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“ZOALS EEN VRIEND SPREEKT MET ZIJN VRIEND” 

 

JEZUÏETEN UIT DE LAGE LANDEN EN DE STUDIE VAN MYSTIEKE THEOLOGIE 

 

Rob Faesen S.J. 

 

 

In de Sociëteit van Jezus heeft de theologie steeds een belangrijke plaats ingenomen, al van 

bij het begin van de Orde in 1540. Talrijke jezuïeten hebben opmerkelijke bijdragen geleverd 

aan de theologie door onderzoek en onderwijs. Ze zijn bijvoorbeeld aanwezig geweest op het 

Concilie van Trente en op het Tweede Vaticaans Concilie. Toch zijn de meeste specialisten 

het er momenteel over eens dat er geen eigenlijke ‘jezuïetentheologie’ bestaat, dat wil zeggen: 

een theologie met karakteristieken die eigen aan jezuïeten zou zijn.
1
 Het is wel mogelijk om 

bijvoorbeeld enkele typische ‘ignatiaanse’ karakteristieken aan te stippen – kenmerkend voor 

Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de Sociëteit van Jezus – maar die zijn zeker 

niet gevolgd geweest door alle jezuïeten-theologen in de loop van de geschiedenis van de 

Orde. In dit artikel wil ik ingaan op een specifieke bijdrage van een aantal jezuïeten aan de 

theologie, namelijk aan de studie van de mystieke theologie, toegespitst op de jezuïeten in de 

Lage Landen.
2
 De studie van de mystiek sluit immers aan bij een dimensie die Ignatius heel 

dierbaar was, en die uitdrukkelijk verschijnt in zijn Geestelijke Oefeningen, namelijk dat God 

en mens op een intieme en persoonlijke wijze met elkaar zouden kunnen omgaan, “zoals een 

vriend spreekt met zijn vriend.”
3
  

 

 

1. HISTORISCHE ACHTERGROND 

 

1.1. De nieuwe interesse in mystiek  

 

Men situeert vaak het begin van de moderne interesse voor de mystiek bij William Ralph Inge 

(1860-1954) en Evelyn Underhill (1875-1941), een interesse die enigszins in de lijn ligt de 

Amerikaanse filosoof en psycholoog William James (1842-1910).
4
 William Ralph Inge – 

gekend als Dean Inge, omdat hij vanaf 1911 deken was van de (anglicaanse) Saint Paul’s 

Cathedral in Londen – heeft vanaf 1899 verschillende boeken over mystiek gepubliceerd.
5
 

Inge had een voorkeur voor mystiek omdat hij het begreep als een vorm van geloof dat 

gebaseerd is op ervaring en niet op doctrine.
6
 Dit is vergelijkbaar met de overtuiging van 
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William James. Iets gelijkaardigs zien we ook in de publicaties van Evelyn Underhill, en dan 

in het bijzonder in haar uiterst populaire boek Mysticism uit 1911.
7
 Ook al was Underhill het 

volstrekt oneens met William James op vele punten, toch is haar interesse voor het 

ervaringsaspect van de mystiek gelijklopend met dat van James’ visie op religie.  

 

Voor de theologie van de mystiek is echter het werk van de jezuïet Augustin-François Poulain 

(1836-1919) belangrijker.
8
 Zijn boek Des grâces de l’oraison: Traité de théologie mystique 

werd gepubliceerd in 1901 – dat wil zeggen: een jaar vóór de Varieties van William James, en 

twee jaar na Christian Mysticism van William Ralph Inge – en kende vele herdrukken. 

Poulain was wiskundeleraar aan verschillende jezuïetencolleges in Frankrijk, maar ook 

geestelijk leidsman. Zijn werk is bedoeld als een beschrijving van de dynamiek van het 

geestelijk leven, en specifiek de mystieke dimensie daarvan, ten behoeve van geestelijke 

leiders.
9
 Het is opgebouwd als een bijzonder heldere, analytisch-beschrijvende uiteenzetting, 

aan de hand van de bronteksten van mystieke auteurs. Precies deze aanpak was nieuw.
10

 Men 

moet bovendien voor ogen houden dat in de negentiende eeuw mystiek vrijwel niet gelezen 

werd in kerkelijke kringen; de negatieve klank die het woord in de zeventiende eeuw had 

gekregen door de veroordeling van het zogenaamde ‘quietisme’ van Madame Guyon en 

Fénelon, was nog aanwezig. De mystici werden vooral gelezen door kunstenaars, schrijvers 

en intellectuelen.
11

  

 

Voor velen werd het boek van Auguste Poulain een standaardwerk, maar voor anderen heeft 

het een theologische discussie in gang gezet, die tot op vandaag relevant blijft. Immers, 

Poulain legde er de nadruk op dat uit de christelijke mystieke teksten duidelijk blijkt dat het 

specifiek mystieke een gratuit geschonken gave van God is, die bijgevolg helemaal niet 

noodzakelijk is voor het christelijk leven: 

