stemd.’ (M. à S. Augustino 1681, p. 64 – eigen vertaling).

Maria Petyt was niet de enige vrouw die in haar visioenen verre tochten maakte. 
‘Vliegen’ en ‘de dreiging onderweg schipbreuk te lijden’ waren in de spirituele lite-
ratuur van de zeventiende eeuw bekende motieven om de uitdaging en gevaren van 
de mystieke tocht te vertolken. De expansieve en missionaire spiritualiteit van de 
Tridentijnse kerk stelde vrouwen voor de vraag welke roeping zij hadden in het ver-
lossend dienstwerk van de Kerk. In hun pogen hier antwoord te geven ontstonden 
dergelijke extreme visioenen. 

Veel van deze missionair bewogen vrouwen vonden hun inspiratie en ideaal in de hei-
ligheid van Teresa van Avila. Mede door de uitbreiding van de boekdrukkunst kwam 
na haar dood een creatieve cyclus op gang. De vitae en briefwisselingen van haar 
(semi)religieuze ‘dochters’, veelal geschreven in een begeleidingscontact, ontwik-
kelden zich tot een nieuw literair genre dat in de zestiende en zeventiende eeuw van 
groot belang was voor de vrouwelijke toe-eigening van de katholieke hervorming. In 
deze creatieve cyclus kwamen ook de literaire kwaliteiten van Maria Petyt aan het 
licht. 

Maria’s lezen

Net als Teresa kreeg Maria Petyt haar literaire gevoeligheid van huis uit mee. In 
haar autobiografie vertelt zij hoe haar vader zijn kinderen opvoedde in de vroomheid 
van de katholieke hervorming: ‘Om de goede gezindheid en de genegenheid voor de 
godsvrucht beter in ons te laten gedijen, was mijn goede vader gewoon zijn kinderen 
dikwijls uit de levensbeschrijvingen van de heilige maagden voor te lezen. Hiermee 
trachtte hij ons op te wekken en aan te moedigen om de maagdelijke staat trouw te 
blijven.’ (Petyt 1683, vol. 1, p. 7 – vertaling Petyt 2010, p. 43).
Tijdens de ‘wilde jaren’ van haar jeugd ontdekt Maria Petyt het krachtenspel van 
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haar hart door ridderromans te lezen: ‘Met groot genoegen las ik historische ridderro-
mans en dergelijke. Bij het lezen hiervan werd ik dikwijls tot tranen bewogen. Ik koes-
terde een natuurlijk medelijden voor de helden omdat zij her en der pijnlijke beleve-
nissen hadden te doorstaan. Maar ten opzichte van het goddelijke was ik afgestompt. 
Ik verpinkte geen traan bij de overweging van wat mijn lieve Jezus voor mij doorstaan 
en geleden had. Och, wat een grote verblinding!’ (Petyt 1683, vol. 1, p. 16 – vertaling 
Petyt 2010, p. 53). Wanneer Maria deze boeken terzijde legt, blijken de ‘boexckens’ die 
in omloop werden gebracht door rondtrekkende predikers, een goede voedingsbodem 
voor haar roeping. Zij schrijft over deze wending in haar leven: ‘Toen ik (…) door God zo 
geraakt was door die preek waarin ik werd aangezet om de wereld te verlaten, zorgde 
de Beminde ervoor dat een bepaalde religieus zich aangezet voelde om mij een boekje te 
laten lezen over de levens van heilige nonnen van zijn orde. Ik was zo weinig deugdzaam 
en zo gehecht aan wereldse zaken dat ik weigerde dit boekje te aanvaarden, uit vrees 
dat de lectuur ervan mij ertoe zou aanzetten religieuze te worden. Ik vreesde dat dit 
als een vangnet zou werken waarin ik gevangen zou raken, waarop het trouwens ook 
zou uitlopen. Want die geestelijke spoorde mij zozeer aan om dat boekje aan te nemen 
en het te lezen, dat ik het aannam, hoewel zeer tegen mijn zin. Toen ik erin begon te 
lezen, werd mijn hart vatbaar voor onderwerping en gewillig om de bedoelingen van de 
goddelijke ingevingen beter te begrijpen. Ik begon er zoveel genoegen in te vinden dat 
ik er niet genoeg van kreeg in dat boekje te lezen en de levensverhalen te overwegen. 
Dat gebeurde met zo’n aandrang dat ik er halve nachten mee doorbracht.’ (Petyt 1683, 
vol. 1, p. 19 e.v. – vertaling Petyt 2010, p. 56). Na deze bekering voedde Maria haar gebed 
met vrome boeken: ‘Ik denk dat ik hele dagen niets anders deed dan bidden, heilige 
afbeeldingen devoot aanschouwen en in goede boeken lezen.’ (Petyt 1683, vol. 1, p. 21 – 
vertaling Petyt 2010, p. 58).

Maria Petyt behoudt haar liefde voor het lezen wanneer zij in Mechelen haar gemeen-
schap sticht. De ordonnantiën van de Cluyse bieden een overzicht welke momenten van 
de dag – naast het lezen van het officie – door de zusters werden benut voor geestelijke 
lezing, te beginnen vroeg in de ochtend: ‘Om vier of vijf uur gewekt zijnde, zullen zij 
hun directie maken [een gebedsoefening, waarbij men bij het opstaan zijn hart aan de 
Heer aanbiedt, EvdV], hun celletje schikken en wat lezen een half uur lang (…) Vanaf elf 
uur zullen zij een half uur innerlijke recollectie houden en nadat zij een miserere of de 
twee hun geweten hebben onderzocht en met hun aandacht op God gericht een puntje 
hebben gelezen, elk op haar cel hun “armoede” nuttigen. Na het middagmaal mogen zij 
in stilzwijgen door de hof wandelen of iets lezen, schrijven of naaien tot één uur. (…) Om 
zes uur zullen elk in hun cel, nadat zij een goed puntje gelezen hebben, hun “armoede” 
nutten.’ (Van Meerbeeck 2015, p. 311 – eigen vertaling).

Ofschoon Maria volop geniet van dit lezen, blijkt al snel dat de inhoud niet lang beklijft. 
Zij valt terstond in beschouwing en wordt naar de diepte van haar ziel getrokken. Maria 
beschrijft dit gebeuren als volgt: ‘Gewoonlijk als ik volgens de orde van de regulariteit 
een geestelijke les lees, hoe aangenaam, puur of volmaakt deze materie ook moge zijn, 
als ik mijn boek sluit, wordt mijn ziel in haar innerlijk terstond levendig geraakt en aan-
gegrepen, en met al haar krachten en aandacht vastgehouden, alsof de Beminde haar 
wil insluiten en naar binnen trekken met inlichtingen en aanspraken op deze manier: 
“laat varen alle wetenschap en kennis die van buiten door de zintuigen naar binnen 
komt; deze is te grof en veroorzaakt te grote verbeeldingen. Zie, ik ben in u, het eeuwig 
Licht, de wijsheid van de Vader. Ik zal u overvloedig verlichten en leren al wat nodig is 
om u aan mijn wil te conformeren en gelijkvormig te maken.” En hij beneemt mij dan 
metterdaad de memorie van wat ik gehoord of gelezen heb.’ (Petyt 1683, vol. 4, p. 57 e.v. 
– eigen vertaling). Maria’s vergetelheid staat niet op zichzelf. In haar brieven van een 
jaar later lezen we hoe zij bij Michaël à San Augustino haar beklag doet over de boekjes 
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die haar door de prior van Mechelen worden voorgehouden: ‘Lieve vader, wat belieft 
u dat ik doen zal? Pater prior valt mij lastig met werkende oefeningen, hij laat mij 
dagelijks in een boekje gebedjes lezen en geeft mij meditatiestof, die ik niet langer 
onthoud dan wanneer ik het hoor, en al ben ik nog zo vlijtig – om de verdienste van de 
gehoorzaamheid – het lijkt wel alsof de Beminde een gordijn voor al die verbeeldingen 
schuift.’ (Petyt 1683, vol. 4, p. 74 e.v. – eigen vertaling)

Dit euvel zal nog lang opspelen. Pas jaren later begrijpt Maria wat de reden is. Zij 
schrijft dan aan Michaël: ‘De Beminde doet mij alles vergeten (…) om mij niet te laten 
steunen op iets dat door de zintuigen binnenkomt opdat het verstand ontbloot van 
alle verbeeldingen, vormen en gedaanten van creaturen, hem des te puurder, inniger 
en geestelijker zal aanhangen in eenheid van geest.’ (Petyt 1683, vol. 4, p. 214 – eigen 
vertaling).

Maria’s schrijven

Reeds van jongs af was Maria Petyt gewend over haar geestesleven te schrijven. 
Nog voordat zij haar eerste professie had afgelegd, oefende een streng ascetische 
medebroeder van Michaël à San Augustino haar innerlijk leven als volgt: ‘Hij beval 
mij dat ik mij ergens heel stil in een kerk zou terugtrekken bij het Heilig Sacrament 
om de genade en het inzicht te verkrijgen langs welke weg zijne Majesteit mij wenste 
te voeren en tot zich te trekken. Als ik dat eenmaal innerlijk begrepen zou hebben, 
moest ik dat allemaal opschrijven en aan hem voorleggen. Dat deed ik.’ (Petyt 1683, 
vol. 1, p. 36 – vertaling Petyt 2010, p. 74). Later zou Maria het schrijven over haar gees-
telijk leven oefenen in het contact met Michaël à San Augustino, met wie zij haar 
leven lang correspondeerde.

In 1662 vraagt Michaël à San Augustino aan Maria Petyt om haar wijze van bidden op 
papier te zetten. Enkele jaren later, waarschijnlijk in 1668, geeft hij haar de opdracht 
om een autobiografie te schrijven. Maria twijfelt sterk of dit geen verkwisting van 
haar tijd is: ‘Kort nadat ik de gehoorzaamheid had ontvangen en van U-Eerwaarde 
het gebod om mijn levensverhaal te schrijven, te beginnen bij mijn kindertijd en jonge 
jaren, vond ik die gehoorzaamheid zeer hard en vreemd en veroorzaakte die in mijn 
geest en natuur veel weerstand en tegenspraak, deels omdat ik dacht dat het nergens 
toe kon dienen dan om over te lachen, deels omdat ik dacht dat het onredelijk en 
onnuttig is om de tijd, die zo kostbaar is, daarmee door te brengen en te verkwisten 
want ik dacht dat ik die tijd beter en met meer profijt kon besteden.’ (Petyt 1683, vol. 
2, p. 384 e.v. – eigen vertaling). Het was niet het schrijven dat Maria tegenstond maar 
de angst voor ijdele glorie die haar weerhield. Schrijven zou haar contact met God in 
de weg kunnen staan. 

