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Ik ben maar veehoeder en vijgenboer. 
God heeft me vanachter mijn beesten weggehaald

– Amos 7: 14-15

In blijvende vriendschap opgedragen aan 
de nagedachtenis van de Twentse schrijver 
Frank Löwik (1956- 2009) en de 
Vredense dichter Aloys Terbille (1936-2009)

Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2010 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



Ten geleide

Met groot genoegen bieden wij u dit jaar een extra essay
aan. Dit essay is een pennenvrucht van Sebastiaan Roes, de
nieuwe secretaris van het Thijmgenootschap. De tekst laat
zich lezen als zijn ‘geloofsbrief’, maar dan niet zozeer om
zijn talenten en competenties te bewijzen als wel om u,
lezer, te herinneren aan de mogelijkheid en opdracht om de
geest te verheffen tot het niveau waar het christelijk geloof
oplicht. De ernst van de zaak waarover de tekst handelt
krijgt speelse nuances door vrolijke uitweidingen en uit-
bundige stileringen. Bovenal getuigt dit essay van datgene
waartoe het oproept: cultura animi. Sebastiaan Roes be -
toogt, dwars tegen de vele Voltairiaanse Candides die onze
cultuur bespoken in, dat het ware katholiek-christelijke
optimisme vereist dat wij niet onze tuinen maar wel onze
ziel cultiveren.

Sebastiaan Roes heeft het secretariaat van het Thijmge-
nootschap midden 2008 overgenomen van Mathijs Noter-
mans die deze taak niet langer kon combineren met zijn
functie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij deze gele-
genheid willen wij Mathijs Notermans danken voor zijn
inzet voor het Thijmgenootschap, in het bijzonder ook
voor de website die hij had gemaakt en onderhouden. Met
ingang van januari 2010 is een nieuwe webmaster aange -
treden in de persoon van Paul Brederveld. Hij heeft de web-
 site van het Thijmgenootschap geactualiseerd waarbij on -
der andere ook de mogelijkheid is ingevoerd om via de site
te reageren op de publicaties.

Daarnaast hebben ook enkele bestuurswisselingen
plaatsgevonden in 2009. Hans van der Snoek heeft jaren-
lang met verve de medische afdeling in het bestuur verte-
genwoordigd. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet.

7
Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2010 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



De belangen en activiteiten van de medische afdeling wor-
den nu via de vertegenwoordiging in de Wetenschappelijke
Raad en via het eigen afdelingsbestuur behartigd. Deze
organisatievorm geldt ook bij de Rechts- en Bestuurs -
kundige Afdeling, de Wijsgerige Afdeling en de Afdeling
Katholieke Theologie.

In het najaar van 2009 is Sophie van Bijsterveld toege-
treden tot het bestuur.

De belangrijkste verandering in het bestuur van het
Thijmgenootschap betreft evenwel de voorzitterswissel:
Fons Plasschaert heeft in het najaar van 2009 zijn functie
overgedragen aan Wim van de Donk. Vanaf 1995 is Plas-
schaert actief geweest in het bestuur, eerst als vicevoor -
zitter en sinds 2004 als voorzitter. Onder zijn leiding heeft
het Thijmgenootschap zijn honderdste verjaardag gevierd,
het programma Stadsgezichten ontwikkeld in de periode
2004-2008, en zijn kerntaken van productie van Annalen
en jaarvergaderingen gecontinueerd. Daarnaast heeft hij
aan de wieg gestaan van twee nieuwe initiatieven en
gezorgd voor verantwoorde bestuurlijke inbedding ervan:
ten eerste de vorming van de nieuwe afdelingen en ten
tweede de samenwerking met de Stichting Thomas More
(voorheen Radboudstichting) en de Adelbert Vereniging
inzake de jaarsymposia. Bovenal is hij een uitstekende en
warme gastheer geweest tijdens vele bijeenkomsten van het
Thijmgenootschap, zowel voor de publieksmanifestaties
als voor de besloten bestuursvergaderingen. Wij danken
hem voor al het goede dat hij het Thijmgenootschap heeft
gebracht. 

Het boek dat u nu in handen heeft, is, zoals gezegd, een
extraatje – een kleinood voor mooie zomeravonden. In de
winter verschijnt, zoals gebruikelijk, het Thijmessay. Daar-
naast komen dit jaar niet drie maar vier boeken uit in onze
Annalen vanwege onze samenwerking met de Stichting
Thomas More.