 

Alvorens over te gaan naar de verschillende graden van inwendig gebed, moeten we ze 

opdelen in twee grote categorieën: het inwendig gebed dat men normaal noemt en dat 

wat men mystiek of buitengewoon noemt. We noemen ‘mystiek’ de bovennatuurlijke 

handelingen of toestanden die onze inspanningen of onze ijver niet kunnen tot stand 

brengen, zelfs niet zwak, zelfs niet een ogenblik.
12

 

 

Hij is daarvoor scherp bekritiseerd geweest, onder andere door de Franse priester Auguste 

Saudreau (1859-1942) en de dominicaan Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), die 

beargumenteerden dat de mystiek, begrepen als de vereniging met God, juist het doel van 

ieder christelijk leven is.
13

 Het is duidelijk dat er zich hier een terminologische verwarring 

voordoet. Zoals we verder zullen zien hebben latere onderzoekers getracht daaraan te 

verhelpen. 
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Het werk van Poulain heeft in de Sociëteit van Jezus een stimulerende rol gehad voor de 

studie van de mystiek en de mystieke theologie. Twee namen kunnen hierbij vernoemd 

worden: die van Joseph de Guibert (1877-1942)
14

 en van Henri Bremond (1863-1933)
15

. De 

eerste was de oprichter van de Dictionnaire de spiritualité – waarover zo dadelijk meer – en 

professor aan de Pauselijke Universiteit ‘Gregoriana’ te Rome. In zijn publicaties volgde hij  

Poulain in zijn focus op de bronteksten en heldere analyse ervan, zodat zijn theologie van de 

mystiek eveneens eerder inductief dan deductief is.
16

 Hij concentreerde zich vooral op de 

mystieke dimensie in de Jezuïetenorde en bij Ignatius, o.a. door een indringende analyse van 

diens Geestelijk dagboek. Hiermee reageerde bij op de enkele jaren oudere Henri Bremond, 

die beargumenteerd had dat sinds 1575 de Orde vervreemd geraakt was van de mystieke 

traditie na het decreet van de toenmalige algemene overste Evrardus Mercurianus (Éverard 

Lardinois, 1514-1580) dat inhield dat een aantal mystieke auteurs, waaronder Jan van 

Ruusbroec, niet mochten gelezen worden door Jezuïeten zonder speciale toestemming van de 

overste.  

 

Bremond was in 1882 ingetreden in de Sociëteit van Jezus, maar had in 1904 de Orde moeten 

verlaten omwille van zijn modernistische opvattingen.
17

 Hij heeft zich nadien nog veel 

uitdrukkelijker met mystiek beziggehouden. Zijn indrukwekkende project Histoire littéraire 

du sentiment réligieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours – in 

twaalf volumes – is eveneens een studie die vertrekt van de bronteksten. Bremond heeft een 

verbazingwekkend groot aantal teksten onderzocht, beschreven en geanalyseerd. Het woord 

sentiment in de titel moet begrepen worden als ‘bewustzijn’ of ‘besef’. Immers, hij was op 

zoek naar de ‘doorleefde’ theologie, net zoals trouwens zijn vrienden Alfred Loisy (1857-

1940), George Tyrrell (1861-1909) en baron Friedrich von Hügel (1852-1925). Over die 

mystieke literatuur scheef hij:  

 

We zouden willen te weten komen op welke manier God daar aanwezig is, aan welke 

signalen zijn aanwezigheid kan herkend worden, hoe de invloed ervan zich wijzigt 

volgens de omgeving waarin die zich beweegt; we beogen een geschiedenis van het 

gebed, van de relatie van God met de zielen, en van alle manifestaties van het 

religieuze bewustzijn.
18

  

 

Onder invloed van de modernistische crisis evolueerde zijn positie later echter naar een soort 

pan-mysticisme, waarbij hij van oordeel was dat iedereen in wezen ‘mystiek’ is.
19

 

 

In dezelfde periode startte Joseph de Guibert, samen met zijn medebroeders Marcel Viller 

(1880-1952) en Ferdinand Cavalera (1875-1954), het monumentale project van de 
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Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine et histoire.
20

 Dit voor de studie 

van de mystiek onmisbare referentiewerk startte in 1928 (het eerste deel verscheen in 1932) 

en is pas afgewerkt in 1995. Het telt meer dan zestigduizend pagina’s met artikels geschreven 

door 1500 specialisten. Ook hier is de benadering inductief. Het gehele project heeft tot doel 

auteurs, teksten en thema’s in de spirituele en mystieke literatuur op wetenschappelijke 

manier te ontsluiten, en dus ook de geschiedenis van de christelijke reflectie op de 

spiritualiteit en de mystiek. Het is duidelijk dat zulk een project, in de historische context van 

een sterk door het neothomisme gekenmerkte katholieke cultuur, beslist niet evident was. De 

inspiratie van Auguste Poulain is echter herkenbaar, en was vruchtbaar.  