Maria’s schrijven werd gedragen door een vloeiende dynamiek, die – als er geen blok-
kades waren – nauwelijks energie van haar vroeg. Dit gesprek met God – want dat 
was het schrijven voor haar – vroeg van Maria vooral een open ontvangen in lief-
devolle aandacht. De inspiratie stroomde door haar heen en gaf haar woorden in. 
Maria verwoordt deze schrijfhouding aldus: ‘Ik gedraag mij in het schrijven meer lei-
denderwijs, ontvankelijk, dan dat ik aan het werk ben, alsof ik luister naar iemand 
die de woorden ingeeft of dicteert. Ik voel mij daarna niet vermoeid, al heb ik uren 
achtereen geschreven.’ (Petyt 1683, vol. 1, p. 75 – vertaling Petyt 2010, p. 117). Deze 
inspiratie dreigde echter dicht trekken als zij niet meebewoog met haar Beminde. 
Maria’s armen werden dan zwaar en zij kon haar pen nauwelijks voortbewegen: ‘Als 
ik iets doe, wat dan ook tegen deze inwendige sturing, bijvoorbeeld toen ik laatst met 
enige natuurlijke genegenheid een brief schreef, werd ik onder het schrijven zulk een 
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druk en wanorde gewaar dat ik het niet kan uitspreken. Ik trachtte met geweld door 
te gaan maar de weerstand groeide meer en meer, mijn arm werd stijf en de vingers 
en de hand zo verduisterd dat ik de brief niet kon schrijven zoals het behoorde.’ (Petyt 
1683, vol. 2, p. 232 – eigen vertaling). In deze bovennatuurlijke sturing van haar schrijven 
vertoont Maria overeenkomsten met Teresa van Avila, over wie wordt verteld: ‘Het is 
dikwijls gebeurd dat zij opgetogen raakte wanneer zij bezig was haar boeken te schrij-
ven. Als zij dan weer tot zichzelf kwam, zag zij dat er dingen geschreven stonden met 
haar manier van schrijven, maar niet door haar eigen maar door een andere hand. Zij 
had dan de pen in haar hand en op haar gezicht stond een wonderlijke glans alsof het 
binnenste licht van haar ziel uitstraalde in haar lichaam.’ (Teresa de Jesús 1673, p. xx 3 
–  eigen vertaling).

Doorheen deze bovennatuurlijke literaire begaafdheid van Teresa en haar ‘dochters’ 
ontwikkelde zich binnen de katholieke hervorming een vrije ruimte waar religieuze 
vrouwen hun ervaringen onderzochten, hun eigen spiritualiteit formuleerden en een 
vrouwelijke cultuur doorgaven. Deze ruimte bood ook Maria Petyt de gelegenheid om 
de uitdagingen en de begrenzingen van haar tijd onder ogen te zien en zich te voegen 
naar wat de Beminde van haar vroeg. Dit gebeurde in een periode waarin haar vader-
land het zwaar te verduren had.

Maria’s brieven tijdens de Hollandse oorlog

Een kleine tien jaar geleden werd in Rome een manuscript gevonden waardoor het 
gangbare beeld van Maria Petyt als vrome geestelijk dochter moest worden herzien. 
(Rome, Arch. Post. Ord. Carmelitarum, III, 70: fol. 30r-49v). Dit manuscript betreft 
een Latijnse vertaling van brieven die Maria schreef tijdens de Hollandse oorlog (1672-
1678) toen Lodewijk XIV en zijn legers de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
binnenvielen. In 1673 werden ook de Spaanse Nederlanden onder de voet gelopen en 
uiteindelijk harder getroffen dan de Republiek. In de eerste jaren van deze oorlog bad 
Maria Petyt – geheel tegen de publieke opinie in – voor Lodewijk XIV en zijn legers. De 
vondst van dit manuscript schudde het onderzoek naar Maria Petyt wakker, niet alleen 
omdat niemand tot dan toe enig vermoeden had van deze brieven maar ook omdat deze 
vondst vraagtekens zette bij de redactie van Maria’s geschriften. De Nederlandse editie 
van Maria’s geschriften, de editie waar tot dan toe al het onderzoek op was gebaseerd, 
moet (waarschijnlijk door Michaël à San Augustino) zijn herzien zo’n vijf à zes jaar na 
haar dood. Bij deze redactionele herziening zijn belangrijke facetten van haar geestes-
leven weggelaten. 

Het weggelaten materiaal bepaalt ons bij de laatste levensjaren van Maria Petyt. Dit 
moet geen makkelijke tijd voor haar zijn geweest. De apostolische geest uit het ope-
ningscitaat laat Maria geen rust en uit zich in een profetisch aanvoelen en gebed. Deze 
roeping had zich een kleine tien jaar voor Maria’s dood ontwikkeld: ‘Daar is mij nog wat 
nieuws overkomen (…) mij dunkt dat ik een apostolische geest krijg; apostel en ook 
kluizenaarster. Lieve vader, wat denkt uw Eerwaardigheid hiervan? Kan dit wel samen-
gaan?’, schrijft zij haar geestelijk leidsman in 1668 (Petyt 1683, vol. 3, p. 203 – eigen 
vertaling). Niet lang na deze hartenkreet ontvangt Maria haar eerste profetieën, in die 
zin dat zij in de toekomst kan zien. ‘Een ziel die zo met God verenigd is, wat zal zij niet 
weten?’, schrijft haar geestelijk begeleider daarover.

Maria’s bovennatuurlijk aanvoelen van de tijd ontwikkelt zich richting een ‘bruidsliefde 
met enige uitwerkende autoriteit’, zoals zij dat zelf omschrijft. Maria Petyt ontvangt in 
haar visioenen het gemoed van een bevelhebbende koningin en zij beschikt – in haar 
visioenen – over een hemelse autoriteit die zij inzet ten gunste van haar Beminde. Dat 
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doet ze door haar engelen naar de Franse legers te sturen. In het teruggevonden 
manuscript lezen wij daarover: ‘In die tijd sprak ik ook zeer vertrouwelijk met de hei-
lige engelen, als met behulpzame geesten van mijn Beminde, door aan hen al mijn 
zorgen over het (…) in stand houden van het koningschap van mijn Beminde toe te 
vertrouwen.’(Chalmers 2015, p. 154-155 – vertaling Veronie Meeuwsen). Deze pas-
sage uit het gevonden document is een sprekend voorbeeld van zeventiende-eeuwse 
spiritualiteit. In die tijd werden politieke ontwikkelingen – ja zelfs hele veldslagen – 
beïnvloed door de voorspraak van ‘heilige’ personen. Een dergelijk strijdbaar gebed 
kenmerkte bijvoorbeeld de ongeschoeide karmelietessen in de conventen langs de 
grens met de Republiek. Hun gebeden waren bedoeld om de gelovigen te beschermen 
tegen het reformatorisch gevaar dat dreigde uit de Noordelijke Nederlanden. Baden 
de zusters karmelietessen voor het Spaanse bestuur van de Zuidelijke Nederlanden, 
Maria Petyt deed hetzelfde voor de Franse koning en zijn legers. Hun gebed ademde 
eenzelfde patroon en mentaliteit. 

Met deze historische analogie is de diepgang van Maria’s biddende en profetische spi-
ritualiteit echter nog niet benoemd. Belangrijk om deze te onderkennen en te waar-
deren is het gegeven dat Maria Petyt alleen kon bidden voor wat de ‘minne-geest’ 
van haar vroeg. Zij beleefde haar gebed als een bovennatuurlijke oefening die werd 
aangereikt door haar Beminde. Deze gebedsvorm kan worden geïllustreerd aan de 
hand van een samenvatting die haar geestelijk begeleider maakte van een brieffrag-
ment uit een (ander) manuscript met een Latijnse vertaling van Maria’s brieven: ‘De 
Beminde plaatst N.R.G. [nostrum regem Galliae, Lodewijk XIV, EvdV] in haar hart, 
hij waarvan zij gelooft dat hij in Christus tot christen wordt geboren; maar N.R.H. 
[nostrum regem Hispaniae, koning Karel II] werd als het ware verwijderd; daarna werd 
hij toch inwendig in haar hart op de troon geplaatst, waar de geest van liefde hen 
verenigt en hen tot haar zonen maakt.’ (Rome, Arch. Post. III, 70: fol. 15r, cap. 257). 
Als bruid van Christus krijgt Maria Petyt zielen in haar hart geplaatst waarvan zij de 
geestelijk moeder wordt. In het gevonden manuscript schrijft zij over haar geestelijk 
moederschap tijdens de Hollandse oorlog: ‘Ik scheen die allemaal [d.w.z. de zielen 
van de ketters in Holland] in mijn hart besloten te hebben en in die zin van mijn god-
delijke minnaar ontvangen; dat hij mij van hen geestelijke moeder wilde maken, zoals 
hij van hen de vader is; weer scheen de bevestiging vernieuwd, dat ik zijn partner was. 
Ik had ook metterdaad een moederlijke en zeer tere affectie voor al die zielen, om hen 
voor Christus te winnen.’ (Chalmers 2015, p. 176 -177 – vertaling Veronie Meeuwsen).

Maria beijverde zich in haar gebed voor de geestelijke kinderen die zij in haar hart 
ontving. Dat gold ook voor de vijand. In het gevonden document schrijft zij over de 
te bekeren ketters in de Republiek: ‘Vele dingen kwamen zo bij mij op, dat ik aan mijn 
Beminde moest vragen om zorg te dragen voor hun heil en het te verzekeren, ook 
met het oog op de Franse soldaten. Zij allen waren zo aangenaam en geliefd in mijn 
geest en hart, alsof zij allen mijn tegelijk geboren zonen waren, en ik hun natuur-
lijke moeder. Daarom voelde ik in mij een tedere compassie met hen als was het dat 
ikzelf hun ongemakken, koude, gebrek etc. voelde, zoals een natuurlijke moeder 
merkt dat zij compassie voelt (…) en de ongemakken, pijnen en het gebrek aan voed-
sel merkt van haar natuurlijke zonen.’ (Chalmers 2015, p. 140-141 – vertaling Veronie 
Meeuwsen). In deze passage is het gebed van Maria inclusief. Wanneer de Hollandse 
ketters worden opgenomen in het heil, komt dat in Maria’s beleving ten goede aan de 
Franse soldaten op het slagveld. Twee vijanden – Lodewijk XIV en Karel II – worden 
haar geschonken als tegelijk geboren (geestelijke) zonen. In deze vereniging van vij-
andige partijen raken wij aan de diepgang van Maria’s biddende betrokkenheid. Na 
jaren van spirituele rijping en voorspraak worden in gebed geduchte tegenstanders 
bijeen gebracht en verenigd in een geest van liefde. 
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Op vele manieren heeft Maria Petyt, uiteenlopend van boetedoening tot visioenen, de 
verwarring en de benauwing van haar tijd beleefd. Die harde werkelijkheid van oorlog 
en verdeeldheid heeft zij uiteindelijk, vaak in weerwil van zichzelf, met andere ogen 
weten te bezien, nl. in de eenheid van Gods scheppende liefde. Daarmee ging één van 
haar diepe verlangens en leringen in vervulling: ‘Alle voorwerpen en ontmoetingen 
moeten genomen en getrokken worden in de enigheid van God, als één in hem (…) in 
God moeten zij aan mijn ziel verschijnen. De straal van geloof die in mijn hart schijnt 
en de verenigende liefde die in mijn hart brandt en werkt, trekken alle dingen in deze 
grond, en alle dingen worden vergoddelijkt en als in God veranderd.’ (Petyt 1683, vol. 2, 
p. 38 – eigen vertaling).
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Aan Jeanne d’Arc

Theresia van Lisieux

1. Wanneer de Heer der heerscharen u de overwinning 
schenkt
Achtervolgt gij de vreemdeling en wijdt u de koning 
Jeanne, uw naam wordt gevierd in de geschiedenis
Onze grootste veldheren verbleken in uw aanschijn. 

