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VOORTBESTAAN

EN ONSTERFLIJKHEID
Van al, wat geboren is,
is de dood zeker.
Bbag, Gita 11 27.

Ieder mens weet, dat hij geboren is en sterven moet,
velen weigeren hierover na te denken, laat staan te
spreken.
Opzettelijk gaan ze voorbij aan de vraag wat dit feit,
waarbij zij zelf zo nauw betrokken zijn, betekent.
Dat er vroeg of laat een ogenblik komen zal, waarop
zij niet langer in deze houding kunnen volharden,
ook dat weten ze, maar deze kennis verandert niets
aan hun houding van net te doen, alsof dit van geen
belang is. Weerloos staan ze echter, als dit ogenblik
is aangebroken.
Wie zijn ogen niet sluit voor de werkelijkheid, ziet
het telkens weer, hoe hulpeloos verslagen de mens is,
die de realiteit van de dood onvoorbereid onder de
ogen moet zien.
Er is een gezondere houding mogelijk, waaraan
Montaigne uitdrukking gaf, toen hij neerschreef, dat
het teken van ware wijsheid ligt in het rustig tegemoet zien van de dood. Dit vraagt van ons objectiviteit tegenover de feiten en daarna een ernstige poging om door te dringen tot hun zin, d.W.Z.een zoeken naar wat zij voor ons, mensen, betekenen.
De feiten.
en niet onze wensen en onze hoop! Het
lijkt eenvoudig genoeg die feiten vast te stellen. Als
een mens gestorven is, dan heeft wat van de oude
verschijning achterblijft nog maar heel weinig gemeen, met wat het voor dien was. Hoe vaak horen we
het niet van de omstanders: "Dit dode lichaam zegt
mij niets meer, het is helemaal anders geworden, een

levenloos stuk materie, waaruit al datgene, waardoor
degene, die mij lief was, zich kenmerkt, verdwenen
is." Het valt verder niet te ontkennen, dat men van
de gestorvene na de dood niets meer merkt. Wie geleden heeft onder het afscheid voorgoed van iemand,
die hem of haar zeer na stond, weet, dat van die echt
levende verschijning niets meer terugkomt dan wat
in de herinnering leeft. Degene, die aldus de feiten
ondervraagt en niets verdoezelt moet wel haast tot
de conclusie komen, dat de dood een volstrekt einde
betekent.
Intussen, er is ook nog ander feitenmateriaal ter beschikking. Een nog jonge tak van wetenschap, de
parapsychologie, heeft haar ontstaan te danken aan
de omstandigheid, dat sinds het midden van de negentiende eeuw een steeds aangroeiende groep mensen, die niet gewoon waren zelfstandig wetenschappelijke arbeid te verrichten, de aandacht vestigde op
feiten, welke volgens hun inzicht het onweerlegbaar
bewijs leverden, dat de dood niet een volstrekt einde
was.
Het lichaam sterft (van al wat geboren is, is de dood
zeker), maar de mens zelf overleeft de dood van zijn
omhulsel of voertuig, zoals deze mensen zich bij voorbaat uiten en is in staat contact te zoeken met hun
nabestaanden.
Deze feiten passen niet in het wetenschappelijk wereldbeeld van die tijd. Hun realiteit werd derhalve
ontkend. Desondanks zetten velen het onderzoek naar
de z.g. spiritistische verschijnselen voort en deze
kwamen zozeer in he middelpunt van de belangstelling te staan, dat een ernstig wetenschappelijk onderzoek naar deze raadselachtige, vermeende feiten
niet uitblijven kon.
Zo is dit onderzoek begonnen, eigenlijk met de vooropgezette bedoeling de proefpersonen te ontmaskeren. De scherpste kritiek bleek echter niet in staat
alles tot begoocheling of bedrog te herleiden. Dat er
veel op zij geschoven kon en moest worden ligt voor
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de hand, want degenen, die zich met deze dingen
bezig hielden, werden niet door wetenschappelijke belangstelling gedreven. Het waren mensen, die worstelden met het probleem van de dood en met de
vragen, die hun kwelden. Ze vroegen op een primitieve manier en waren tevreden met een antwoord,
waarmee iemand, die de opdracht heeft, een wetenschappelijk onderzoek in te stellen, geenszins tevreden kon zijn. Ik spaar u de details van het onderzoek
en begin bij het eind door iets te vertellen van de tegenwoordige stand van zaken. In grote lijnen gaat
het dan om het volgende.