 

 

1. 2. De Jezuïeten van de Lage Landen en de interesse voor de mystiek 

 

Richten we nu onze blik op de Lage Landen. Jezuïeten-wetenschappers te Leuven hebben hier 

een belangrijke impuls gegeven aan de studie van de mystiek en de mystieke theologie. 

Vooreerst kunnen we Joseph Maréchal (1878-1944) vermelden, die later veel invloed heeft 

gehad op zijn jongere medebroeders Karl Rahner (1904-1984) en Bernard Lonergan (1904-

1984).
21

 Maréchal had filosofie en theologie gestudeerd, maar was zich nadien gaan 

specialiseren in biologie en experimentele psychologie. Als filosoof is hij vooral bekend om 

zijn benadering van de metafysica waarin hij inzichten van Immanuel Kant fundamenteel 

herdacht heeft vanuit de thomistische epistemologie – zoals blijkt uit zijn Le point de départ 

de la métaphysique, gepubliceerd in verschillende afleveringen, tussen 1922 en 1947.  

 

Zijn interesse voor de psychologie bracht hem tot de mystiek, zoals blijkt uit de publicatie van 

zijn Études sur la psychologie des mystiques, eveneens gepubliceerd in verschillende 

afleveringen, tussen 1924 en 1937. Maréchal was in het bijzonder (als filosoof-theoloog, maar 

ook als psycholoog) geïnteresseerd in de natuur van menselijke kennis. Zijn contact met de 

mystieke literatuur dwong hem ertoe om de vraag te stellen hoe we menselijke kennis kunnen 

verstaan én tegelijk de gegevens uit de mystieke literatuur serieus kunnen nemen. Immers, hij 

verweet degenen die de mystiek op een deterministische manier bestuderen dat ze stukken uit 

de teksten eenvoudigweg weglaten.  

 

Het is tamelijk gemakkelijk om een verklarende theorie op te stellen van wat dan ook, 

indien men zichzelf het gezag toe-eigent om een onderscheid te maken en data weg te 

laten die deel uitmaken van het probleem.
22

 

 

Een belangrijk punt in Maréchals benadering is dat hij om mystiek te begrijpen, niet zozeer 

zijn aandacht richtte op de vereniging met God, maar wel op de ervaring van Gods 

aanwezigheid. Immers, een van de kernvragen van Maréchal was dat het zintuiglijke contact 

van de mens met bestaande dingen tegelijk ook een kritische functie veronderstelt betreffende 

wat waar en echt is
23

 – iets wat de zintuigen evident niet kunnen bieden, maar wat vanuit een 

dieper vermogen voortkomt, namelijk l’intelligence. Dat laatste moet volgens Maréchal in 

zijn meest fundamentele zin verstaan worden:  
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De menselijke geest is een vermogen dat speurt naar zijn intuïtie, namelijk de 

assimilatie met het zijn, met het pure en enkelvoudige zijn, dat soeverein één is, 

zonder onderscheid tussen essentie en existentie, tussen het mogelijke en reële.
24

  

 

Voor Maréchal de mystiek precies dit – en hij verwijst hierbij expliciet naar Auguste Poulain 

– namelijk het rechtstreekse, niet-gemedieerde contact van de menselijke intelligence met 

datgene waar het op gericht is, namelijk de Absolute:  

 

In een heel goed gedocumenteerd boek zegt pater Poulain over ‘mystieke 

gemoedstoestanden’ dat ‘hun eigenlijke verschil met de ingetogenheid van het 

normale inwendige gebed erin bestaat dat in de mystieke toestand, God zich niet meer 

tevreden stelt met ons te helpen om aan Hem te denken en ons zijn aanwezigheid in 

herinnering te brengen, maar dat Hij ons een inzichtelijke ervaringskennis geeft van 

die aanwezigheid.’ Ziedaar het fundamentele mystieke fenomeen: een rechtstreeks 

besef van Gods aanwezigheid, of zelfs een intuïtie van de aanwezige God. De rest – 

fysieke extase, opschorting van de zintuigen, voelbare visioenen, innerlijke woorden, 

levitaties, wonderen, helderziendheid, etc. – zijn allemaal loutere accessoires, die de 

fundamentele toestand al dan niet kunnen begeleiden, en waarvan de onmiddellijke 

oorzaken heel divers kunnen zijn.
25

 

 

Le sentiment de la présence immédiate d’un être transcendant (ib.) is dus volgens hem de 

eigenlijke kern van de mystiek. Datgene wat de katholieke theologie leert en waarvan de 

mystieke teksten getuigen is dat zulk een contact inderdaad mogelijk is in dit leven – ook al 

komt het eerder zelden voor. De empirische psycholoog kan bestuderen hoe, volgens de 

beschrijvingen van de mystici, dit zich manifesteert in de menselijke psyche, en de theoloog 

kan dit verstaan als een bijzondere genade door God geschonken. Zoals we verderop zullen 

zien zullen deze inzichten nadien doorwerken bij latere jezuïeten en hun studie van de 

mystiek.  