2. Maar dat was slechts efemere praal
Aan uw naam moest het aureool der heiligen worden 
toegevoegd 
Ook de Geliefde deelde met u zijn bittere beker
En, zoals Hij, zijt gij verworpen door de mensen.

3. Op de bodem van een zwarte kerker, gekluisterd aan 
zware ketens
Overspoelde de wrede vreemdeling u met pijn
Niet één van uw vrienden nam deel aan uw verdriet
Niet één bood zich aan om uw tranen af te vegen.
 

4. Jeanne, gij zijt voor mij briljanter en mooier nog
in uw droevige cel dan in de wijding van uw koning. 
Dat hemelse spiegelt de eeuwige glorie
Maar wie brengt ze u? Dat was het verraad.

5. Ah ! Als de God der liefde in de vallei der tranen
niet op zoek was gegaan naar het verraad, de dood
dan zou het lijden ons niet aanlokkelijk zijn.
Nu beminnen wij het, lijden is onze liefde.

Vertaling door Kristof Smeyers

Thérèse Martin poseert op 
vijftienjarige leeftijd. Kort nadat 
deze foto werd genomen, trad  
ze in bij de karmelietessen van 
Lisieux. (1888)

Foto: Publiek Domein
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Een heilige schrijft. 
Theresia van Lisieux

Kristof Smeyers

Grote heilige, kleine stem?

Theresia van Lisieux komt meteen aan het woord in twee citaten. Zij vormen zowel chro-
nologische als thematische boekensteunen voor haar religieuze leven en tonen ook het 
centrale spanningsveld waarop we haar geschriften kunnen situeren: een spannings-
veld gegenereerd door de frictie tussen het kleine en het gro(o)t(s)e, tussen de nede-
righeid van Theresia’s boodschap en haar schier tomeloze ambitie. Enkele weken voor 
haar dood, op 17 juli 1897, schreef de 24-jarige karmelietes, zoals werd opgetekend in 
Novisimma Verba. Derniers entretiens de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (Lisieux: Office 
Central de Lisieux, 1926, p. 81): ‘[…] je sens surtout que ma mission va commencer, ma 
mission de faire aimer le bon Dieu comme je l’aime, de donner ma petite voie aux âmes.’ 
Het tweede citaat komt uit een brief die Theresia aan haar vader schreef toen zij intrad 
in het klooster van Lisieux: ‘Je ferai ta gloire en devenant une grande sainte.’ 

Niet alleen is die belofte waargemaakt – het is vandaag in eerste instantie de heilige 
Theresia van Lisieux en niet zozeer de non Thérèse Martin die ons voor ogen staat – 
maar zij reikt verder dan Theresia’s persoon: in 2015 werden haar ouders, Louis Martin 
en Marie-Azélie Guérin, ook deel van deze glorie toen zij werden heiligverklaard: een 
heilige familie voor de eenentwintigste eeuw. Theresia’s canonisering op 17 mei 1925 
werd sneller voltooid dan eender welke andere heiligverklaring in de drie eeuwen die 
eraan voorafgingen, daarbij voortgestuwd door gigantische internationale publieke 
druk. Vanuit canoniek oogpunt zou je kunnen zeggen dat Theresia van Lisieux het erg 
ver heeft geschopt. Het was in 2017 twintig jaar geleden dat paus Johannes-Paulus II 
haar benoemde tot Doctor Ecclesiae – Kerkleraar: een eretitel die door de Kerk wordt 
toegekend aan schrijvers van eminente geleerdheid en uitzonderlijke heiligheid. Samen 
met Teresa van Ávila, Catherina van Siena en Hildegard van Bingen maakt Theresia als 
enige vrouw deel uit van dat pantheon van 35 namen. Johannes-Paulus II prees in zijn 
apostolische brief van 19 oktober 1997 het inzicht in de Katholieke theologie, dat uit 
Theresia’s schriftelijke nalatenschap bleek. Dit essay gaat over dat nalatenschap, dat 
steeds laveert tussen Theresia’s ambities naar heiligheid en haar nederigheid, tussen 
grande sainte en petite voie.

Hoe schrijft een heilige? Met veel cursief, hoofdletters en uitroeptekens, zo blijkt. De 
woorden van Theresia’s kleine stem springen zowaar van de pagina.

Leven en (materieel) nalatenschap

Theresia’s geschriften passen maar moeilijk binnen het thematische kader van deze 
brochure. Wat ze neerschreef is gekenmerkt door intimiteit, zoals bijvoorbeeld wan-
neer ze uitweidt over de kleine dagelijkse drama’s in het klooster. In tegenstelling tot de 
andere vrouwen in deze verzameling, dringt haar petite voie op het eerste zicht niet echt 
aan op een uitgesproken engagement in de wereld rondom. Haar nalatenschap neemt 
echter vele vormen aan. Theresia’s vrome faam heeft, om te beginnen, het onooglijke 
Calvados-stadje Lisieux tot een pelgrimsoord getransformeerd. Lisieux trekt gigan-
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tische aantallen devote pelgrims, jaarlijks ongeveer 700.000, en moet zo alleen 
Lourdes laten voorgaan als grootste devotionele trekpleister in Frankrijk.

De basiliek van Lisieux, waaraan werd gebouwd in de jaren na Theresia’s heilig-
verklaring in 1925, werpt zijn schaduw over de hele gemeente, maar haar materiële 
nalatenschap strekt zich uit over de hele wereld. De omvang van de devotionele en 
iconografische cultuur die internationaal rondom haar heiligheid is gegroeid, spreekt 
tot de verbeelding: prenten, gebeden, relieken, beelden, hagiografieën. Theresia is 
overal. Haar relieken worden bezocht in de chapel de la châsse van het karmelietes-
senklooster: in een kist of, zoals haar ribbenkast, tentoongesteld in habijt en rozen-
kroon. Dat materiële nalatenschap maakt het voor pelgrims mogelijk om dicht bij 
‘hun’ heilige te raken, die haar hele, korte volwassen leven achter de muren van het 
klooster doorbracht. Al meer dan twintig jaar is Theresia’s lichaam niet langer sta-
tisch in Lisieux. In 1995 begonnen haar relieken aan een wereldtour die vandaag nog 
steeds doorgaat. Als we mystieke vrouwen aan het (geschreven) woord laten die hun 
intellectuele en mystieke invloed hebben laten gelden in de wereld, ligt het op het 
eerste zich niet voor de hand op Theresia van Lisieux in deze collectie op te nemen. 
Tot aan haar dood in 1897 was zij nagenoeg onzichtbaar en ongekend, een 24-jarige 
non die te vroeg was gestorven. ‘Niets bijzonders’, vatte een karmelietes bondig 
samen.

Theresia werd geboren als Thérèse Martin in januari 1873, in Alençon, Normandië. 
De precieze datum is niet gekend. Zij was het negende kind van katholieke ouders, die 
allebei vergeefs een religieuze carrière in een kloosterorde hadden geambieerd. De 
grote familie woonde dagelijks de mis bij. Haar moeder stierf toen Theresia vier jaar 
oud was, waarna de familie van Alençon naar Lisieux trok. Theresia’s zus Pauline, die 
de rol van ‘tweede moeder’ op zich nam in Lisieux, trad vijf jaar later in het karmelie-
tessenklooster. Haar vertrek bracht Theresia tot een aanval van ‘hysterie’, waarvan 
zij volgens haarzelf maar genas door een visioen van een glimlachend standbeeld 
van Maria. Deze miraculeuze genezing was voor haar ook een spirituele openbaring. 
Ze ijverde ervoor zelf in te treden in het klooster, ook al was ze daarvoor te jong, 
onder andere door herhaaldelijk aandringen bij de bisschop van Bayeux en middels 
een audiëntie bij paus Leo XIII in Rome. Die audiëntie wordt op de website van de 
Karmelieten van Lisieux kort en krachtig omschreven als een ‘fiasco’. In het Vaticaan 
spreekt ze Leo XIII aan, ook al is dat verboden. Desalniettemin kon ze in april 1888, 
vijftien jaar oud, haar zussen (ondertussen twee, een derde volgde enkele jaren later) 
in de Karmel van Lisieux vervoegen. Dat was maar mogelijk door toedoen van haar 
zus Pauline, die het als zuster Agnès in 1893 tot moeder-overste schopte en een bepa-
lende rol speelde in het nalatenschap van Theresia. In de Karmel begon ze meteen 
met schrijven: eerst herinneringen van haar kindertijd buiten het klooster, later 
manuscripten over haar roeping en haar spiritualiteit, reflecties over het dagelijks 
leven als non en de nabijheid van Christus zoals zij die aanvoelde, maar net zo goed 
gedichtjes en toneelstukken die zich afspelen in hemel en hel. Ze schreef daarnaast 
ook brieven naar de missionarissen in Azië, daartoe aangespoord door haar zussen.

Theresia werd door haar gemeenschap gezien als modelnon. ‘Perfect’: zo vatte 
de moeder-overste een maand na haar intrede alvast samen, ook al wordt haar in 
de door zuster Agnès geredigeerde autobiografie een gebrek aan toewijding voor 
de alledaagse taken in het klooster verweten. Niettemin werden zulke blamages 
vakkundig weg geplamuurd in de postume promotiecampagne voor Theresia, die de 
karmelietessen opstartten en waarin hun ‘perfecte’ collega werd gepresenteerd als 
een toonbeeld van levende heiligheid. In april 1896 betekende tuberculose een snelle 
aftakeling. Ondanks Theresia’s zwakke gezondheid drong ze er bij haar overste toch 
op aan om op missie naar China te worden gezonden. Vergeefs. Het is een periode die 
voor Theresia gepaard ging met wat Simone Weil ‘affliction’ noemt: verstoken van 
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de vreugde van het geloof, zoals Theresia haar spiritualiteit zelf onder woorden bracht, 
maar desondanks toch proberen de werken van haar geloof te blijven uitvoeren. De ziel 
moet verder, ook in de leegte. Theresia stierf op 30 september 1897, 24 jaar oud.

Theresia over Theresia?

Maar deze tekst gaat in eerste instantie over Theresia als auteur – als de mystieke 
Doctor Ecclesiae – en over het postume leven van Theresia op papier – haar nalaten-
schap in woorden. Daarbij is het niet altijd even eenvoudig te achterhalen welke woor-
den ook daadwerkelijk de hare zijn. Manuscripten A, B en C vormden de basis voor de 
postume autobiografie die enkele maanden na haar dood, in 1898 werd uitgegeven: 
Histoire d’une âme, dat het verhaal vertelt van haar ziel en bij uitbreiding dat van de Ziel. 
Het boek is een instant-succes en wordt vertaald in meer dan zestig talen. Histoire d’une 
âme geldt ook vandaag nog als een klassieker van mystieke devotie en traditionele – 
of zelfs traditionalistische – katholieke spiritualiteit. Manuscripten A, B en C zijn dan 
wel handgeschreven, maar daarom nog niet authentiek in de zuivere betekenis van het 
woord. Veel van de studies over Theresia zijn tekstkritisch in aard: zij achterhalen en, 
waar mogelijk, reconstrueren de mechanismen die tot Theresia’s geschriften hebben 
geleid.