8
Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2010 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



Voor het Thijmgenootschap is 2010 dus een rijk gevuld
jaar. Wij hopen daarmee voort te werken in het spoor van
onze lange en vruchtbare traditie en gaan, daardoor ge -
sterkt, vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Edith Brugmans Wim van de Donk
Voorzitter Wetenschappelijke Raad        Voorzitter Bestuur

Nijmegen, voorjaar 2010
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Omringd door gekken1

Wie in de Gelderse Achterhoek geboren is zoals ik, weet
wat het betekent te worden omringd door gekken. De Gel-
derse Achterhoek bestaat uit moeras, veen, modder en
zand; de Gelderse Achterhoek is een zompeg slat (‘zompig
moeras’)2, ver weg van het centrum van de cultuur en de
beschaving gelegen aan de uiterste rand van de periferie.
De Gelderse Achterhoek is een uithoek, een ‘achter-hoek’
in de provincie – dubbel provinciaal dus –, zoals het Oosten
van Twente meergenaamd ‘de Twentse Achterhoek’ dat is,
evenals de Brabantse Kempen, gelijk Noordoost-Gronin-
gen, zo ook de Kop van Noord-Holland, enzovoort. De
Eibergse dominee Willem Sluiter (1627-1673) moge dan
over zijn Achterhoekse Heimat hebben gedicht:

Waer iemant duisent vreugden soek
Mijn vreugt is in dees’ achter-hoek3

– de Gelderse Achterhoek is en blijft een moeras, al is in -
middels het drijfzand verdreven, het veen afgegraven, de
put gedempt en de straat geplaveid. Eens moeras, altijd
moeras.

Wel is het een mooi moeras, de Gelderse Achterhoek, en
slechts in overdrachtelijke zin is sprake van een hels moeras.
Hels is de Achterhoek namelijk niet door zijn ‘ruige’ natuur
of zijn eeuwenoud, gecultiveerd, zogeheten ‘coulissenland-
schap’ (‘Oostenrijk is daar allang begonnen’, in de woorden
van Gerrit Komrij4), maar door zijn inwoners. Hels is de
Achterhoek, omdat je er wordt omringd door gekken.

De Achterhoeker wordt op de eerste plaats omringd door
dorpsgekken. Daarvan zijn er in ieder dorp, mirabile dictu,
meer dan één, ook al spreekt men steevast, welhaast verte-
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derd, van ‘de’ dorpsgek. Bij de bellettrist Belcampo5 ver-
wacht je misschien meerdere gekken in een en hetzelfde
dorp – spreekwoordelijk echter is steeds sprake van ‘de’
dorpsgek. Belcampo kwam overigens uit Rijssen, en dat is
een stad en geen dorp, en gelegen in Twente en niet in de
Achterhoek. Ook als je, zoals ik destijds, opgroeit in het
Achterhoekse Groenlo, een heuse vestingstad van afge-
rond 9.000 zielen, begiftigd met de stadsrechten van de
moederstad Zutphen, verleend in den jare Onzes Heren
1277 door de Gelderse Graaf Reinald ii , word je bij voort-
during omringd door gekken – ‘stadsgekken’ voor mijn
part. Te noemen zijn, onder vele anderen: Siego met den
Veerkanten Kop, ’t Kindje van Praag, Lappentrui, Leideke
Sies, Kraantje Lek, Tone van den Schietopper, Dieks oet de
Gruppe en De Dames Smoel.6 De lijst is schier eindeloos;
God hebbe thans al hunne onsterfelijke zielen.

Dorpsgekken zijn niet typisch Achterhoeks – je vindt ze
overal, in het Oosten van Twente, de Brabantse Kempen,
Noordoost-Groningen en de Kop van Noord-Holland. Ze
zijn ongevaarlijk zolang in dit land het frequent laten zak-
ken van je broek nog ‘ongevaarlijk’, ja ‘onschuldig’ mag
heten en ze zijn ‘kleurrijk’. Ze horen er helemaal bij, bij het
dorp en zijn straatbeeld, en ze worden ingeval van toevalli-
ge afwezigheid onmiddellijk door iedere dorpsgenoot node
gemist. Wel behoren ze tot een uitstervend ras, de dorps-
gekken.