 

Dat Maréchals aandacht getrokken werd door de mystiek en de mystieke theologie heeft zeker 

te maken met de aanwezigheid van drie jonge, dynamische medebroeders en huisgenoten in 

het studiehuis van de Sociëteit van Jezus in de Leuvense Minderbroedersstraat, namelijk 

Desideer Stracke (1875-1970), Jozef Van Mierlo (1878-1958), Leonce Reypens (1884-1972). 

Deze drie mannen waren in deze periode intensief bezig met studies van de mystieke teksten 

uit de Nederlanden, weliswaar vanuit filologisch perspectief. Desideer Stracke behaalde in 

1904 aan de Leuvense universiteit het doctoraat in de Germaanse filologie, over de 

Middelnederlandse heiligenlevens van Lutgardis van Tongeren en Christina de Wonderbare, 

met als promotor de beroemde en door de Vlaamse studenten geliefde Lodewijk Scharpé 

(1869-1935).
26

 Deze Vlaamsgezinde, politiek bewogen hoogleraar was ervan overtuigd dat 

men om de Middelnederlandse letterkunde op verantwoorde wijze te bestuderen, voldoende 

inzicht in de geestelijke en theologische grondslagen van cultuur en geschiedenis moest 

hebben, en was dus vanzelfsprekend blij met Stracke als student.
27

 Stracke’s medebroeder 

Jozef Van Mierlo behaalde enkele jaren later, in 1908, bij dezelfde promotor eveneens een 
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doctoraat in de Germaanse filologie, namelijk over Hadewijch.
28

 Hij zou later Hadewijch 

blijven bestuderen en een kritische editie van haar gehele oeuvre verzorgen. Ook Reypens 

studeerde onder Scharpé, en behaalde in 1914 het doctoraat in de Germaanse filologie over de 

handschriftelijke overlevering van Ruusbroec’s Brulocht.
29

 Deze groep jezuïeten-filologen 

legden zich dus toe op de Middelnederlandse mystieke traditie, en het is duidelijk uit de 

Études sur la psychologie des mystiques dat Maréchal zijn oor bij hen te luisteren heeft 

gelegd. Hij heeft immers uitvoerige stukken opgenomen over Hadewijch, Beatrijs van 

Nazareth, Geert Appelmans, Jan van Ruusbroec, Jan van Leeuwen, Hendrik Herp, de 

anonieme Evangelische Peerle en zelfs Jan (‘Pelgrim’) Pullen.
30

 

 

Het engagement van deze jezuïeten was beslist niet vanzelfsprekend. In september 1921 had 

de toenmalige provinciale overste, Ferdinand Willaert (1877-1953), naar Rome geschreven en 

aan de algemene overste, graaf Wladimir Ledóchowski (1868-1942), gemeld dat hij zich 

zorgen maakte over de interesse in de mystiek, waarvan hij meende dat ze een geest van 

individualisme bevorderde. De algemene overste antwoordde dat er streng moest opgetreden 

worden, en dat, indien nodig, de verantwoordelijken hiervan uit hun taak moesten worden 

ontzet.
31

 

 

Deze groep van drie, waar de classicus Jan-Baptist Poukens (1882-1962) later zich bij 

aansloot, was niettemin in staat om in 1925 te Antwerpen het Ruusbroecgenootschap op te  

richtten. De doelstelling was vanaf het begin: de studie van de ‘vroomheid’ – iets wat vandaag 

eerder ‘spiritualiteit’ zou genoemd worden – van de Nederlanden, vanaf de kerstening tot aan 

de vooravond van de Franse Revolutie.
32

 Men richtte zich voornamelijk op de literaire 

uitingen daarvan, en aldus heeft men verscheidene wetenschappelijke edities verzorgd, onder 

andere van Hadewijch (13
e
 eeuw) en Jan van Ruusbroec (1293-1381), die momenteel 

internationaal erkend worden als de belangrijkste mystieke auteurs uit de Nederlanden. Later 

sloten ook jezuïeten uit een volgende generatie zich aan, zoals Bernard Spaapen (1912-1977), 

Lode Moereels (1899-1986), Albert Ampe (1912-1994) en Jos Andriessen (1917-2007). 