In de jaren 1940 publiceerde Abbé André Combes, professor aan het Centre National 
de la Recherche Scientifique, een eerste kritisch-wetenschappelijke editie van 
Theresia’s teksten. In 1948 volgde een editie van haar brieven. Père François de Sainte-
Marie publiceerde de autobiografische teksten van Theresia in 1956 als drie volumes 
in facsimile, zonder redactie. Van 1969 tot 1988 waagde een team van onderzoekers 
zich aan een kritische editie van haar volledige oeuvre: 266 brieven, 54 gedichten, acht 
toneelstukken, 21 gebeden en de Derniers entretiens – samen goed voor 1600 pagina’s. 
Deze kritische editie van de volledige ‘Theresiana’ nam bijna twintig jaar in beslag, net 
omdat het in veel gevallen moeilijk bleek de woorden van Theresia te onderscheiden 
van die van haar tekstbezorgers, in casu voornamelijk de collega-karmelietessen in 
Lisieux. Een index van maar liefst bijna duizend pagina’s lijst al haar geschriften op. Dat 
corpus neemt elk blad waarop Theresia haar pen heeft laten rusten in acht, inclusief 
de gepubliceerde teksten, de vertalingen ervan, tot aan Theresia’s schoolboeken toe. 
Haar schriftjes zijn ook in recente uitgave beschikbaar (Les cahiers d’école de Thérèse de 
Lisieux (Parijs, 2008)).

Het is een heus huzarenwerk om uit die 1600 pagina’s Theresia’s woorden te onder-
scheiden van die woorden, die het resultaat zijn van fijnmazige redactie door de karme-
lietessen. Na haar dood presenteerden zij Theresia’s verhaal en boodschap zorgvuldig 
in een sociaal en politiek vacuüm, onttrokken aan de kwade nasmaak van het conser-
vatieve katholicisme in Frankijk, dat toch vooral werd geassocieerd met antisemitisme 
en extreemrechtse bewegingen. Zulke associaties zouden Theresia’s pad tot heilig-
verklaring alleen maar bemoeilijken. Dat vacuüm heeft lang ook studies over Theresia 
bepaald: in haar geschriften staan immers individuele daden van liefdadigheid en lijden 
centraal en niet de politieke strubbelingen, zo benadrukte de historicus Raymond Jonas 
(The tragic tale of Claire Ferchaud and the Great War, 2005, p. 155-156). Haar geschriften 
wijzen inderdaad op een eerder passieve houding tegenover de wereld. Na haar dood 
werd Theresia dan ook vaak een gebrek aan interesse en engagement verweten in het 
politiek turbulente Frankrijk van het laatste kwart van de negentiende eeuw; zelfs 
passivisme. 

Tegelijkertijd hield dat ideologische vacuüm ook gevaren in: het betekende dat 
Theresia postuum inzetbaar was voor politiek-propagandistische doeleinden van 
allerlei strekking. In 1942 liet de Karmel een bronzen reliëf van – ondertussen Sint – 
Theresia maken, dat haar afbeeldt terwijl ze rozen uitstrooit over het wapenschild 
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van Maarschalk Pétain. Volksdevoties en ‘spiritualités victimales’ zoals die rond 
Theresia waren gevormd, floreerden trouwens in Vichy-Frankrijk. Na de bevrijding 
beschouwde men Theresia dan weer als co-patroonheilige van Frankrijk, zij aan zij 
met Jeanne d’Arc als icoon van het land en als heilige voor de hele wereld. ‘De groot-
ste moderne heilige’, noemde paus Pius X haar zogezegd toen die in 1914 de campagne 
voor Theresia’s zaligverklaring opende, al is die anekdote waarschijnlijk apocrief.

De kleine weg

Apocrief of niet: ‘de grootste moderne heilige’ zou een twijfelachtige eretitel geweest 
zijn, waar Theresia niet hoog mee zou hebben opgelopen omdat hij haaks staat op 
het zelfbeeld dat uit haar geschriften naar voren komt. ‘Kleine heilige’ zou toepas-
selijker zijn. Theresia’s doctrine behelst het ‘allerkleinste’. Paus Johannes-Paulus 
II, die haar in 1997 tot Doctor Ecclesiae verhief, legde tijdens de viering in de Sint-
Pietersbasiliek uit waarom: ‘In een cultuur die is doordrongen van materialisme en 
hedonisme, toonde Theresia met ontwapenende eenvoud de ‘kleine weg’, een terug-
keer naar de basis, die ons naar het geheim van het bestaan leidt: de goddelijke lief-
dadigheid waarvan alles dat menselijk is, is doordrongen.’ De paus besloot zijn toe-
spraak met Theresia een ‘patroonheilige voor missiewerk’ te noemen, ‘ook al verliet 
ze nooit de Karmel van Lisieux’.

Haar geschriften kenmerken zich niet zozeer door nederigheid dan wel als door 
een allesoverheersende onderdanigheid. Haar missie, zoals Theresia die zelf in haar 
geschriften omschrijft, is er steevast een van een ‘petite doctrine’, een ‘geestelijke 
kindsheid’. In een brief aan haar zus uit 1896, toen ze leed aan tuberculose, legde ze 
met een zweem van ongeduld de redenen voor om naar China te trekken. In diezelfde 
brief vatte ze in één regel kernachtig de grondrede van haar petite doctrine samen: 
‘Ik ben maar een kind,’ benadrukte ze, ‘O Jezus, wat is uw kleine vogeltje gelukkig zo 
zwak en klein te zijn.’ Maar het citaat aan het begin van dit essay toont al aan dat het 
kleine vogeltje grote ambitie had: Theresia wilde heilig worden. Dat doel lag niet voor 
de hand en lijkt zelfs in strijd met wat één onderzoeker Theresia’s ‘Calimero-mimiek’ 
heeft genoemd. De weg naar spirituele vervolmaking beschreef ze als een kleine weg 
die best met kleine, weloverwogen stapjes wordt bewandeld. Bij uitbreiding schreef 
ze ook over zichzelf in de meest intimistische, bescheiden termen.

In een brief schreef Theresia: ‘Ik verlangde ernaar dat, zoals het gelaat van Jezus, 
“mijn gelaat verborgen blijft, opdat niemand op aarde mij zou kennen” […] Ik wil 
vergeten zijn.’ Zij heeft haar doctrine nooit gesystematiseerd, ze heeft geen tech-
nisch theologisch traktaat geschreven. Zoals ze, misschien te lezen met een zweem 
van ironie, zelf zegt in Histoire d’une âme: ‘Ik voel dat het veel waardevoller is om 
met God te spreken, dan over Hem. Er gaat zoveel ijdelheid gepaard met praten over 
God.’ Haar boodschap zit vaak in haar anekdotes, maar daarom is zij nog niet vaag. 
Liefde, door Theresia vaak in hoofdletters geschreven, staat centraal als methode 
om tot zelf-spiritualisme te komen en zich van daaruit te engageren met de rest van 
de wereld. Liefde wordt zo naastenliefde, die zich best toont in kleine, deugdelijke 
daden voor de medemens. Theresia gaf daarvoor zelf veel voorbeelden die duidelijk 
moesten maken precies hoe klein haar kleine weg kon zijn, zoals in Histoire d’une âme:

Het was tijdens een recreatie. De portierster belde tweemaal: de grote poort 
moest worden opengemaakt voor de werkmensen. Ik zou graag als “derde 
zuster” mee willen gaan. Toen zei moeder [de sub-priorin] juist dat ik, of de 
zuster die naast me zat, die taak op zich nemen moest. Ik begon mijn schort 
af te doen, maar dat deed ik erg langzaam in de hoop dat mijn medezuster 
de hare eerder afgedaan zou hebben. Ik meende namelijk dat ik er haar een 
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plezier mee zou doen als zij die taak zou krijgen. De zuster keek ons lachend aan 
en de hele gemeenschap zal zeker gedacht hebben dat ik van nature langzaam 
was. Ik zou niet kunnen zeggen hoeveel goed zo iets kleins mijn ziel heeft ge-
daan. Het zorgt ervoor dat mijn ijdelheid niet gestreeld wordt als mijn kleine 
daden van deugd aanzien worden voor onvolmaaktheden.

Kleinheid, lichtheid: dat zijn de noties die centraal staan in Theresia’s petite doctrine. 
Zij zijn ook streefdoelen omdat, zoals ze zelf zegt: ‘Hoe kleiner ik ben, hoe minder ik 
weeg in de armen van Jezus, hoe eenvoudiger het is voor hem om mij op te tillen naar 
de hemel.’ Theresia bepleitte de complete overgave. Eén van de toneelstukken die zij in 
de Karmel schreef was getiteld ‘Le triomphe de l’humilité’. Herhaaldelijk komt in haar 
correspondentie ook de vergelijking van de mens (en dan vooral van haarzelf) met een 
kleine zandkorrel ter sprake. ‘Ik heb steeds geconstateerd,’ zo schreef ze in een brief, 
‘als ik mij vergeleek met de heiligen, dat er tussen hen en mij hetzelfde verschil bestaat 
als tussen een berg, waarvan de top zich verliest in de hemel, en het verborgen zand-
korreltje dat vertrapt wordt onder de voeten van de voorbijgangers.’

De kern van haar boodschap, die haar zandkorrel tot de bergtop heeft gevoerd, is 
dus dat eenieder zich bewust moet zijn van zijn of haar eigen zwakheden en de eigen 
kleinheid. Dan kan men zich desalniettemin overgeven aan het goddelijke, ‘als een klein 
kind dat zonder angst inslaapt in de armen van zijn Vader’. Deze kleine weg ligt open 
voor elke kleine ziel.

Een moderne heilige

Het debat over wie welke stukken tekst nu daadwerkelijk heeft geschreven, doet bijwij-
len denken aan een loopgravenoorlog. In één loopgraaf zit Jean-François Six, die stelde 
dat bijvoorbeeld Histoire d’une âme en Derniers entretiens ‘aan de bron zijn vergiftigd’ 
(Thérèse de Lisieux au carmel, 1973, vol. 2), waarmee hij bedoelde dat Theresia’s woor-
den zijn aangepast, geredigeerd, verschoven en uitgewist in de 25 jaar na haar dood. 
De vinger van Six wees daarvoor vooral naar moeder-overste Agnès, die volgens Six 
Theresia ‘tekstueel heeft vormgegeven’ en haar spiritualiteit heeft geënsceneerd als 
motor van de promotiecampagne. Claude Langlois, gepositioneerd in de andere loop-
graaf, maakte een onderscheid tussen de woorden die al dan niet aan Theresia worden 
toegeschreven en haar werken – de inhoud. Het Theresia-corpus wordt misschien 
inderdaad best als een coproductie, als Gesamtkunst gezien.

In de Derniers entretiens is dat een samenwerking tussen spreker – Theresia in haar 
laatste maanden, lijdend aan tuberculose – en luisteraar of luisteraars – de nonnen, 
die noteerden. Noch François Six, noch Claude Langlois minimaliseert de invloed van 
de moeder-overste Agnès, Theresia’s zus. Langlois schreef met enig gevoel voor dra-
matiek over het aandeel van Agnès: ‘Aan het graf voor Theresia werd al gebouwd tij-
dens haar leven, vanaf juli 1897, het moment waarop Agnès Theresia begon te begraven 
onder haar woorden.’ De moeder-overste redigeerde opdat de tekst als een consistent 
manuscript naar de uitgever kon. Daar hoorden de nodige oneliners en slogans bij om de 
impact en populariteit van de tekst maximaal uit te spelen. Enerzijds betekent dat dat 
Theresia’s geschriften een mierzoete, soms melige reputatie hebben: ‘Liefde is alles!’ 
riep Theresia uit in Histoire d’une âme. De faam van de grande sainte doet ons soms uit het 
oog verliezen dat zij sommige van haar teksten schreef toen zij vijftien, zestien jaar was.