‘Dorp’ betekent: kinderkopjes in wildverband gelegd;
kerk, kapsalon en kroeg, deze drie, maar de meeste van
deze is de kroeg; brink, meimarkt en braderie. ‘Dorp’ bete-
kent aangeharkte voortuintjes, geveegde stoepen en het
plaatselijke sufferdje (Groenlose Gids, waarin opgenomen
De Geldersche Bode en Geldersche Achterhoeker, Weekblad
voor Groenlo, Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Lintvelde, Hup-
sel, Holterhoek, Lievelde, Avest, Eefsele en Het Broek). Wie
‘dorp’ zegt, zegt: veldwachter en stroper; kermis en carna-
val; ‘Het Wapen van’; weckfles en mollenklem; dorps -
burgemeester, dorpspomp en dorpsgek. Honden lopen er,
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en fietsen staan er ‘los’. Ook deuren en ramen staan er ‘los’,
open dus, dat wil zeggen: niet op slot. De mode loopt er
twee jaar achter, soms drie jaar of meer, de mannen melken
er postduiven en koeien, in die volgorde want meer nog dan
boeren zijn zij inmiddels kleinburgers geworden, de vrou-
wen breien er truien ‘voor Polen’, waarbij met het laatste
veeleer op het land gedoeld wordt dan op zijn inwoners, als
het ware als een soort totus pro parte in plaats van vice
versa.

Op de tweede plaats wordt de Achterhoeker omringd door
gekke baronnen, wel in het bijzonder als je, zoals ik, uit
Groenlo komt. Door gekke baronnen omringd te worden
moge al evenmin typisch Achterhoeks zijn, zoals ik aan-
stonds met het voorbeeld par excellence zal aantonen, maar
je hebt er daar in de Gelderse Achterhoek wel veel van, van
die gekke baronnen. De maatschappelijke zusjes Feodali-
teit & Horigheid werden er in de tijd van de Bataafse Repu-
bliek, bij de Staatsregeling van 1798, denkelijk niet afge-
schaft, althans dat vermoeden ontstaat al snel. Rechten van
‘beer en bol’ (voor de stedelingen onder ons: de oude zake-
lijke rechten van ‘mannetjesvarken’ en ‘stier’) worden in het
Oosten des lands vanouds gerespecteerd, landheren krij-
gen er naar aloude gewoonte en even oud gebruik bij gele-
genheid van de huwelijkssluiting hunner pachteren een
nieuwen hoed ten geschenke, allerhande herendiensten
worden stipt gehandhaafd en braaf en zonder noemens-
waardig morren uitgevoerd.

Een kleine tien kilometer ten Noorden van Groenlo, iets
ten Noordoosten van het dorp Eibergen, u zult het zich
herinneren: de standplaats van de dichtende dominee Wil-
lem Sluiter, ligt de Achterhoekse buurtschap, tevens voor-
malige heerlijkheid Mallem. Hier zetelde de dolle Baron
van Mulert, die met zijn paard tussen de draaiende wieken
van de Piepermolen in het naburige Rekken doorsprong.
‘In Rekken wonen de gekken’, scandeert de Achterhoekse
jeugd. De ‘champagnebaron’, zoals de bijnaam van dit
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merkwaardige heerschap luidde, die met zijn laarzen en
sporen aan begraven wenste te worden om ook in de hel te
kunnen rondrijden; die te paard de afstand tussen Zwill -
brock in het aangrenzende Munsterland en de kerk in Eiber-
gen (een afstand van ongeveer acht kilometer) kon afleggen
tijdens de twaalf slagen van het middernachtelijk uur, en die
de zojuist door de schilder in de kozijnen van het kasteel
ingezette nieuwe ruiten meteen maar weer aan diggelen
sloeg, want hij was de baron en dan deed je dat desgewenst,
naar eigen goeddunken en believen. Het was immers jouw
kasteel en dus jouw glas.7

Of neem de oude Baron van Dorth, bijgenaamd ‘de
gevleesde duivel’, de vader van de bekende en door de Fran-
sen geëxecuteerde orangiste de Freule van Dorth (Judith
van Dorth tot Holthuyzen, 1747-1799). Deze vrijheer
placht vanaf zijn kasteel in Harreveld, ook zo’n tien kilo-
meter van Groenlo gelegen, maar dan ten Zuidwesten on -
der het belendende dorp Lichtenvoorde, bij de minste of
geringste aanleiding met zijn jachtgeweer op zijn pacht-
boeren te schieten, gewoon, voor de lol, als hij zich weer
eens verveelde of dronken was, om ze een beetje schrik aan
te jagen.8