Doorgaans kent men vooral hun werk als filologen en historici. Ze hebben echter eveneens 

vrij veel aandacht besteed aan de theologie van de Middelnederlandse mystieke auteurs. Ze 

waren immers allen gevormde theologen, en hun wetenschappelijke aandacht werd daar 

evident mede door georiënteerd. Dit geldt misschien nog meer voor de daarop volgende 

generatie van jezuïeten: Paul Mommaers (° 1935), Paul Verdeyen (° 1935), Jos Alaerts (° 

1937) en Guido De Baere (° 1940). Het is trouwens opvallend dat de periode van het 

wetenschappelijk werk van deze generatie gedeeltelijk overlapt met die van hun Franse 

medebroeder Michel de Certeau (1925-1968), die eveneens historisch-literaire studie van de 

mystiek – in het bijzonder van de zeventiende-eeuwse mystieke jezuïet Jean-Joseph Surin – 

met theologische reflectie verenigde. Paul Mommaers en Michel de Certeau hebben allebei 

hun doctoraat behaald aan de Parijse Sorbonne, en wel bij dezelfde promotor, Jean Orcibal 

(1913-1991).  
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Voor deze laatste groep was de belangrijkste inspirator zonder twijfel de jezuïet Albert 

Deblaere (1912-1994),
33

 wel eens de ‘tweede stichter’ van het Ruusbroecgenootschap 

genoemd, ook al is hij slechts een korte tijd verbonden geweest aan dit Antwerpse 

genootschap, en heeft hij vooral aan de Pauselijke Universiteit ‘Gregoriana’ te Rome 

gedoceerd. Omwille van zijn lichamelijke handicap – hij was vrijwel blind – heeft hij relatief 

weinig gepubliceerd; zijn wetenschappelijke uitstraling was niettemin groot. Zijn studenten 

kenden hem als een uiterst erudiet man, een specialist in Ruusbroec, maar tegelijk ook in de 

Europese literatuur en kunstgeschiedenis, iemand die intellectueel en religieus bijzonder 

stimulerend was. Paul Mommaers beschrijft het aldus: 

 

In het jaar 1966 gaf pater Deblaere voor het eerst een cursus aan de Theologische 

Faculteit van de Vlaamse Jezuïeten (Heverlee-Leuven). Het was een keuzevak met als 

titel ‘Mystieke theologie’. En het was onmiddellijk duidelijk dat Deblaere een 

gebeurtenis (un événement) was: hij was onvoorzien en in geen enkele categorie onder 

te brengen, en oefende een invloed uit op zijn studenten die voor velen onder hen 

blijvend bleek te zijn.
34

 

 

Deze invloed heeft zonder twijfel te maken met Deblaere’s opvattingen betreffende de 

methodologie van de studie van de mystiek, en theologische relevantie van deze literatuur. 

 

 

2. DE THEOLOGISCHE DIMENSIE VAN DEZE STUDIES 

 

Er is een duidelijke lijn die Auguste Poulain, Joseph Maréchal en Albert Deblaere verbindt, 

een lijn die door andere Vlaamse jezuïeten-onderzoekers die zich toegelegd hebben op de 

mystiek, grotendeels gevolgd is.   

 

Vooreerst is er de overtuiging dat we bij de teksten van mystieke auteurs te maken hebben 

met getuigenissen, vaak in een specifieke literaire gestalte. De teksten worden dus niet 

aanzien als normatief, en de studie ervan is niet deductief, maar vertrekt vanuit de teksten 

zelf. Deze overtuiging zien we bijvoorbeeld in het project van Henri Bremond, en zijn 

commentaar die we aanhaalden. Dit klinkt ook door in heel het overzichtsartikel dat Albert 

Deblaere schreef, zelfs in de titel ervan: ‘Témoignage mystique chrétien’.
35

 Dit houdt in dat 

men deze teksten integraal moet bestuderen, zonder er de – vanuit bepaalde oogpunten – 

‘problematische’ passages uit te halen. Dit had immers Maréchal verweten aan de 

reductionistisch-psychologische benadering; het had hem aangezet om als filosoof en 

psycholoog een vertrekpunt te zoeken van waaruit deze teksten wel integraal ernstig konden 

genomen. Deze optiek houdt ook in dat men de teksten in hun literaire gestalte respecteert. 

Men vermijdt dus om er een theoretisch systeem uit te deduceren,
36

 aangezien de literaire 

gestalte tot de eigenheid van de tekst behoort. Paul Mommaers beschrijft hoe Albert Deblaere 

zijn studenten dit duidelijk maakte: 
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Hij bracht beschrijvende teksten onder de aandacht die inderdaad mystieke teksten 

waren. Hij toonde aan dat de auteurs van deze ‘getuigenissen’ – dat was de term die 

hij gebruikte – willen verhalen wat hun overkomen is. Het gaat dus om een 

persoonlijke ervaring die uitgedrukt wordt in een welomschreven tekst. Onmiddellijk 

werd het duidelijk dat men in deze teksten geen ideeën moet zoeken, of een geheel aan 

ideeën, die zich boven de woorden en zinnen bevinden. Voor de mystieke vrouw of 

man die beslist om zich als zodanig uit te drukken, is de taal geen ‘inkleding’ die, alles 

samen genomen, toevallig zou zijn.
37

 

 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat niet alle teksten uit de mystieke literatuur even ‘persoonlijk’ 

en ‘getuigend’ van aard zijn – er zijn bijvoorbeeld de prachtige traktaten van Ruusbroec, die 

nooit expliciet verwijst naar zijn eigen beleving
38

 – toch blijft dit als grondprincipe voor de 

onderzoeker wel bewaard. Het is hier dat de filologische en literaire benadering waardevol 

blijkt.
39

  