Niet alleen op canoniek vlak bevindt Theresia zich op de bergtop. Zij engageerde zich 
zoals gezegd nauwelijks met de turbulente wereld van het fin de siècle, maar focuste in 
de plaats daarvan op het alledaagse en de individuele zelfopoffering. Dat nam niet weg 
dat zij door miljoenen werd en wordt gelezen. Zij is nochtans geen woordkunstenaar. 
Haar geschriften blinken niet uit in stijl. Zij blijft aanspreken omdat zij de belichaming 



43

is, en haar geschriften de veruitwendiging zijn, van heilige eenvoud. Daarmee springt 
zij uit de band, zeker in het pantheon van (grotendeels) intellectuele zwaargewichten 
zoals haar collegae-Kerklaren, en zorgt ervoor dat iedereen zich in haar teksten kan 
terugvinden, des te meer omdat Theresia’s zusters haar woorden de wijde wereld 
inzonden.

Missie

Zoals gezegd trad van bij Theresia’s dood een hele promotiemachine in werking. De 
autobiografische Histoire d’une âme werd enkele maanden na haar dood uitgegeven 
door de karmelietessen en toonde zich meteen als het meest invloedrijke middel in 
het promotiearsenaal. Histoire d’une âme gaf het startschot voor een hele literaire 
devotionele cultuur die nog steeds bloeit en die, zeker in periodes van crisis, opflak-
kerde. Theresia was een naam die in het niemandsland van de Eerste Wereldoorlog 
dikwijls viel, vaak ging die samen met opvallende mirakels. Zeven jaar na de wapen-
stilstand was Theresia Sainte Thérèse. Zij en haar petite doctrine waren in het bijzon-
der aantrekkelijk voor soldaten aan het front omwille van de nadruk op de onomkeer-
baarheid van lijden: de ergste pijn leidt tot het meest verheffende genot. Theresia 
werd voor veel soldaten een beschermheilige – aan beide kanten van het front: in 1914 
circuleerde Histoire d’une âme al enige tijd ook in het Duits. De toon die de karmelie-
tessen bij de promotie van publicaties in oorlogstijd aanhielden, was er een die wel 
vaker klonk in Franse katholieke kringen: de oorlog was een straf voor de in hun ogen 
doorgedraafde secularisering van het land.

In volle oorlog, in 1916, verspreidde de Karmel van Lisieux een goedkope, geïl-
lustreerde paperback. Daarin wisselden etsen van soldaten op pelgrimstocht naar 
Theresia’s graf citaten van Theresia af. Deze spreuken waren vanzelfsprekend patri-
ottisch: ‘Ik hou van Frankrijk, mijn vaderland’ en, geciteerd vanop haar sterfbed, 
‘Hoeveel liever zou ik sterven in de arena dan dat ik sterf in bed!’ Andere citaten in 
het boek doen denken aan Jeanne d’Arc: ‘Met welk enthousiasme zou ik in de kruis-
tochten hebben meegevochten!’, of ‘Heiligheid wordt geregen aan de punt van het 
zwaard!’ In Lisieux is nog steeds een gehavend exemplaar van de paperback te zien, 
door een soldaat naar het klooster gezonden nadat het boek een voor hem bestemde 
kogel had opgevangen. Theresia’s woorden redden levens. Pamfletten bereikten 
vanuit Lisieux eveneens het front: de kleine weg van Theresia werd daarin vaak in 
tandem gepresenteerd met een catalogus van Theresiana, zoals medailles. Die 
materiële iconografie complementeerde en vervolledigde de populariteit van Histoire 
d’une âme in oorlogstijd. Franse soldaten noemden haar ‘kleine zuster van de loop-
graven’ en zelfs ‘lieve kleine kapitein’.

Na de Eerste Wereldoorlog bundelden de karmelietessen de verhalen van haar 
verschijningen boven het slagveld en de andere mirakels die met Theresia werden 
geassocieerd. De bundel werd gepubliceerd en ondersteunde de promotiecampagne 
van hun kleine heilige zuster. In de twintigste eeuw werden Theresia’s geschriften 
doorlopend opnieuw uitgegeven, zowel in kritische edities als in publicaties die 
benadrukken dat zij de authentieke Theresia aan het woord laten: niet gemedieerd 
of geredigeerd, maar per direct gericht aan de lezer. Dat maakte van Theresia een 
uitgesproken moderne mystica, die aan een langlopende traditie van vrouwelijke 
mystiek een moderne invulling gaf. 

De historica van moderne religie Kathryn Lofton (Consuming religion, 2017) situeert 
die invulling in het groeiende belang van authenticiteit als betekenisgever: we willen 
Theresia leren kennen in haar eigen woorden. Vooral sinds de jaren negentig zien we 
een heropleving van publicaties als ‘Sainte Thérèse par elle-même’. Theresia’s bood-
schap, die ze zelf met de ambitie van een grande sainte wegwuifde als ‘gewoontjes’ 



44

en ‘onopvallend’, put haar blijvende aantrekkingskracht uit precies die authenticiteit, 
eenvoud en diepmenselijkheid. Dankzij hun kleinheid (en dankzij de bijzonder efficiënte 
promotiecampagne van de karmelietessen van Lisieux) zijn Theresia’s woorden overal 
inzetbaar: zij zijn geen anekdotes, maar parabels.

Uitgeleide

Theresia zag haar eigen geschriften veelal zoals ze de andere aspecten van haar 
bestaan zag: als kleine, eenvoudige niemendallen. Wie de basiliek van Lisieux nadert, 
ziet het standbeeld van Theresia met een boek in de hand, ‘Omen novum’: ‘nieuwe 
boodschap’. Zij was ervan overtuigd dat haar boodschap, haar woorden, een funda-
menteel nieuw pad voor de Kerk toonden: een overtuiging die niet zo vreemd leek in een 
streng laatnegentiende-eeuws Katholicisme in Frankrijk. Dat nieuwe pad plaveide ze, 
woord voor klein woord, naar een spiritualiteit van de imperfectie of liever, in Theresia’s 
eigen woorden: ‘Perfectie is onze bereidwilligheid om ons onze eigen imperfecties te 
vergeven en te accepteren’, en ook: ‘God moet me helpen want zelf, alleen, kan ik niets.’ 
Haar doctrine is een kleine weg, maar zoals ze zelf zo duidelijk samenvat: het is wel een 
rechte weg. Het is bovendien ook dé weg, naar heiligheid en naar liefde; zij is maar klein 
in zoverre dat ze de ruimte laat waarin iedereen zelf zijn imperfecties kan laten spreken. 
Dat die weg voor iedereen – zelfs en in het bijzonder de kleinsten en zwaksten – binnen 
bereik ligt, dat ligt aan het hart van de woorden van Theresia van Lisieux.

Verder lezen
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Geloofsbelijdenis

Simone Weil

Er bestaat een realiteit buiten de wereld, dat wil zeggen buiten ruimte en tijd, 
buiten het mentale universum van de mens, buiten elk domein dat de mens 
met zijn natuurlijke faculteiten kan bereiken.

In de kern van het menselijke hart toont zich die realiteit onder de vorm van 
een appèl van een absoluut goed dat daar steeds aanwezig is en tegelijk nooit 
een object wordt in deze wereld.

Hier in het ondermaanse manifesteert dit goed zich ook in de absurditeiten, de 
onoplosbare tegenstellingen waar het menselijke denken altijd op stoot wan-
neer het in deze wereld rondwaart.

Net zoals de realiteit van deze wereld het unieke fundament is van de naakte 
feiten, zo is die andere realiteit het enige fundament van het goede.

Alleen vanuit die realiteit daalt al het goede neer dat mag geacht worden in 
deze wereld te bestaan, alle schoonheid, alle waarheid, alle gerechtigheid, alle 
legitimiteit, alle orde, alle ondergeschiktheid van het menselijk gedrag aan de 
sfeer van de plicht.

Het medium waarlangs het goede vanuit deze realiteit neerdaalt tussen de 
mensen bestaat uit die mensen van wie de aandacht en liefde volledig gericht 
zijn op deze realiteit.

Hoewel ze dus buiten het bereik valt van alle menselijke faculteiten, heeft de 
mens de kracht om aan die realiteit aandacht en liefde te schenken.

Niets laat toe te veronderstellen dat een mens, wie hij of zij ook moge zijn, van 
deze kracht verstoken blijft.

Deze kracht is in deze wereld enkel reëel in de mate zij zich manifesteert. 
De unieke gedaante waaronder zij zich manifesteert is de instemming. Deze 
instemming kan uitgesproken worden. (...)

Portret van Simone Weil 
in Baden-Baden, 1921

Foto: Publiek Domein
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Aan wie dan ook die er mee instemt om de eigen aandacht en liefde op die andere 
wereld te richten, op die realiteit die zich situeert voorbij het bereik van de men-
selijke faculteiten, is het gegeven dat hij daarin slaagt. Indien dit het geval is, zal 
vroeg of laat het goede op hem neerdalen en rondom hem afstralen.

Er bestaat een verband tussen het appèl van het absoluut goede dat in het hart 
huist en die kracht, hoe virtueel ook, om de aandacht en liefde buiten deze wereld 
te richten en van daaruit goedheid te ontvangen. Dit verband maakt dat elke 
mens zonder uitzondering zich gebonden weet door het appèl van het goede.

Elke mens die deze andere realiteit erkent, kent ook dit verband. Omwille van dit 
verband wordt dan elke andere mens zonder uitzondering als een sacraal wezen 
erkend, dat men gebonden is respect te betonen.

Er is geen enkel ander beginsel dat het universele respect voor alle mensen kan 
opwekken. Welke ook de belijdenis van geloof of ongeloof is die het een mens 
behaagd heeft te kiezen, indien deze zijn hart ertoe aanzet dit respect te betonen 
erkent deze mens in feite een andere realiteit dan die van deze wereld. Iemand 
voor wie dit respect in feite iets vreemds is, die blijft ook vervreemd van deze 
andere realiteit.

(…)

Er bestaat voor het respect dat men voelt ten aanzien van het menselijk wezen 
één enkele indirecte vorm waarin dit gevoel tot expressie kan komen, een vorm 
die zich aandient in de behoeftes van de mensen in deze wereld, de aardse 
behoeften van lichaam en geest. 

Dit gevoel is gebaseerd op de band die in de menselijke natuur wordt tot stand 
gebracht tussen het appèl van het goede dat de essentie zelf uitmaakt van de 
mens en de sensibiliteit. Niets staat toe te geloven van welke mens dan ook dat 
bij hem die band niet bestaat.