Al even heetgebakerd was de ‘stege’ (stugge) Baron van
Baer, de heer van het kasteel Slangenburg onder Doetin-
chem, een goede 20 km. ten Zuidwesten van Groenlo ge -
legen. Hij sloeg, onder anderen, een van zijn knechten half-
dood.9 Ja, zelfs de hoge adel is in de Oostnederlandse 
contreien goed vertegenwoordigd en blijkt niet altijd even
compos mentis te zijn geweest. Van ‘de dolle graaf’ van den
Bergh bijvoorbeeld, de heer van Huis Bergh in het naburi-
ge stadje ’s-Heerenberg, deelt de locale historicus A.G. van
Dalen ons mede: 

‘Als hij niet geestelijk gestoord was, dan had hij toch op
zijn minst een tik: hij was een doordraaier en rokken -
jager; een dolleman, die twee van zijn dienaren doodde
en in voortdurende onmin leefde met zijn vrouw […].’10
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Onze Lieve Heer heeft vreemde adellijke kostgangers,
zoveel moge duidelijk zijn. Maar de bekendste en meest
doldrieste baron kwam natuurlijk helemaal niet uit Groen-
lo of naaste omgeving, die kwam uit Bodenwerder in
Nedersaksen. De Baron von Münchhausen, de naar de Duit-
se legerofficier en fantast Karl Friedrich Hieronymus Frei-
herr von Münchhausen (1720-1797) gemodelleerde avontu-
rier, spande van alle gekke baronnen de kroon. De ‘echte’
Baron von Münchhausen droeg tijdens zijn leven reeds de
bijnaam van ‘de leugenbaron’; zijn fictieve alter ego werd
wereldberoemd dankzij de verhalenbundel van de Duitse
schrijver en geoloog Rudolf Erich Raspe (1736-1794).
Raspe publiceerde zijn Baron Munchausen’s Narrative of 
his Marvellous Travels and Campaigns in Russia in 1785 in
Londen. Deze Surprising Adventures of Baron Munchausen
werden een jaar later al, in 1786, door Gottfried August
Bürger (1747-1794) in het Duits vertaald. Deze vertaling
met de ellenlange titel Wunderbare Reisen zu Wasser und
Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von
Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im Cirkel sei-
ner Freunde selbst zu erzählen pflegt, sloeg in Duitsland in als
een bom. De wonderbaarlijke reisverhalen van de razende
baron zijn over-bekend en behoren zonder twijfel tot het
Duitse, ja tot het Europese culturele erfgoed. Denk enkel
en alleen aan de dwaze baron die zich laat vervoeren op een
afgeschoten kanonskogel:

‘Vor Muth und Diensteifer fast ein wenig allzu rasch,
stellte ich mich neben eine der größten Kanonen, die so
eben nach der Festung abgefeuert ward, und sprang im
Hui auf die Kugel, in der Absicht, mich in die Festung
hineintragen zu lassen.’11

Denk vooral ook aan de avontuurlijke baron die zichzelf –
en zijn paard – aan zijn haarvlecht (Haarzopf) uit het moe-
ras omhoogtrekt:
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‘Gleichwohl sprang ich auch zum zweyten Male noch zu
kurz, und fiel nicht weit vom andern Ufer bis an den
Hals in den Morast. Hier hätte ich ohnfehlbar umkom-
men müssen, wenn nicht die Stärke meines eigenen
Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe, samt dem
Pferde, welches ich fest zwischen meine Knie schloß,
wieder herausgezogen hätte.’12

Juist dít beeld van de zichzelf verheffende mens – luctor 
et emergo – is goud waard. Welnu, ík wil de Baron von
Münchhausen zijn! Ja, ik kán de Baron von Münchhausen
zijn!13 Daarvan ben ik overtuigd; dat geloof ik van harte,
want ‘willen is kunnen’. Geloof is uiteraard genade, te kun-
nen geloven is genade, maar voorzeker is het gelovig-zijn
ook een wilsakt, zo las ik ergens, een weloverwogen beslis-
sing van de individuele mens, een duidelijke keuze voor de
goede zaak die vervolgens leidt, althans behoort te leiden,
tot bepaald, met deze beslissing overeenstemmend, gedrag
en handelen. ‘Sein und Sollen’, luidt de beroemde these van
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Als we het
hebben over geloven, gaan geloven, gelovig worden als wils -
akt, dan zou ik in dit verband op Hegels Sein und Sollen wil-
len variëren met Oswald Spenglers (1880-1936) Werden
und Wollen, ontleend aan diens gedicht over Ahasverus, de
Wandelende Jood.14 Je wordt gelovig, als je maar meewerkt
met de genade, als je bereid bent het geloof toe te laten, als
je je voor het geloof openstelt, kortom: als je wilt geloven.
Werden und Wollen dus, oftewel: ‘Wollen’ ís ‘Werden’.