 

Vervolgens is er een gezamenlijke overtuiging bij het merendeel van deze jezuïeten-

onderzoekers over wat er onder ‘mystiek’ verstaan dient te worden, een overtuiging die steeds 

enigszins controversieel is geweest. Deze auteurs hebben getracht om het begrip ‘mystiek’ tot 

de basiseigenschap terug te brengen, en dit te onderscheiden van alle parafenomenen. Om dit 

op het spoor te komen doet men een beroep op de teksten zelf; het is immers een inductieve 

omschrijving, geen deductieve.
40

 Deze basiseigenschap formuleert men als volgt: een 

specifieke (rechtstreekse en passieve) bewustwording van Gods aanwezigheid – Bremond 

gebruikte de term sentiment, Maréchal (en Deblaere na hem) verkoos expérience, maar die 

termen hebben momenteel een andere bijklank gekregen, en ‘bewustwording’ ligt wellicht 

dichter bij wat deze auteurs bedoelden. Deblaere preciseerde de term trouwens door hem te 

verbinden met de uitdrukking cognitio Dei experimentalis van Parijse kanselier Jean Gerson 

(1363-1429).
41

 Deze bewustwording is een gratuite gave van God (die als zodanig dus niet 

noodzakelijk is voor het christelijk leven), zoals August Poulain reeds zei, en dus is ze 

‘passief’, in de zin dat ze niet actief verworven kan worden door de mens. Ook dit benadrukte 

Auguste Poulain bij het begin van zijn uiteenzetting. Poulain, alsook degenen die hem hierin 

volgen, was ervan overtuigd dat de mystieke auteurs spreken en schrijven vanuit een 

ontmoeting met God. Het gaat om literatuur die ontstaat vanuit die ontmoeting, wanneer God 

onverwacht doorbreekt in het mensenleven en er een echte persoonsontmoeting plaatsvindt. 

We zien hier een fundamenteel verschil met de opvatting van Franse jezuïet Michel de 

Certeau, voor wie het eigene van de mystiek bestaat in een ervaring van Gods afwezigheid – 

bij de onderzoekers die we hier bespreken gaat juist om de onverwachte ervaring van Gods 

aanwezigheid.
42
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Aangezien deze specifiek mystieke dimensie zijn oorsprong vindt in een gratuit initiatief van 

God, houdt dit van de kant van de mens geen enkele verdienste in. De discussie over 

‘ingestorte contemplatie’ (contemplatio infusa) en ‘verworven contemplatie’ (contemplatio 

acquisita) wordt daardoor uiteraard irrelevant. In deze discussie, die vrijwel afwezig is bij de 

middeleeuwse auteurs, maar die vanaf de zeventiende eeuw verschijnt, vraagt men zich af in 

hoeverre de mens door een bepaalde kwaliteit van (actieve) meditatie en aandacht zelf tot 

contemplatie kan komen.
43

 In het licht van het bovenstaande is deze vraag niet meer relevant. 

De mens ‘verwerft’ deze bewustwording van God immers nooit; ze is steeds een gave van 

God zelf, en wel rechtstreeks. Albert Deblaere noteert hierbij een verrassend verband met het 

‘nieuwheidsmotief’ in de werken van Ruusbroec voor wie nuwe bijna een refrein wordt in zijn 

beschrijvingen van deze ontmoeting met God – iets wat trouwens evenzeer het geval is in het 

oeuvre van Hadewijch: 

 

(…) een liefdesvereniging die steeds groter is dan men voor mogelijk hield, en zo tot 

in de eeuwigheid; zoals de explosie van het oeratoom de grenzen van de kosmos doet 

uitdijen tot een groeiende oneindigheid, zo ook dit geluk – hetwelk de hemel is.
44

 

 

Indien deze oneindigheid nu afhankelijk zou zijn van de activiteiten en de verdiensten van de 

mens, dan zou deze blijvende groei evident een oneindige toename van menselijke 

verdiensten impliceren, zo noteert Debaere, wat zeker ongerijmd is. 

 

Een belangrijk element in deze benadering is dat de betreffende getuigenissen geen andere 

geloofsinhoud presenteren dan die van elke christen
45

: 

 