Vertaling door Willem Lemmens
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De mystiek van Simone Weil.  
Het absoluut goede als geleefde 
waarheid

Willem Lemmens 

1. Een mystica voor de 21ste eeuw

Volgens Albert Camus was zij ‘de enige grote geest van haar tijd’: Simone Weil, filo-
sofe van Joodse geboorte, als jonge vrouw actief als communiste, later bekeerd tot 
het katholicisme, zonder echter ooit gedoopt te zijn. Zelf zegt Weil later dat haar 
leven van meet af aan in het teken van het christendom stond, hoewel ze het christe-
lijk geloof en de katholieke traditie pas enkele jaren voor haar vroegtijdige dood van 
nabij leerde kennen.
 Centraal in Weils leven staat het mysterie van de naastenliefde, de bekommer-
nis om de lijdende medemens, de verschoppeling van de geschiedenis, de slaaf, de 
wees. Het menselijk lijden confronteert, aldus Weil, met de vraag naar de zin van 
het kwaad: is er een punt van waaruit dit kwaad kan worden overstegen? Is er een 
weg tot verlossing? Volgens Weil wordt precies in de confrontatie met het kwaad de 
idee van het absoluut goede geboren en tekent zich de weg naar God af als bron van 
genade en verlossing. Vanuit deze houding ontwikkelt zich Weils mystieke zoektocht 
die, in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog, de laatste jaren van haar leven 
domineert. Weils mystiek kan echter niet los worden gezien van haar grote filosofi-
sche talent: zij had een opmerkelijk vermogen in het denken de eigen levenservaring 
tot expressie te brengen, in het bijzonder haar mystieke ervaring.
 Het is die symbiose van sociaal engagement, mystieke overgave en filosofische 
passie die de unieke persoonlijkheid van Simone Weil uitmaakt. Bij haar zijn voelen, 
handelen en denken één: zo staat zij in de traditie van de grote mystici. Tegelijk is 
Simone Weil een zeer eigenzinnige, moderne mystica: haar oorspronkelijke geestelijke 
biotoop is de sterk geseculariseerde, vaak anti-religieuze intellectuele en revolutio-
naire cultuur van de eerste helft van de twintigste eeuw. Precies daarom is de eenheid 
tussen leven en denken, tussen engagement en mystieke ervaring zo opmerkelijk bij 
Weil: haar spiritualiteit is niet van meet af aan ingebed in één religieuze traditie, maar 
zoekt veeleer de toegang tot een particuliere traditie, met name de christelijke, om 
een universeel mystiek verlangen te laten opbloeien. Weil toont ons hoe ook in een 
seculiere cultuur een zuivere, alles opeisende liefde het hart van de mens kan raken: 
een liefde tot het absoluut goede die, aldus Weil, alleen in spiritueel-religieuze zin 
kan worden begrepen en dus de mens onvermijdelijk richt op het transcendente, op 
God.
 Hoe kwam dit verlangen in het leven van Simone Weil tot ontwikkeling? Waarom 
vond het in de christelijke traditie net een eigen uitdrukking? Wat kunnen wij eventu-
eel van Weil nog leren? Deze vragen poog ik in wat volgt te beantwoorden.

2. Leven en werk

Simone Weil werd in 1909 geboren in Parijs in een seculier en agnostisch joods gezin. 
Haar uitzonderlijke intellectuele begaafdheid bleek al op jonge leeftijd en werd enkel 
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in de schaduw gesteld door die van haar oudere broer, André, die een internationaal 
vermaard wiskundige zou worden. De innige band met haar broer, maar ook een zekere 
rivaliteit met zijn intellectueel genie, vormt een rode draad door Simones kindertijd en 
adolescentiejaren. 
 Reeds op jonge leeftijd geeft Simone blijk van een verstrekkende zin voor empathie: 
tijdens de Eerste Wereldoorlog weigert ze nog chocolade te eten wanneer ze verneemt 
dat het rantsoen van de soldaten in de loopgraven aan de Somme en Marne geen zoe-
tigheden bevat. Op veertienjarige leeftijd, zo getuigt zij later, twijfelt de jonge Simone 
een tijd lang aan haar geestelijke en intellectuele capaciteiten: de gedachte dat zij 
misschien nooit toegang zal hebben tot die transcendente wereld ‘waar de waarheid 
woont’ en waarin de authentiek grote geesten thuis zijn, drijft haar tot wanhoop en 
doet haar zelfs verlangen naar de dood (Attent de Dieu, Fayard, 1966, p. 38).
 Weil studeert als jong meisje aan het prestigieuze Lycée Henri IV, onder meer bij de 
grote filosoof Alain (pseudoniem voor Émile Chartier). Die erkent haar uitzonderlijk 
filosofisch talent en haar sterke persoonlijkheid. Op 17 jaar haalt Simone als primus 
het ingangsexamen van de École Normale Supérieure, met hogere punten dan Simone 
de Beauvoir. Weil maakt indruk op de medeleerlingen: ze onderscheidt zich aan de ENS 
echter niet enkel door haar intelligentie en tot uitputting drijvende intellectuele passie, 
maar ook door haar radicaal engagement voor de arbeidersemancipatie. Simone Weil 
ziet deze strijd als een onvoorwaardelijke plicht van wie met aandacht de wereld 
beschouwt en gevoelig wordt voor het onrecht dat de spiritueel arme en materieel ver-
pauperde arbeidersklasse wordt aangedaan.
 Vrij snel distantieert Simone zich van de louter politieke, op abstracte idealen geba-
seerde strijd van het communisme. De materiële en spirituele armoede van de arbei-
dersmassa’s bestrijden betekent voor haar, onvermijdelijk, hun leven delen, het eigen 
bestaan verbinden met dat van concrete mannen en vrouwen, levend en arbeidend in 
de cités van de industriële grootstad. Er manifesteert zich zo al op jonge leeftijd bij Weil 
een opmerkelijke zin voor zelfopoffering: alleen door het eigen ‘ik’ te confronteren met 
de lijdende of behoeftige ander, zo lijkt Weil aan te voelen, kan die ander recht gedaan 
worden: alleen zo kan de lijdende medemens opgetild uit het kwaad, de indifferentie, 
het gebrek aan erkenning en waardigheid waarvan hij of zij het slachtoffer is. 
 Simone Weil studeert vier jaar aan de ENS en behaalt een doctoraat met een proef-
schrift getiteld ‘Wetenschap en waarneming bij Descartes’. Na haar studies geeft zij 
gedurende enkele jaren les aan diverse lycea in Frankrijk: zij leest met haar leerlingen 
Plato, Kant, Rousseau, Goethe, Homeros, enzovoort, en vertaalt zelf teksten naar het 
Frans indien nodig. Haar toewijding aan het lesgeven is absoluut. Tegelijk is Weil echter 
toenemend actief in de syndicale beweging: ze neemt deel aan betogingen, stakingen 
en politieke discussies, en doceert in de weekends in Saint-Etienne Latijn en Franse lite-
ratuur aan de arbeiders. Uit nagelaten studentennotities blijkt ook dat zij reeds veel 
bezig is met religie. Een notitie uit die jaren luidt: ‘men kan het menselijk wezen niet 
denken zonder alle mogelijke perfecties te denken, zonder aan God te denken. Jezus, 
dat is de perfecte mens’ (Oeuvres Complètes. Volume I. Premiers écrits philosophiques, 
Gallimard, 1988, p. 403).
 In 1933 nodigt Weil de Russische revolutionair Leon Trotsky, die zij bewondert, uit 
om te logeren in het appartement van haar ouders in Parijs. Er ontspint zich een hevige 
discussie wanneer Weil Trotsky zijn rol verwijt in het brutale neerslaan in 1921 van een 
opstand onder de matrozen van de Kronstadt. Korte tijd nadien beslist Weil om als 
arbeidster aan de band te gaan werken in de fabriek. Deze arbeid is te zwaar voor haar, 
mentaal en fysiek. Zij ziet deze persoonlijke lijdensweg echter als onderdeel van een 
zuivering, die haar tot inzicht brengt in de wortels van het menselijk lijden en, à la limite, 
het wezen van het kwaad. Dit kwaad bestaat voor Weil in de afwezigheid, het tekort 
aan liefde, dat in zekere zin eigen is aan de bestaansconditie van de mens en waarvan 
de vervreemding van de arbeider maar één veruitwendiging is.
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 Vooraleer Simone Weil zich definitief verdiept in de mystiek gaat zij in de Spaanse 
Burgeroorlog vechten aan de zijde van de Republikeinen. Aan het front, waar ze nooit 
echt actief is, correspondeert ze met de Franse katholieke auteur Georges Bernanos, 
die aan de zijde van Franco vecht. Weil is geschokt door de onmenselijkheid van de 
oorlog en de wreedheden begaan door beide partijen: tegelijk erkent zij dat ook bij 
de vijand, bijvoorbeeld in de figuur van iemand als Bernanos, het goede kan worden 
teruggevonden. Voor Weil ontsnapt geen enkele ideologie aan het kwade, of ze nu 
rechts of links is. Tegelijk verlangt Weil naar een contact met een absolute goedheid 
die de loutere tegenstelling van het (aardse) goed en kwaad overstijgt: dit contact 
kan voor haar alleen opbloeien in een act van totale overgave aan een concrete mede-
mens, niet in een strijd voor ideeën of utopieën.
 Gaandeweg verdiept zich rond die jaren de innerlijke ervaring van Weil die haar 
op de weg van de mystiek zal zetten. Zelf spreekt zij van drie ervaringen die in de 
periode 1935-1938 haar leven een beslissende wending geven en de liefde tot Christus 
doen opbloeien. Op reis met haar ouders in Portugal geraakt ze in augustus 1935 diep 
onder de indruk van een processie van arme vissers ter gelegenheid van het feest van 
Onze Lieve Vrouw van Smarten. Het Christendom, zo beseft zij plots, is een religie 
van slaven: wat Nietzsche als een vorm van degeneratie ziet, met name de liefde voor 
de allerzwaksten en verschoppelingen, beschouwt Weil echter als een genade, waar-
mee zij zich actief identificeert. In het hoopvolle geloof van de vissers, hun overgave 
aan het ritueel en de doorleefde lofzang ter ere van de Moeder van de Verlosser, ziet 
Weil het wezen van de christelijke religie oplichten.
 Die ervaring wordt versterkt wanneer zij in 1937 Assisi bezoekt. Reeds helemaal 
overweldigd door de natuurschoonheid en de kunstschatten van Toscane, zinkt 
Weil in de Basilica di santa Maria degli Angeli  op haar knieën: zij zal later getuigen 
dat de levende Jezus haar daar raakte, in een intieme beleving aanwezig was, haar 
hart vervulde. Het is geen toeval dat deze illuminatie in Assisi, de stad van de hei-
lige Franciscus, plaats grijpt: de Franciscaanse spiritualiteit heeft op Weil een grote 
indruk gemaakt en was een blijvende bron van inspiratie tijdens haar verdere leven. 
De groei naar een eigenzinnig christelijk geloof wordt versterkt in de Paastijd van 
1938, wanneer Weil de misvieringen bijwoont in de abdij van Solesmes en opgaat in 
de pracht van de Gregoriaanse gezangen. Rond die tijd leest zij ook voor het eerst het 
hele Oude Testament. Van dan af zal de vraag naar het wezen van het Christendom, 
en van haar geloof, haar niet meer loslaten.
 Het begin van de tweede wereldoorlog betekent voor Simone Weil en haar familie 
een tijd van verdriet en onzekerheid. Onder het Vichy regime komt zij in 1940 met 
haar ouders in Marseille terecht. Een jaar later ontmoet zij de dominicaan Joseph-
Marie Perrin, met wie zij een correspondentie begint op het ogenblik dat zij Frankrijk 
ontvlucht. Die correspondentie zal in 1966 leiden tot de publicatie van Attente de Dieu, 
een bundeling van de brieven aan Perrin, door deze laatste uitgegeven en van een 
inleiding voorzien. In augustus 1941 verblijft zij, na bemiddeling door Perrin, enkele 
maanden in Zuid-Frankrijk bij de katholieke auteur Gustave Thibon, met wie zij een 
innige spirituele vriendschap ontwikkelt. Thibon bundelt, geïnspireerd door de vele 
gesprekken, een reeks notities en gedachten die Weil aan hem heeft nagelaten. De 
publicatie van die notities in La Pesanteur et la Grace in 1948, met een voorwoord van 
Thibon, levert een werkje op dat een echte sleutel vormt tot de mystiek van Weil en 
haar zoektocht naar haar identiteit als ongedoopte Joodse katholiek.
 Ook in de brieven aan Perrin staat de vraag centraal naar de mogelijkheid van het 
doopsel, maar Weil geeft aan waarom zij aarzelt om die stap te zetten. Hoewel zij 
in het christelijk geloof haar heil en geluk ziet, wil zij toch de band met de univer-
sele, ook niet-christelijke mensengemeenschap niet opgeven. Zij heeft ook funda-
mentele vragen bij het instituut van de katholieke kerk als politiek machtsorgaan, 
ondanks haar liefde voor sommige heiligen en exemplarische geestelijken uit de rijke 
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geschiedenis van het katholicisme. Vooral worstelt Weil echter met de vraag hoe men 
de genade van het doopsel kan aanvaarden, als er nog een besef sluimert van de onvol-
maaktheid van het eigen geloof, van twijfel zelfs, waardoor een zuivere overgave aan 
dit geloof onmogelijk lijkt. Weil ziet het uithouden van die onzekerheid als een teken 
van Gods oneindige liefde in en door Christus, ook voor haar als Joodse, levend in de 
diaspora, op de vlucht voor de oorlog.
 Weil reist in 1942 met haar ouders via Marokko naar New York. In die periode werkt 
ze aan haar grote reflectie op de mensenrechten, het essay L’ enracinement, een werk 
dat Weil terug in contact brengt met haar politieke engagement. Dit werk is een poging 
tot een bepaling van de sacraliteit van de mens, de kern volgens Weil van elke ethiek: 
tegelijk vormt het werk een pleidooi voor het recht van elke mens om geworteld te zijn 
in een concrete gemeenschap, een land, een natie. Voor Weil is die natie Frankrijk en een 
gepast patriotisme tot het door de oorlog geteisterde Frankrijk ziet zij als niets minder 
dan een civiele deugd, ja, zelfs een plicht. Toch staat patriotisme voor Weil niet op zich: 
het is veeleer een voorwaarde tot verheffing van de menselijke geest: de politiek moet 
de condities scheppen om de mens op weg te zetten tot persoonlijke spirituele verhef-
fing en morele perfectie. Patriotisme is dus voor Weil geen doel op zich en moet voor 
haar ook scherp worden onderscheiden van een triomfalistisch nationalisme, zoals zich 
dat in die jaren op tragische wijze in Duitsland manifesteert.
 In feite bepleit Simone Weil in L’enracinement de noodzaak van een universele plicht 
die aan elk recht voorafgaat, en die uiteindelijk gegrond is in plicht tot gehoorzaam-
heid (overgave) aan het absoluut goede (God). Onderdeel van die plicht is de eigen 
geboortegrond, de eigen cultuur en geschiedenis ook, te beschermen tegen misken-
ning en geweld: het vaderland is immers de bakermat voor een concrete gemeenschap 
van mensen, een plaats ook waar het leven en de cultuur van generatie op generatie 
wordt overgeleverd. Zonder een dergelijke verworteling, verliest het kwetsbare indi-
vidu zich in een naamloze algemeenheid, de anonimiteit van een geschiedenis zonder 
gezicht. Pas vanuit een dergelijke verworteling, zo meent Weil, kan een authentiek 
verlangen naar het goede opbloeien en de mens tot deelgenoot maken van de hele 
mensengemeenschap.
 Op een totaal onorthodoxe en eigenzinnige wijze zoekt Weil zo in haar denken naar 
een synthese tussen politiek en mystiek. De Geloofsbelijdenis (Profession de Foi) die 
zij in een voorstudie van L’Enracinement uitschrijft, illustreert die synthese treffend. 
Overigens vormt L’Enracinement in zekere zin ook Weils geestelijk testament en bevat 
een programma van emancipatie en ontvoogding van de mens aan gene zijde van de 
dominante linkse en rechtse ideologieën van de twintigste eeuw.
 Simone Weil is ongelukkig in New York en leeft mee met een Europa in oorlog. Ze 
reist uiteindelijk naar Londen, waar ze probeert aan te sluiten bij het Franse verzet. 
Haar idealisme wordt gewaardeerd, maar men oordeelt dat haar fysieke toestand elk 
concreet engagement in het vaderland onmogelijk maakt. Weil is begin 1943 fysiek en 
mentaal de uitputting nabij. Haar extreem ascetische levenswijze is voor haar een vorm 
van mee-leven met het lijden van miljoenen in Europa. In augustus 1943 wordt zij opge-
nomen in het sanatorium van Ashford, waar zij een week later sterft aan een hartader-
breuk. In 1949 verschijnt een eerste maal L’Enracinement.