Ik ben ook maar een mens, en juist daarom zijn wij allen,
in potentie, Baronnen von Münchhausen. Hiermee bedoel
ik niet, dat wij fantasten, pathologische leugenaars, ijdel-
tuiten en mooipraters kunnen zijn (dat is evident en onmis-
kenbaar), maar dat wij óók – na ‘levenslange’ oefening en
met vallen en opstaan – in staat zijn onszelf uit het moeras
omhoog te trekken, omhoog uit dit helse moeras, of dit nu
een Achterhoeks of willekeurig welk ander moeras is. Want
‘het moeras’, dat is Het Leven, de aarde is een tranendal en
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‘De hel, dat zijn de anderen’ (L’enfer, c’est les autres, Jean-
Paul Sartre (1905-1980)).

Als een geslagen hond
kruip ik voort
over de stinkende bodem
van de doodlopende steeg
die Leven heet.15

dichtte ik alweer een hele tijd geleden. En de dichter J.F.
Kunst alias Geerten Gossaert16 heeft het ook al – zij het
impliciet – over honden:

Kromverwrongen pantserplaten
Gloeien in het duister, rood.
En daartusschen houdt, gelaten
Hondewacht de harde dood.17

Dit essay gaat over cultura animi, de persoonlijke zoektocht
naar de ‘veredeling van de ziel’, naar de verheffing van de
individuele mens. Voor ons in de Westeuropese beschaving
wordt deze zoektocht uiteraard vanuit klassiek (Grieks-
Romeins) en christelijk (joods-christelijk) perspectief ge -
maakt, met als uiteindelijke doel de verwerving van ‘de
adeldom van de geest’.18 En dat wil op zijn beurt zeggen: al
een beetje, tijdens dit leven ‘gered’ te worden, los te komen
van de wereld, de redeloze massa, het domme volk (de
‘heffe des volks’ – mooi woord, lelijke inhoud), bevrijd te
worden van de domheid en de wanhoop – de (welbewuste,
weloverwogen) domheid en de wanhoop die met elkaar in
een eeuwige strijd om de voorrang verwikkeld lijken te zijn,
maar die beide doodzonden zijn, zoveel acht ik zeker.

Dit essay is een collectie losse gedachten en overwegin-
gen geworden, gerangschikt dat wel, in menig opzicht 
zelfs ‘gerijpt’, maar verre van volledig, laat staan definitief.
Het navolgende is dus niet te vergelijken met, bijvoorbeeld,
de vuistdikke, tweedelige moraaltheologie van Bernhard
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Häring (1912-1998) van in totaal 1.416 pagina’s,19 en het wil
(en kan) daarmee ook niet vergeleken worden. Dit essay is
zowel in strekking als reikwijdte en omvang bescheiden, in
feite niet meer dan een persoonlijk document van een ‘jon-
geman’, die nog midden in het leven staat en daarom niet
meer dan een vermoeden heeft – en ook niet meer dan een
vermoeden kán hebben – van hoe de vork precies in de steel
zit. Het is voorlopig en vooralsnog niet anders. De essayist
wacht intussen hoopvol op zijn einde, op het Einde, om als-
dan in de volle wetenschap van de Waarheid te geraken, een
en ander indachtig het opwekkende adagium Memento
mori en het beroemde Bijbelvers ‘Thans zien wij in een
spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aange-
zicht.’ (1 Kor. 13: 12).