Wat bijzonder opvalt bij de christelijke mystici, is dat ze zelf er de nadruk op leggen 

dat datgene wat ze ‘ontdekken’ – op een rechtstreekse en passieve wijze – niets anders 

is dan wat alle gelovigen hebben: ze zijn door het doopsel ledematen van Christus 

geworden, hebben deel aan het goddelijke leven, en zijn woonplaats van de 

Drievuldigheid. Uit ervaring ontdekken ze wat ze geloven en wat alle gelovigen 

hebben die in staat van genade zijn. De mystiek bestaat er dus in om vanuit deze 

uitzonderlijke ervaring te beleven datgene wat alle gelovigen belijden: dit hebben alle 

goede menschen. Maer hoe dat dit es, dat blivet hem verborghen al haer leven.
46
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Wat de geloofsinhoud betreft is er dus, in deze optiek, geen enkele discontinuïteit van de 

mystieke en de niet-mystieke gelovigen, en vormen de mystici geenszins een ‘elite’. Wanneer 

deze onderzoekers de opvatting afwijzen dat de mystiek ‘toegepaste systematische theologie’ 

zou zijn, zoals o.a. Karl Rahner meende,
47

 dan is dat niet omdat het om een andere 

theologische inhoud zou gaan – wat volgens hen dus zeker niet zo is – maar wel omdat men 

op die manier opnieuw een deductief element zou introduceren, en de getuigenissen aldus niet 

meer als zodanig zou lezen. 

 

In deze context is het nuttig om op een theologisch misverstand te wijzen, dat weliswaar bij 

twee van deze jezuïetenonderzoekers aanwezig was, maar dat door Albert Deblaere 

gecorrigeerd is. Het betreft de zogenaamde visio essentialis, de aanschouwing (door de 

mysticus) van Gods essentie. Joseph Maréchal meende dat dit een thema is dat kan gevonden 

worden bij mystieke auteurs. Hij steunde hiervoor, zoals Albert Deblaere opmerkt, op een 

publicatie van zijn medebroeder Leonce Reypens,
48

 welke trouwens een bevreemdend foute 

lezing van Ruusbroec inhoudt. Reypens’ en Maréchals positie is problematisch. Immers, de 

consequentie ervan is dat de ‘gewone’ gelovigen zouden leven in de verwachting van de 

volledige Godsaanschouwing en dat de mystici deze aanschouwing nu al zouden bezitten – 

waardoor de mystici toch een aparte, ‘elitaire’ status zouden bezitten. Nauwkeurig 

tekstonderzoek door Albert Deblaere zelf en Joseph Alaerts heeft echter later overtuigend 

aangetoond dat Ruusboec nooit deze opvatting huldigt, en integendeel zelfs radicaal afwijst. 

 

Ten slotte nog een woord over de bijdrage van deze jezuïeten-onderzoekers tot de studie van 

de theologiegeschiedenis. Sommigen hebben zich immers hun aandacht gericht op wat 

weleens de divorce (echtscheiding) van theologie en spiritualiteit wordt genoemd. Henri 

Bremond had al gewezen op de beslissing van de algemene overste van de Sociëteit van 

Jezus, Evrardus Mercurianus, dat een aantal mystieke auteurs niet mochten gelezen worden 

door jezuïeten zonder speciale toestemming van de overste – iets wat Bremond een bijzonder 

betekenisvolle gebeurtenis noemde, een coup-d’état: 

 

Een gebeurtenis in de strikte zin van het woord, een van die grote ervaringen, met 

betekenis beladen, cruciaal, zoals de ideeëngeschiedenis er slechts enkele ziet 

verschijnen in de loop van de eeuwen.
49

 

 

De beslissing was evident ‘beladen’ omdat ze de groeiende vervreemding van theologie en 

mystieke literatuur als het ware vastlegde.  

 

Ook Albert Deblaere heeft een eigen bijdrage geleverd aan het historische onderzoek van 

deze divorce.
50

 Volgens hem is dit onderzoek zelfs van cruciaal belang. Immers, zonder een 

historische analyse van de oorzaken blijft men op dit punt de geschiedenis eenvoudigweg 

herhalen. Hij heeft de hypothese naar voren geschoven dat deze scheiding een hoofdgegeven 

betreft uit de christelijke theologie, namelijk de zogenaamde ‘deïficatie’ of ‘vergoddelijking’ 

– de volledige deelname van de mens in Gods leven – en dat de eerste signalen van de divorce 
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reeds kunnen opgemerkt worden in de twaalfde eeuw. Deze hypothese is nadien uitvoerig 

onderzocht geworden door de jezuïet Paul Verdeyen, in zijn studies over Willem van Saint-

Thierry (1075-1148), studies die de genoemde hypothese duidelijk bevestigen. Ter aanvulling 

hierbij: de Amerikaanse onderzoeker Bernard McGinn heeft er op gewezen dat het thema van 

de vergoddelijking, waarvan men vaak aanneemt dat het vrijwel afwezig is in de Westerse 

theologie, wel degelijk aanwezig is, maar voornamelijk in de mystieke literatuur. Men meent 

dat dit afwezig is, precies omdat men de mystieke literatuur buiten beschouwing laat in de 

geschiedenis van de theologie. 

 

 

3. CONCLUSIE 

 

Het bovenstaande verhaal toont dus het engagement van een groep jezuïeten die zich 

toegelegd hebben op de wetenschappelijke studie van christelijke mystieke teksten. Het is een 

engagement dat gestart is in een periode waarin dit volstrekt niet vanzelfsprekend was, en dat 

bovendien van verschillende kanten tegenstand heeft gekend. Hun zorg was om een corpus 

religieuze teksten theologisch, literair en historisch te ontsluiten en te valoriseren, een corpus 

dat in hun optiek te weinig gekend was.  