Het heet, dat bepaalde mensen een zodanige psychische structuur hebben, dat ze (nu spreek ik de taal
van het spiritisme, hoewel ik, zoals straks blijken zal,
daar bezwaren tegen heb) hun lichaam, hun hersenen, hun gehele uiterlijke organisme kunnen lenen
aan een dode, die over een dergelijk organisme niet
meer beschikt en het nodig heeft om zijn gedachten
en wensen kenbaar te maken.
Als zo iets inderdaad voorkwam, zou het constateren
van zulk een feit verstrekkende consequenties hebben, immers het zou betekenen:
le. dat de mens de dood van zijn lichaam overleeft;
2e. dat een overledene soms behoefte toont, met de
wereld, die hij verlaten heeft, in contact te
treden;
3e. dat er mogelijkheden zijn tot zulk een contact;
4e. dat de levenden mededelingen zouden kunnen ontvangen van mensen, die gestorven zijn.
Men ziet licht in, welk een voetangels en klemmen
er op dit terrein liggen. Wanneer iemand, vervuld
van het verlangen nog iets te horen of te zien van
degene, die is heengegaan, komt te staan tegenover
een mens, die zich voordoet en spreekt, alsof hij die
dode is, hoe gemakkelijk komt hij dan in de verleiding al gauw te constateren: "Ja, dat is hij of zij."
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Ik heb zelf een keer meegemaakt, dat er gebaren
gemaakt werden en mededelingen werden gedaan op
een heel ándere manier, dan de dode dit placht te
doen. Dit kwam mij zo platvloers voor, dat ik mij
moeilijk kon voorstellen, dat een overledene, die inderdaad contact zoekt met de mensen die achtergebleven zijn, zich op een dergelijke manier zou uiten.
Zouden degenen, die hem gekend hebben met een dergelijke gebrekkige uiting genoegen nemen en overtuigd zijn van zijn identiteit? Ik kan dit alleen verklaren uit de wens, die in zulk een geval de vader
van de gedachte wordt.
Dit neemt niet weg, dat de geleerden, die van 1875
af zich tot een nauwkeuriger onderzoek van deze
wonderlijke verzameling van feiten zetten, toch stuk
voor stuk tot de erkenning gekomen zijn, dat er onder veel kaf een enkele echte korrel graan te vinden
is, een erkenning, die een 19de-eeuwse geleerde heel
wat moeilijker af ging, dan een van de tegenwoordige
tijd. Het onderzoek ging voort en thans weet men,
dat inderdaad in sommige gevallen de proefpersoon
zijn gewone gedrag volkomen veranderd, zodat het
is, alsof hij een ander geworden is, terwijl hij mededelingen doet, waarvan men met een zeker recht aan
kan nemen, dat zij afkomstig zijn van een dode. In
diezelfde tijd echter ontdekten de parapsychologische
onderzoekers nog een ander feit, aan welks echtheid
al sinds lang niet meer getwijfeld wordt.
Ik zinspeel hierop de mogelijkheid van supra-normaal
waarnemen. Er zijn mensen, die kennis krijgen van
zekere gebeurtenissen, ook van de gedachten, voorstellingen en gevoelens, waarmee een ander rondloopt, terwijl waarneming of het kennen daarvan
langs een andere, voor ieder toegankelijke weg is uitgesloten. Zoiets komt tamelijk veel voor, bij enkele
mensen veel vaker dan bij alle anderen. Wanneer dus
een proefpersoon op de hoogte blijkt van gebeurtenissen, waarvan een overledene iets geweten heeft,
terwijl evenzeer nog levende mensen een en ander

daarvan afweten, dan blijft de mogelijkheid, dat zulk
een supranormale waarneming hem die kennis heeft
verschaft. Aangezien men nog niet weet, onder welke
voorwaarden supranormaal waarnemen mogelijk is,
wat wel en wat niet binnen het bereik van een dergelijke waarneming valt, moet men inderdaad deze mogelijkheid open houden.