3. De mystiek van Weil: het verlangen naar het absoluut goede

Weil erkent na haar verblijf in Solemnes onomwonden haar gehechtheid aan de chris-
telijke, katholieke traditie en distantieert zich daarbij zelfs van haar Joodse wortels. 
In een brief aan de staatssecretaris bevoegd voor de Instruction Publique schrijft ze in 
1940: ‘Als er een religieuze traditie is die ik als mijn patrimonium beschouw, dan is het de 
katholieke traditie. De christelijke, Franse, Griekse traditie is de mijne, de Hebreeuwse 
traditie is mij vreemd’ (Oeuvres, Quarto Gallimard, 1999, p. 80, eigen vertaling). Weils 
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houding tegenover haar eigen Joodse wortels heeft in de Joodse wereld na haar dood 
gemengde gevoelens opgeroepen: Weils individuele diaspora ten aanzien van de dia-
spora van haar volk is wel eens begrepen als een vorm van verraad. Anderen zullen 
eerder benadrukken dat deze keuze voor een eigen, bewust gekozen weg van verlos-
sing net helemaal aansluit bij Weils levensfilosofie en authentieke bewogenheid door 
het Christendom.
 Vanuit de christelijk-katholieke traditie articuleert Weil inderdaad haar mystieke 
weg. Toch benadrukt ze steeds dat de spirituele kern van het Christendom ook tot op 
zekere hoogte in andere tradities wordt gevonden. Opmerkelijk is Weils overtuiging 
dat de Stoïcijnse leer van de amor Fati, maar evengoed het mensbeeld in de Ilias van 
Homeros, de Egyptische mythologie of de Bhagavad-Gita de kern van een mystieke 
waarheid uitdrukken: die waarheid betreft en welbepaalde visie op de relatie van de 
mens tot wat hem transcendeert. Die transcendentie identificeert Weil als het abso-
luut goede, of God.
 Volgens Weil sluimert in elke mens, vaak onbewust, een onblusbaar verlangen naar 
het absoluut goede, dat aan gene zijde ligt van het vluchtige, aardse leven. Dit ver-
langen is bij de ene mens meer manifest aanwezig dan bij de andere: het zoekt echter 
in ieder van ons op een unieke wijze tot expressie te komen, zich te ontbolsteren. De 
weg van de mystiek – die een soort universele structuur heeft, over religieuze tradi-
ties heen – is slechts één dergelijke, maar wel cruciale expressievorm. Weil probeert 
als filosofe de weg van de mystiek te duiden: als christelijk geïnspireerde mystica pro-
beert ze die weg echt te gaan, tot innerlijke ervaring te maken.
 Voor Weil ontvouwt de mystieke ervaring zich in drie fasen: (i) de beleving van het 
lijden, de zwaarte (pesanteur) van deze wereld die leidt tot de ontlediging van het zelf; 
(ii) het groeiend inzicht in de noodwendigheid van het lijden als weg tot verlossing en 
authentieke liefde tot de ander en de wereld; (iii) de ervaring van (de nood aan) het 
absoluut goede, dat zich als genade (Grâce) openbaart en waarin de menselijke ziel 
perfectie, schoonheid en eenheid vindt. Hoe wordt het verlangen naar het absoluut 
goede voor de filosofe een geleefde spirituele waarheid? En op welke wijze vormt het 
Christendom, meer bepaald de katholieke traditie, voor Weil de passioneel door-
leefde toegang tot deze weg?  In haar brieven aan Dom Perrin en de gesprekken met 
Gustave Thibon zoekt Weil op indringende wijze een antwoord op deze vragen.
 Ik wees er reeds op dat voor Weil het samenleven met de arbeiders voor haar een 
bron van lijden was, haar confronteerde met het wezenlijke kwaad in deze wereld. 
Dit kwaad begint voor Weil bij onze lichamelijke afhankelijkheid en behoefte, onze 
kwetsbaarheid als mens: we zijn als stoffelijke wezens gevangen in een fysisch proces 
dat onvermijdelijk tot de dood voert. Tegelijk beantwoorden wij door arbeid en strijd 
aan een levensdrift die de dood steeds probeert uit te stellen. Weil noemt de stoffe-
lijke wereld – het object van de wetenschap – in die zin de bron van het kwaad omdat 
op zich genomen dit fysieke leven als materieel-biologisch proces gespeend lijkt van 
elke zin of betekenis. Maar het kwaad uit zich ook in onze zelfbetrokkenheid en de 
neiging tot geweld en begeerte naar macht, die uit deze lichamelijke bestaanscon-
ditie voortvloeien en tussen mensen ongelijkheid en voortdurende strijd doen ont-
staan. Weil stelt vast dat elke mens in die zin lijdt onder de zwaarte of het gewicht 
(pesanteur) van het louter aardse bestaan, een bestaan waarvan de proletariër, de 
arbeidende mens als het ware een bevoorrechte getuige is.
 Aan de greep van het kwaad, onze stoffelijke bestaansconditie, bron van lijden, 
kan de mens zich nooit volledig onttrekken. Meer zelfs, de illusie van een ontsnap-
ping, door een rusteloos zoeken naar Ersatz geluk, is zelf onderdeel van het kwaad. 
Alleen wanneer ik bewust het lijden onder ogen zie, het kwaad in de ogen kijk en durf 
te ondergaan, zo ontdekt Weil, kan ik de zwaarte van het bestaan ook overstijgen. 
Dit proces van bewustwording, zo meent Weil, wordt nu precies opgewekt door het 
mede-lijden, de aandacht voor de concrete ander die lijdt en tot mij, impliciet of expli-
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ciet, een appèl richt, een oproep tot verlossing uit dit lijden. Wie echt mee-lijdt met de 
medemens, gehoorzaamt zo aan een innerlijke stem, het geweten, en toont een inner-
lijke kracht, een weerstand jegens het kwaad.
 Weil zegt in Attent de Dieu dat oprechte sympathie met de zwakke, lijdende persoon 
een verlossende vreugde bezorgt aan deze laatste, op voorwaarde dat dit medelijden 
oprecht is, geheel en al uitgaat naar die ander en dit lijden ook helpt dragen (p. 134-
135). Die oprechtheid is inderdaad een teken van innerlijke kracht, maar getuigt tegelijk 
van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid  aan het appèl van de ander en een steeds te 
verfijnen aandacht voor de concrete ander en de wijze waarop diens leven kan worden 
gedeeld en onttrokken aan het kwaad. Authentieke empathie en liefde tot de ander is 
echter zeer moeilijk te realiseren, vergt iets bovenmenselijks: elke mens blijft immers 
gekluisterd aan het eigen ‘ik’, wordt zelf ook door de zwaarte van het aardse bestaan 
steeds weer opnieuw teneergedrukt.
 Weil is heel haar leven doordrongen van dit besef, bewust van de eigen kwetsbaar-
heid, het tekort schieten ten aanzien van het appèl van de ander. Het diepe besef van 
het kwaad, het opgaan in het lijden vanuit een verlangen naar verlossing, put als het 
ware het ‘ik’ uit, leidt er toe dat de verlangende persoon de eigen innerlijke gedreven-
heid en kracht tegelijk als een obstakel gaat zien voor verlossing. Dit is een wezenlijk 
kenmerk van de mystieke ervaring: in het verlangen naar het absoluut goede, verlang ik 
nog steeds, en schiet ik juist daarom ook tekort in onvoorwaardelijke liefde en overgave. 
Tegelijk is er echter de natuurlijke zwakte van de mens: Weil zelf ervaart bijvoorbeeld 
aan den lijve dat zij fysiek gewoon niet in staat is het leven van de arbeider echt ten 
volle mee te beleven. De zware studie en lectuur die zij zichzelf oplegt, put haar boven-
dien geestelijk uit en bezorgt haar van jongs af aan hevige aanvallen van hoofdpijn. 
Daarenboven was zij een verstokte roker en had zij een ongezonde neiging tot vasten. 
Ook haar kwetsbare gezondheid was zodoende heel Weils leven lang een obstakel 
om zich onvoorwaardelijk over te geven aan een daadkrachtige liefde voor de ander. 
Het besef van de eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid leidt uiteindelijk tot een erva-
ringsmoment dat voor Weil tot het wezen van de mystieke weg behoort: de de-creatie 
van het zelf, of de zelfontlediging waardoor de grens tussen ik en ander, tussen stof-
felijke wereld en het bovennatuurlijke, tijd en eeuwigheid, lichaam en geest, goed en 
kwaad, als het ware oplost in het Niets, een zinloze indifferentie.
 In dit moment van zelf-ontlediging en verlies van elk houvast, elke zekerheid, groeit 
echter ook, zo leert Weil, een verlossend inzicht. Dit inzicht blijft bij haar aanvankelijk 
sterk filosofisch, maar wordt in groeiende mate gekleurd door de mystiek. Weils inzicht 