 

Het gaat hierbij om tekstuele getuigenissen van datgene wat er zich afspeelt in de persoonlijke 

godsontmoeting – en dan wel een specifieke ontmoeting, namelijk waarbij er een plots 

bewustzijn is van Gods aanwezigheid. Deze teksten hebben vanzelfsprekend een eigen accent, 

verschillend van uiteenzettingen over God, ook al is hun theologische inhoud niet 

fundamenteel verschillend. Specifiek aan deze teksten is de unieke beleving van de relatie van 

de mens en God, waarvan ze getuigen. Dit relationele perspectief verklaart waarom men van 

bij het begin in het onderzoek de nadruk heeft gelegd op het ervaringsaspect. Immers, in 

theologische uiteenzettingen waarbij de auteur zich beperkt tot de reflectie over God, komt dit 

aspect meestal niet aan de orde. Het relationele impliceert daarentegen een wederzijdse 

aanwezigheid van God en mens bij elkaar, en een bewustzijn daarvan. Ervaring sluit trouwens 

reflectie niet uit: de betreffende mystieke teksten bevatten vanzelfsprekend ook een 

intellectuele reflectie op deze ontmoeting; bij sommige auteurs, zoals Jan van Ruusbroec, is 

die zelfs opmerkelijk grondig.  

 

Een essentieel verschil met onderzoek naar de mystiek in de lijn van bijvoorbeeld William 

Ralph Inge is dus dat voor deze laatste de ervaring aanzien wordt als een mogelijke fundering 

voor het geloof in God. Deze tamelijk problematische apologetiek is geheel afwezig in de 

theologie van deze jezuïeten. Het is ongelukkig dat vanuit deze wezenlijk verschillende 

optieken – en bovendien min of meer gelijktijdig – nadruk is gelegd op het ervaringsaspect 

van de mystiek, en dat bijgevolg het onderzoek van de betreffende jezuïeten ten onrechte 

soms in dit problematische perspectief geplaatst wordt. Daarbij komt dat hun valorisatie van 

het ‘persoonlijke’ karakter van de geloofsbeleving, zoals die in de mystieke literatuur 

verschijnt, wel eens verward wordt met het ‘individuele’ of ‘individualistische’, dat wil 

zeggen: in oppositie met het gemeenschappelijke. Deze verwarring was zeker aanwezig in de 

argwaan die de provinciale overste Ferdinand Willaert en zijn raadgevers hadden ten opzichte 

van de interesse voor de mystiek.
51

 Ook dit is een ongelukkige verwarring: immers, het 

‘individualistische’ kan dan zeker in oppositie staan met het gemeenschappelijke, het 
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‘persoonlijke’ echter niet noodzakelijk. Het persoonlijke is immers relationeel, en dus 

gemeenschapsstichtend.  

 

Door hun studie van christelijke mystieke teksten hebben deze jezuïeten-onderzoekers een 

theologische dimensie gevaloriseerd die Ignatius van Loyola zonder enige twijfel dierbaar zou 

zijn. In de Geestelijke Oefeningen geeft hij op een gegeven moment de volgende raad aan 

degene die de oefeningen doet:  

 

Mij de ontvangen weldaden in herinnering brengen: schepping, verlossing en 

persoonlijke gaven aan mij. Met grote innigheid afwegen wat God onze Heer voor mij 

allemaal heeft gedaan en wat Hij mij allemaal heeft gegeven van wat Hij heeft, en hoe 

diezelfde Heer verlangt zich aan mij te geven zoveel Hij maar kan, volgens zijn 

goddelijke beschikking.
52

 

 

Ignatius raadt hier dus een theologische overweging aan, maar een die tegelijk heel 

persoonlijk is, vermits ze georiënteerd is op Gods zelfgave aan degene die de oefeningen doet 

en dus op de heel persoonlijke en intieme omgang van mens en God. Karl Rahner heeft in zijn 

bekende “Brief van Ignatius aan een Jezuïet van vandaag” daarop de aandacht gevestigd.
53

 

Deze relatief korte tekst uit 1978, die Rahner geschreven heeft als een fictieve brief van 

Ignatius van Loyola, bevat enkele overwegingen van Rahner over het oorspronkelijke 

charisma van Ignatius, en aspecten daarvan die de Orde, volgens Rahner, in de loop van haar 

geschiedenis niet steeds voldoende gewaardeerd heeft. De persoonlijke relatie van Ignatius 

met God is daarbij van meet af aan centraal. Deze “brief” is nadien bijzonder veel geciteerd, 

wat aantoont dat in 1978 de studie van jezuïeten-onderzoekers over de mystieke getuigenissen 

van deze theologie in bredere kring ingang vond. 
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