Nu zijn er uit de parapsychologische literatuur enige
gevallen bekend, die van spiritistische allure zijn en
waarbij door een toevallige omstandigheid met zekerheid kon worden vastgesteld, dat er van contact met
de overledene geen sprake kon zijn.
De Engelse onderzoeker Soal nam proeven met een
medium (ik spreek hier nogmaals de taal der spiritisten) door wier bemiddeling, naar het heette, een
afgestorvene mededelingen deed. De juistheid dier
mededelingen moest worden getoetst om na te gaan
of men met een spiritistisch verschijnsel te doen had.
Het bleek, dat inderdaad veel van die mededelingen
op waarheid berustten. Het ging om een persoon, die
in Engeland geleefd had en verdwenen was. Men
meende, dat hij dood was, maar later bleek dit niet
het geval te zijn. Daar heeft u het quasi-echte spiritistische verschijnsel. Men kon menen, dat hier inderdaad een dode zich uitte, maar het was niet zo.
Zo werd dit geval tot een bevestiging van een andere
mogelijke interpretatie
der z.g. spiritistische verschijnselen.
Deze uitleg, de animistische, laat zich als volgt samenvatten. Er zijn mensen, die twee eigenschappen
in zich verenigen. Zij hebben een zodanige psychische
structuur, dat ze zich gemakkelijk gedragen, alsof ze
een ander zijn. Ze neigen tot dramatiseren, van al
wat ze intens beleven of beleefd hebben. Verder hebben ze een zekere aanleg voor supra-normaal waarnemen.
De kennis, die ze meedelen, zou aldus verkregen zijn,
hetzij van omstanders hetzij van levende personen.
Er zijn tal van gevallen, waarin dit zeer wel mogelijk
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is. De proefpersoon kan ons niet inlichten, omdat hij
zelf niet weet, hoe dit alles geschiedt.
De animistische hypothese wordt gesteund door een
uitgebreid feitenmateriaal. Toch is het gebleken, dat
er feiten zijn, die niet pasten in dit schema. Bij twee
daarvan wil ik nog even stilstaan. Er is een zeer
merkwaardig geval, dat helemaal niet van spiritische
allure is. Het betreft mededelingen van een supranormaal waarnemend mens, die mededelingen gedaan
heeft op verzoek van Osty. Iemand, die op een landgoed midden in Frankrijk geleefd had, was plotseling
spoorloos verdwenen.
Men richtte zich tot een der proefpersonen, met wie
Osty reeds vele jaren gewerkt had. Na herhaalde pogingen komt bij stukje en beetje het volgende verhaal te voorschijn. De man, die verdwenen was, is
het huis uit gegaan, het bos in, is op een vijfsprong
gekomen en een door de proefpersoon aangewezen
pad ingeslagen, dat omlaag voert naar een open plek
in het bos. Daar was hij onwel geworden, voorover
gevallen en gestorven. De "helderziende" zag, in gedachten dit pad mee aflopende, een rotspartij op de
achtergrond van de open plek. Dit was vreemd genoeg. Er waren n.l. daar mijlen ver in de buurt geen
rotsen. Bovendien, op een kaart van het landgoed
vond men op de aangewezen plek geen vijfsprong,
maar een viersprong, het ingeslagen pad ontbrak.
Toen ter plaatse (de geraadpleegde helderziende
yvoonde in Parijs) een nader onderzoek werd ingesteld, vond men op de viersprong nog een smal, bijna
onbegaanbaar bospad, dat naar een open plek voerde.
Men zag, wat de helderziende voor rotsen had gehouden. Door de storm waren bomen ontworteld. Het
verticaal staande wortelgestel, dat een groot stuk
grond meegenomen had, maakte de indruk van een
rotspartij en daar vond men het lijk van de overledene.
Wat is nu hier het merkwaardige?
De supranormale waarneming bracht iets aan het
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licht dat geen sterveling wist, dat dus niet kon geput
worden uit het bewustzijn van enig levend wezen.
Slechts de overledene had dit verhaal kunnen vertellen. De minimum hypothese, welke zulk een feit verklaren kan, houdt dus in, dat er iets van het geheugen van deze gestorvene de dood van het lichaam
overleeft.