is filosofisch, voor zover het bestaat in een diep besef van de logica, de innerlijke wet-
matigheid die eigen is aan het menselijk bestaan: in de confrontatie met het kwaad, de 
zwaarte van het aardse leven ontdekt de mens als het ware in zich een on-aards, niet 
tot het fysieke, tijdelijke leven te herleiden verlangen naar het goede. Dit verlangen toont 
zich dus, zo bleek reeds, zodra de menselijke geest aandacht opbrengt voor het lijden 
van de ander, diens appèl beantwoordt, de stem van het eigen geweten stapsgewijs, 
met vallen en opstaan, volgt. Maar tegelijk blijkt het verlangen naar het absoluut goede 
een spirituele dimensie te hebben: de mens verlangt werkelijk naar de innerlijke beleving 
van de aanwezigheid van het goede als een transcendente realiteit. Hierdoor wordt het 
verlossend inzicht in de logica van het eigen bestaan omgevormd tot een geleefde waar-
heid. Dit spiritueel doorleefde inzicht onthult als het ware de betekenis van het lijden en 
brengt verlossing door een geestelijk contact met de goddelijke liefde die bron is van het 
absoluut goede. Inzicht en verlangen leiden zo tot de erkenning van het eigen levenslot 
als een gave, maar ook als een opgave: Weil ziet hier een analogie tussen de Stoïcijnse 
Amor Fati en de christelijke idee van de gehoorzaamheid (l’obéissance) aan God.
 Op dit punt breekt nu precies in Weils geestelijke weg het belang van de religie door, 
in het bijzonder de christelijke mystiek. Weil is er onvoorwaardelijk van overtuigd dat 
de bron van het goede in een transcendente realiteit is gelegen, die zij in navolging van 
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de christelijke traditie God noemt. Verlangen Gods Goedheid te ontvangen vergt 
een totale overgave aan zijn Wil: in die overgave (obéissance) kan pas de Liefde van 
God het hart en de geest van de mens ook echt verlichten. En vanuit die verlichting 
– de mystieke eenheid – is de bestendiging van de liefde tot de medemens mogelijk. 
Gods goedheid is zodoende een realiteit die concreet vorm krijgt in het aardse, zich 
als het ware toont in de verschijning van de lijdende medemens zelf, bijvoorbeeld de 
pauper, de arme visser, de weduwe, de wees. Maar in de christelijke traditie heeft 
God ook de gestalte aangenomen van de mee-lijdende medemens zelf: God is in de 
figuur van Christus, zo leert het Nieuwe Testament, zelf mens geworden en heeft 
onvoorwaardelijk en radicaal het lijden, de zelf-ontlediging door de confrontatie met 
het kwaad, opgenomen. In zijn dood heeft Christus zo blijk gegeven van een ultieme 
gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, en hierdoor tegelijk de mensheid de weg 
van verlossing bereid. Die levende Christus is voor Weil ook de bron van schoonheid, 
troost en perfectie waardoor de zwakke mens, ieder van ons, een glimp van genade 
kan opvangen en gesterkt kan worden in de ontbolstering van de liefde tot het abso-
luut goede.
 De idee dat God concreet gestalte krijgt in de figuur van Christus (de incarnatie), 
maar ook in de Katholieke kerk, koestert Weil in haar brieven aan Perin en gesprekken 
met Thibon. Zij ziet in de kerk een vriendschapsverbond van de vrienden van Christus, 
die leven in overgave en gehoorzaamheid aan Gods Wil en zo zijn Liefde pogen waard 
te zijn. In de riten, gezangen en verhalen van de katholieke traditie wordt dit verbond 
verzinnebeeld en tot unieke expressie gebracht: het ware, goede en schone krijgt zo 
voor Weil in de christelijke traditie een particuliere uitdrukking die haar vervoert en 
haar verlangen naar God aanscherpt. Toch zal Weil door haar mystieke zoektocht 
heen blijvend aandacht opbrengen voor andere religies en spirituele tradities: er 
schuilt voor haar een universele waarheid in de mystiek, waartoe elke volwaardige 
religieuze traditie een weg biedt.

4. Een geloofsbelijdenis

In de Geloofsbelijdenis, onderdeel van een soort voorstudie op L’Enracinement, drukt 
Weil mooi dit universele karakter van het menselijk verlangen naar het absoluut 
goede uit. Zij doet dit opmerkelijk in een niet-religieuze taal: hier spreekt terug, op 
het einde van haar leven, de filosofe Simone Weil. Toch is de taal van de filosofie hier 
in opmerkelijke eenklank met de taal van de christelijke spiritualiteit.
 Weil verdedigt in de Geloofsbelijdenis de gedachte dat het verlangen naar het abso-
luut goede iedereen kan raken die zich er voor openstelt. Elke mens wordt immers 
vroeg of laat getroffen door de zwaarte van het aardse leven, bron van lijden, absur-
diteit en zelfverlies. Tegelijk dringt in het menselijk bewustzijn net dankzij dit besef 
ook een lichtstraal door van een totaal ‘andere’ realiteit, de transcedente kracht van 
het absoluut goede. ‘Alleen vanuit die realiteit,’ zo stelt Weil, ‘daalt al het goede neer 
dat mag geacht worden in deze wereld te bestaan, alle schoonheid, alle waarheid, 
alle gerechtigheid, alle legitimiteit, alle orde, alle ondergeschiktheid van het mense-
lijk gedrag aan de sfeer van de plicht’ (Geloofsbelijdenis, supra). Niemand, geen enkele 
mens, is in principe uitgesloten van deze ervaring, al hebben we steeds opnieuw 
bevoorrechte getuigen nodig die ons op de weg van het absoluut goede zetten, het 
verlangen naar inzicht en verlossing opwekken en levendig houden.
 Weil merkt op: ‘Het medium waarlangs het goede vanuit deze realiteit neerdaalt 
tussen de mensen bestaat uit die mensen van wie de aandacht en liefde volledig 
gericht zijn op deze realiteit’ (Geloofsbelijdenis, supra). Weil heeft deze rol van 
medium voor ons opgenomen, ons een zekere weg getoond, de realiteit van het abso-
luut goede pogen aan te duiden, tot leven te wekken. Maar tegelijk wijst Weil erop dat 
het zoeken van deze weg een opgave is die iedere mens zelf moet aangaan. Elk van 
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ons moet trachten het verband te leren zien tussen de realiteit van het absoluut goede 
en de mogelijkheid van een liefde tot de wereld en de medemens die de absurditeit en 
zwaarte van het louter fysieke bestaan radicaal overstijgt. Het is aan elk van ons om, 
vanuit de voor onze voorbestemde levensweg, gehoorzaam te zijn aan de stem van die 
medemens die onze levensweg kruist en wiens nood ons raakt, in wiens gelaat mis-
schien – zonder dat we het beseffen zelfs – de liefde van Christus oplicht.
 Weils geloofsbelijdenis richt zich ondubbelzinnig tot de hele mensheid, tot alle 
mensen van goede wil, ongeacht traditie, afkomst en overtuiging. Het is een oproep 
die misschien meer dan ooit actueel is en ons herinnert aan wat Weil zelf de grondslag 
noemt voor de erkenning van de sacraliteit zelf van de mens: ‘Elke mens die deze andere 
realiteit [het absoluut goede, WL] erkent, kent ook dit verband [tussen het goede en de liefde 
voor de medemens, WL]. Omwille van dit verband wordt dan elke andere mens zonder 
uitzondering als een sacraal wezen erkend, dat men gebonden is respect te betonen’ 
(Geloofsbelijdenis, supra).
 Sinds haar dood is de naam en faam van Weil onder Franse filosofen, maar ook in 
katholieke kring gestaag gegroeid. Camus, zo gaf ik reeds aan, bewonderde haar, 
Jacques Maritain (met wie ze contact had in New York in 1942) erkende haar als een 
grote filosofe en mystica, ook Levinas zal zich lovend over haar uitlaten. Paulus VI had 
een grote bewondering voor Weils geloofsworsteling en meer eigentijdse filosofen als 
Iris Murdoch, Peter Winch en Raimond Gaita erkennen Simone Weil als een funda-
mentele bron van inspiratie omwille van haar visie op de sacraliteit van de mens en de 
rol van morele aandacht in de erkenning van het absoluut goede. En recent getuigde 
de bekende dichteres en pop-muzikante Patti Smith hoe zij in Ashford het graf van 
Simone Weil is gaan bezoeken, als eerbetoon (Patti Smith, Devotion, p. 24-25). Wie haar 
geschriften ter hand neemt en kennis neemt van de wijze waarop Weil in haar mystieke 
ervaring getuigenis aflegt van deze visie, kan niet anders dan de bewondering voor deze 
unieke vrouw bijtreden.
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