Dit essay grijp ik aan om een aantal van mijn gedichten
en fragmenten van mijn gedichten aan een breder publiek
te presenteren. Luttele alinea’s hierboven trof u reeds een
specimen van zo’n fragment aan. Ik hoop maar dat deze
ijdelheid niet genadeloos door u of door Onze Lieve Heer
wordt afgestraft. Want ijdelheid is het, zondermeer, zoals
ieder schrijven en publiceren dat is, ook het schrijven en het
publiceren van dit essay. ‘Sta je ervoor, dan moet je erdoor’,
zou Gerard Reve (1923-2006) in een dergelijke situatie heb-
ben gezegd.
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Niet klagen

‘Na 25 jaar huwelijk werd Steef weduwnaar, op 64-jarige
leeftijd. Zijn vrouw overleed op 12 april 1930 aan kanker.
Sindsdien bewoonde hij het “Notarishuis” in Winssen
alleen met zijn zoon. Voor de bezoekers liet hij aan weers-
zijden van het portaal een bord aanbrengen met de op -
beurende begroeting: […] 

“Niet klagen maar dragen
En bidden om kracht.”’20

Als een van de wezenskenmerken van de Nederlander geldt
dat hij aldoor klaagt, over alles: over het weer, de buren, de
buitenlanders, de crisis (het is trouwens altijd crisis, denk
daar maar eens over na), het vele werk, het volume dat
schoolkinderen in hun kwartierlange pauze op het school-
plein luidkeels produceren, de hoogte van de belastingen,
de accijnzen en de imposten. De Nederlander lacht als een
boer met kiespijn, en een boer die niet klaagt, is dood. De
idee dat er zoiets als een Volksgeist bestaat, is inmiddels wel
als al te romantisch van de hand gedaan, maar we hebben
hier, voorwaar, een heuse karaktertrek van onze landge -
noten te pakken: het continue, eeuwige geklaag, welhaast
geweeklaag, in de straat, op de werkvloer, in de krant (de
ingezonden brief, toonbeeld van truttigheid en opperbre-
vet van onvermogen) en op tv (sinds tijden hoofdzakelijk
emo-tv). En sinds enige jaren zijn daar op allerlei nieuws -
sites op internet de met een lelijk neologisme aangeduide
‘reaguurders’, de ongeschoolde commentatoren vol wrok
en verbaal geweld, eenzame en grotendeels verloren zielen
zonder enige nuance, kampioenen van de typ-, taal-, spel-
en stijlfouten. Ja, ik durf deze virtuele desperado’s zelfs van
kwade bedoelingen te betichten, tenminste van kwaadwil-
ligheid.
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Geklaagd werd er altijd al, in het Oude Griekenland,
toen semi-professioneel, tijdens uitvaarten, door speciaal
ingehuurde klaagvrouwen (bijvoorbeeld bij Homeros, Ilias,
24: 166 en Plutarchos, Solon, 41), en al evenzeer in oudtes-
tamentische tijden (2 Sam. 1: 24; Jeremia 9: 17), alsook later
bij de Romeinen (Lucianus, De luctu, 12 en 19, 2de eeuw
n.Chr.). Niets nieuws onder de zon. Klaagzangen, elegieën,
treurdichten kennen we eveneens al van eeuwen her, ook
van eigen bodem; ik noem hier slechts het welbekende Egi-
diuslied uit het einde van de veertiende eeuw, het klaaglied
van Jan Moritoen uit Brugge (ca. 1355-1416), geschreven
voor zijn hevig betreurde vriend: 

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, doe liets mi tleven. 

En laten we wel zijn: er vált in het ondermaanse ook veel te
klagen, althans voor de vele armen, lijdenden, ontrechten
en rouwenden. Maar wat getuigt het van onverholen,
authentieke moed om, zoals Steef na het overlijden van zijn
vrouw, een bord met de aansporing als boven vermeld aan
het deurportaal te laten aanbrengen bij wijze van begroe-
ting! 

Moed veronderstelt actie, daadkracht, of beter gezegd:
moed leidt tot actie, tot het verrichten van daden. Dát zien
we hier gebeuren: de moedige geestesgesteldheid van de
64-jarige weduwnaar uit het Gelderse kerkdorp Winssen
doet hem werk laten maken van de hem kennelijk ter harte
gaande wens de bezoekers van, en voorbijgangers aan, zijn
woning ‘op te beuren’, te verheffen, geestelijk te verrijken
met de geciteerde spreuk. Een oud, bekend gezegde, dat
wel, cliché ook, een echte tegeltjeswijsheid (letterlijk) en een
geliefde tekst op geborduurde merklappen, door pronte,
vaardige boerinnen in brede, donkerbruine, eikenhouten
lijsten gespannen; ten slotte equivalent van het alom -
bekende, verzinnebeeldende houtsnijwerk in talloze va -
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rianten van de boerenwijsheid ‘En de boer, hij ploegde
voort’. Maar het clichématige van de spreuk neemt de goe -
de bedoelingen van onze Winssense weduwnaar niet weg.