Er zijn nog enkele op zichzelf staande gevallen, die
tot een soortgelijke conclusie dwingen. Men lette er
op, dat in het juist gegeven voorbeeld geen sprake
is van een mededeling, .die uitgelokt is door de nabestaanden, om een z.g. bewijs voor het voortbestaan
na de dood te verkrijgen. De aanleiding tot het onderzoek was van gans andere aard. Ook dit versterkt
de bewijskracht van het resultaat in dezelfde mate,
waarin de wens van de proefpersoon tot een bevestiging van de geliefde spiritistische theorie te komen,
de waarde van een eventueel, voor positieve uitleg
vatbaar resultaat, verkleint.
Een tweede belangwekkende categorie van feiten
vormen de z.g. cross-correspondences. In de onderstelling, dat een gestorvene verantwoordelijk is voor
wat door een medium wordt verteld, vraagt men om
op zichzelf zinloze mededelingen te doen, ongeveer
gelijktijdig via verschillende proefpersonen op ver
van elkaar gelegen plaatsen.
Deze partiële mededelingen moeten dan zo in elkaar
gepast kunnen worden, dat er een geheel ontstaat,
dat wel zin heeft. Wil men bij het gelukken van deze
proef - zij is meermalen goed geslaagd - een animistische verklaring zoeken, dan wordt die uitleg wel
zeer gedwongen.
Men moet dan veronderstellen, dat de personen, aan
wie de mededeling gedaan is, op een buitengewoon
geheimzinnige manier hebben samengewerkt om het
mogelijk te maken, uit die mededelingen een zinvol
geheel te construeren. Dit vraagt wel erg veel van
ons voorstellingsvermogen. Het is zeker heel wat eenvoudiger aan te nemen, dat die mededelingen uit een-
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zelfde bron te voorschijn gekomen zijn, waaruit al de
proefpersonen geput hebben en die onafhankelijk van
hen bestaat, vooral indien de gebruikelijke controle
van de inhoud der mededeling positief uitvalt.
Welke conclusie kan men uit het bovenstaande trekken? Mijns inziens zal iemand, die dit parapsychologische feitenmateriaal kent, moeten zeggen: daar zijn
op het ogenblik twee verklaringen, die niet verenigbaar zijn: de spiritistische en de animistische.
De verschijnselen vallen uiteen in twee groepen. Die
van de eerste groep (dat zijn de meeste) kunnen ongedwongen animistisch verklaard worden.
De enkele, welke tot de tweede groep behoren daarentegen, laten zich zo niet interpreteren. De hypothese, dat de menselijke persoonlijkheid in een of
andere vorm de dood van zijn lichaam overleeft, is
dan de enig aanvaardbare. Echter juist daar het aantal gevallen van deze groep gering is, is het nog te
vroeg voor een definitieve conclusie.
Intussen ook, als een definitieve conclusie wel mogelijk was, indien het voortbestaan van de mens na de
dood van zijn lichaam bewezen zou worden, dan nog
is het probleem, waarvan ik uitging, niet opgelost.
Want wie dit stelt vraagt meer dan alleen: wat gebeurt er met de menselijke persoonlijkheid bij de
dood?
Hij vraagt ook: hoe moet mijn houding zijn ten opzichte van deze onvermijdelijke gebeurtenis? Hoe
kan ik er mee klaar komen, als de dood iemand treft,
die mij na staat, als hij mijzelf bedreigt? Wat betekent het mensenleven eigenlijk, als het toch zijn (al
is het misschien slechts voorlopig of gedeeltelijk)
einde vindt in de dood?
Een goede inleiding tot deze wending in ons vragen
en de diepere zin daarvan, geeft een nadere beschouwing van een heel eenvoudig (sommigen zeggen primitief) antwoord op de vraag: "als de mens sterft,
wat dan?" Een antwoord, dat men vaak hoort: "Ik
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kàn niet geloven, dat met de dood alles afgelopen is."
Komt dit antwoord enkel voort uit een egoistisch verlangen eigen leven te verlengen, zèlf te ontkomen
aan de onvermijdelijke dood? Is dit geloof slechts
een wensgedachte, waaraan een verstandig mens
zwijgend voorbij gaat? Oppervlakkig gezien, wel.
Maar er kan iets veel diepers in liggen: een protest
tegen de zinledigheid van een mensenleven, dat in de
dood zijn werkelijk einde zou vinden.
Wie bewust tracht te leven, komt altijd weer voor
dezelfde taak te staan: van dat leven iets te maken,
te zoeken naar wat het waarde geeft, te ontgaan wat
het waardeloos zou maken.
Tot een werkelijke daad, die voortvloeit uit een diep
in ons zelf genomen beslissing, is de mens niet in
staat, wanneer hij niet, wat zinvol is, kiest, wat zinledig is, verwerpt. Echt leven kan de mens niet, dan
in de voor-onderstelling, dat zijn leven zin heeft, trots
de schijn van het tegendeel. De mens is persoonlijkheid, d.w.z. hij komt eerst tot zijn recht, indien hij
zijn eigen leven leeft, dat typerend is voor zij n
geestelijke structuur, hem onderscheidt van àlle anderen. Voor zover hij daar niet in slaagt, is zijn leven
een mislukking. Wie deze maatstaf aanlegt, moet,
ten overstaan van de werkelijkheid, toegeven, dat
menig mensenleven mislukt. Zeggen, dat ieder mensenleven zin heeft, is misleiding. Hoe vaak wordt zulk
een leven afgebroken, voor zelfs maar het begin van
een ontplooiing. In een tijd, waarin een mensenleven
weinig of niets schijnt te betekenen, is het niet nodig
deze uitspraak met voorbeelden te staven. Wie zich
rekenschap geeft, wie het absurde ziet van menig
leven op zichzelf beschouwd, wie verder weet, dat
waarachtig leven veronderstelt, dat ons streven zin
heeft, hem blijft maar één keus. Hij moet het leven
van de enkele mens zien als fragment van een groot
geheel.
Dit kan op meer dan één manier geschieden. Het behoeft niet gedacht te worden in de vorm van een per11
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soonlijk voortbestaan. Voor de mens, die in elk geval
vast wil houden aan de mening, dat de dood een volstrekt einde van de persoonlijkheid meebrengt, blijft
de mogelijkheid het zo te zien, dat de oogst van een
mensenleven ten goede komt aan het nageslacht, aan
de omgeving, in de ruimste zin, aan de mensheid.
Maar zo komt men niet ver. Wie zou in ernst durven
volhouden, dat ieder mens op deze wijze iets bijdraagt
tot het welzijn van het geheel?
Wie kent niet de talloos velen, wier leven één doorlopende mislukking is? Wil men ernst maken met de
overtuiging: ook dit heeft zin, dan zal men zulk een
leven moeten zien als een episode in een omvangrijker persoonlijk bestaan. Zoals in een periode van
ons eigen leven mislukte dagen voorkomen, die losgemaakt uit het geheel en op zichzelf gesteld, volslagen zinledig lijken, maar zin krijgen, zodra men
mee beschouwt hetgeen voorafging en hetgeen volgde, zo lijkt menig mensenleven tussen de grenzen van
geboorte en de later volgende dood zinledig, terwijl
het zin zou kunnen krijgen, indien men het vermocht
te zien als een brokstuk met een eigen verleden en
een eigen toekomst.
De naïeve woorden: "Ik kan niet geloven, dat het met
de dood afgelopen is," zijn vaak minder kinderlijk,
dan ze veel 0 zo verstandige mensen lijken, men kan
hun betekenis scherper en duidelijker als volgt weergeven: "Ik kan slechts dan in het leven van een mens
een zin ontdekken, indien ik het zie als een deel van
een groter geheel, als iets, dat mee verstaan moet
worden uit wat er aan vooraf ging en uit wat er op
volgt."
Vaak heeft de mens zich getroost met de gedachte,
die in het Christendom vrij sterk leeft, schoon niet
altijd in een zuivere vorm, dat het tekort, dat noodzakelijk kleeft aan dit leven, goed gemaakt wordt
door een leven na de dood, waarbij dan de vraag of
dan misschien ook een persoonlijk verleden aan dit
leven voorafgaat, gewoonlijk niet wordt gesteld.
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Ik ben geneigd in dit verband te wijz~n op een ander
denkbeeld dat in de Oosterse godsdiensten een belangrijke ~ol speelt en in onze Westerse en Christelijke cultuur ook door enkele denkers van tijd tot tijd
naar voren is gebracht, dat van de reïncarnatie.
Ons leven hier en nu is één van de vele, die deels
hieraan voorafgegaan zijn, deels hierop volgen. Elk
leven wordt dan gezien als de uitkomst en de voortzetting van degene, die in dit persoonlijke bestaan eraan vooraf gingen, tegelijk als de voorloper en de
schepper van wat komen gaat.
De waarde van deze opvatting ligt in haar vermogen
om een zinvol levens- en wereldbeeld te vormen. Van
dit gezichtspunt uit moet zij overwogen en beoordeeld worden. Niet als dogma wordt zij hier geponeerd, slechts als mogelijke bijdrage tot de oplossing
van ons probleem: de juiste houding te vinden tegenover de oude waarheid: "Van al, wat geboren wordt,
is de dood zeker."
Maar nog is het beslissende woord niet gesproken.
Na de feiten ondervraagd te hebben, na een poging
om door te dringen tot de zin der feiten, blijft ons
over te begrijpen, dat een persoonlijke positieve houding tegenover het raadsel van de dood eerst mogelijk wordt, wanneer men verder vraagt dan naar een
eventueel voor- en nabestaan.
Van oudsher is het leven na de dood voorgesteld als
een toestand van eeuwige zaligheid. Terwijl het leven
op aarde in alle mogelijke opzichten een tekort vertoont, zou na de dood eerst blijken, dat de mens een
onsterfelijk wezen was, dat dan immers verder leven
zou in een onuitputtelijke en voor ons stervelingen
onbegrijpelijke volheid.
Het tijdelijk gebrekkige en het eeuwige volmaakte
bestonden buiten elkaar, het' eerste kenmerkte het
leven hier en nu, het tweede dat hiernamaals.
In de eerste van een reeks voordrachten, uitgegeven
onder de titel "Die Anweisung zum seligen Leben"
richt Johann Gottlieb Fichte zich tot zijn hoorders

13

met de woorden: "Door alleen maar zich te laten begraven, komt men niet tot zaligheid, gij zult in het
toekomstige leven en de reeks van alle toekomstige
levens, die zaligheid evenzeer tevergeefs zoeken, als
gij, die in dit leven tevergeefs gezocht hebt, telkens
als gij haar in iets anders zocht, dan in datgene,
wat u hier reeds zo na is, dat het u in de gehele
oneindige tijd niet nader gebracht worden kan, in
het Eeuwige".
Duidelijker kan het niet worden gezegd: Niet in het
hiernamaals, maar hier en nu kan de mens der ware
onsterfelijkheid deelachtig worden en wel voorzover
hij zijn eigen band met het Eeuwige tot een werkelijkheid maakt.
Het gaat er dus ten slotte om onderscheid te maken
tussen voortbestaan na de dood en waarachtige onsterfelijkheid, het laatste los te maken van het eerste.
Onsterfelijkheid kan slechts betekenen in een persoonlijke betrekking staan tot het Eeuwige.
Waar moet ik beginnen om een spoor te vinden van
zulk een betrekking? Waar anders dan in mijzelf?
Van wat er buiten mij gebeurt, weet ik slechts weinig uit eigen ervaring. Naar wat in andere mensen
omgaat, kan ik slechts gissen, maar als ik zou kunnen
leren in mijzelf te zien, dan moet het mogelijk zijn
tot inzicht te komen, inzicht dat meer is dan enkel begrijpen-met-het-verstand,
inzicht, dat elke twijfel
doodt.
Ik begin dus te vragen: "Wat (wie) ben ik?" Door
zelfbezinning wil ik trachten door de uiterlijke verschijning heen het wezen te zien.
Welnu, wat er in mij omgaat aan begeerten, gevoelens, stemmingen, gedachten en overwegingen is
van mij, het is niet mijzelf. Wat er uit mij te voorschijn komt aan daden, het is wederom van mij, niet
mijzelf. Ik kán die gedachten, gevoelens en daden
van mij afzetten, ze op een afstand bezien, ze herkennen als uitingen van mijn ware wezen, wèl te on-
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derscheiden, hoewel niet te scheiden, van het ware
wezen zelf. Ik kàn dit zo ervaren, meer mag ik niet
zeggen. Ik kàn het beleven, dat ik niet mijn gedachten ben, niet mijn begeerten, niet mijn daden, veeleer
de denker mijner gedachten, de drager mijner aandoeningen en begeerten, de bewerker van mijn daden,
het scheppende, ondersteunende, werkzame middelpunt in mij. Maar in feite leef ik bijna altijd, alsof ik
ze wèl ben.
Ik heb mij meestal geheel vereenzelvigd met wat de
inhoud van mijn persoonlijkheid uitmaakt: de noden
en verlangens van mijn lichaam voel ik als de mijne,
de bevrediging van mijn begeerten, de zegepraal van
mijn liefste gedachten wekt mijn diep doorvoelde
vreugde. Worden mijn belangen bedreigd, word ik in
mijn streven gedwarsboomd, worden mijn vooroordelen aan de kaak gesteld, dan verweer ik mij, alsof
mijn bestaan zelf wordt aangetast. Soms echter is
het anders, dan wordt hetzij onder een invloed van
buitenaf, hetzij doordat er iets uit mijn diepste innerlijk omhoog komt, de band verbroken. Ik vermag
dan de begeerte, die mij bezeten heeft, op een afstand
te zien, ik bemerk, dat de vereenzelviging met dit
stukje van mijn kleine persoonlijkheid opgeheven is.
Iets van vrijstaan tegenover deze begeerten, gedachten en daden ervaar ik, iets van een in de diepere
grond van mijzelf wortelende zelfstandigheid wordt
mijn deel. Dat zijn ogenblikken, waarin ik mijn verwantschap beleef met iets, dat ver reikt buiten de
grenzen van mijn persoonlijkheid, dat boven het tijdelijke uitgaat, het merk draagt van het eeuwige.
Het is dan, alsof ik iets ontdek van mijn ware Zelf,
het Zelf, dat zich onttrekt aan alle bepaling of omschrijving, dat weg wijkt bij iedere poging het in
begrippen te vatten en dat toch ervaren wordt als
het meest eigene, het enig werkelijke in mij.
In velerlei ervaring breekt soms iets van het Eeuwige
in de mens door: in een zich buigen voor wat het
Leven ons oplegt en in blijde dienst en overgave aan-
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vaarden van 's Levens taak en opdracht, in een mystieke eenheidsbeleving, waarin de grenzen van ons
persoonlijk bestaan eerst overschreden worden en
daarna verdwijnen; in een zodanig bewogen worden
door het schrijnend leed in de wereld, dat er in ons
niets blijft, dan het verlangen dit te lenigen. En in al
deze en dergelijke ervaringen weten wij met een onschokbare zekerheid, dat een vonk van het Goddelijk
Vuur, dat de werelden schept, onderhoudt en weer
verteert, in ons gloeit, ja, dat wij in diepste wezen
dit Goddelijk Al Zelf zijn.
Bijna alles vernielend kunnen uiterlijke machten, kan
het geweld van de wereld in ons leven ingrijpen en
tóch ondanks alle leed, alle vertwijfeling, die daar het
gevolg van kunnen zijn, vermag de mens, juist doordat hij Mens is, te zien, en dit in zich te bewaren, dat
diep in hem leeft en werkt datgene, wat onkwetsbaar
en onvernietigbaar is.
Wie dit meebeleven en dus verstaan- kan, weet, dat
men zó door het leven kan gaan, dat de vraag: hoe
komen we met het onontkoombare feit van de dood
in het reine, onbelangrijk gaat worden.
Misschien is het juister nog om te zeggen, dat deze
levenshouding tot een natuurlijk antwoord leidt.
Het hoogste heil, want de hoogste zekerheid ligt in
dit, op eigen ervaring rustend weten:
"de dood kan slecbts de broze vorm vernielen
bet leven rust in eigen eeuwigbeid."
M. van Maanen.

Onsterfelijk is de mens!
Dat betekent nu niet meer, dat hij blijft voortbestaan
nadat zijn lichaam ten grave is gedragen. Het wil
zeggen, dat hij bewust deel hebben kan aan datgene,
wat onkwetsbaar en onvernietigbaar is.
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