Teneinde zijn bezoekers en toevallige voorbijgangers
door middel van deze spreuk, dit ‘zinrijk gezegde’, te kun-
nen verheffen, diende Steef eerst zichzelf te verheffen. Eerst
moest hij de beslissing nemen, met zijn verstand en met zijn
hart, de spreuk tot de zijne te maken, haar te internaliseren,
haar als het ware voor te leven, om vervolgens vanuit haar
te kunnen (verder)leven. Het moet ook wel zijn favoriete
spreuk, zijn lijfspreuk, zijn geweest, want alleen een lijf-
spreuk verdient een dergelijke ereplaats zo frontaal aan het
portaal, voor iedereen zichtbaar aan de openbare weg.
Steef toont hier zijn stiff upper lip, hij verbijt zijn tranen en
hij verbergt zijn rouw door middel van een wat eigenaardi-
ge actie, het laten plaatsen van een tekstbord, en hij her-
neemt daardoor zijn levenskracht. One who has a stiff upper
lip displays fortitude in the face of adversity. Meer nog dan
moed (courage) zondermeer, betekent deze typisch Engel-
se uitdrukking over de ‘stijve bovenlip’ blijkbaar, dat men in
tijden van tegenslag vastberadenheid (fortitude) aan den dag
dient te leggen, ‘krachtige moed’ (fortitudo in het Latijn),
zielskracht, kloekmoedigheid. Keep control of oneself, not
show emotion, appear unaffected, bite one’s lip, lezen we in de
Oxford Thesaurus of English als synoniemen van dit feno-
meen.21

Ik wil hier niet pleiten voor een ‘grimmige’, stoïcijnse
apatheia, zodra je wordt geconfronteerd met de slopende
ziekte en de daaropvolgende dood van je levenspartner met
wie je, zoals Steef, bijna 25 jaar gehuwd bent geweest. Dit
wil ik in ieder geval niet, wanneer we onder ‘apatheia’ een
volstrekte ongevoeligheid zouden verstaan, hetgeen overi-
gens naar ik meen niet geheel strookt met de oorspronke-
lijk-stoïcijnse noch met de latere plotinisch-neoplatonische
betekenis van het begrip. Maar ‘een beetje’ emotionele be -
heersing zou de moderne mens nochtans niet misstaan.

Beheersing, zelfbeheersing, heer en meester zijn over je
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natuurlijke aandriften en je gevoelens, emoties en harts-
tochten is buiten kijf zwaar en moeilijk. De moeilijkheid zit
’m in haar tegennatuurlijkheid: zelfbeheersing is cultuur in
plaats van natuur, zij is beschaving in plaats van primitivi-
teit, zij gaat in tegen ’s mensen primaire reactie, ja tegen
diens eerste levensbehoeften. Erst kommt das Fressen, dann
die Moral, stelt Bertold Brecht (1898-1956) in zijn toneel-
stuk Die Dreigroschenoper uit 1928. Het ‘vreten’, das Fres-
sen, het zich volvreten, ‘het buikje kogelrond’ én het geld
genieten altoos de voorrang, in alle tijden en onder alle vol-
keren. Kortom, de materie ‘voert de boventoon’, en dan
druk ik het met een understatement uit, in al haar verschij-
ningsvormen, het meest pregnant gesymboliseerd in het
muntstuk, die gouden of zilveren, thans koperen of nikkelen
mammon om mee te betalen en daarmee te kopen wat men
begeert en waarvan men nimmer genoeg schijnt te hebben.
Ten hemel schreiende en tenenkrommende zegswijzen
hebben deze gulzigheid, begeerte en hebzucht onze moers-
taal opgeleverd, eigenlijk te vreselijk om hier te debiteren:
het gaat in het leven om ‘de fluit en de duit’, ‘de bank en de
buik’ en ‘zijn natje en zijn droogje’, benevens om ‘wijntje
en trijntje’….

Zelfbeheersing, wanneer het gaat om zaken als hier aan
de orde gesteld: matigheid, is tegennatuurlijk en is daarom
moeilijk te betrachten. (Hetgeen overigens niet wil zeggen,
dat het onmogelijk is jezelf te beheersen en te matigen.) De
slemppartijen uit de Late Middeleeuwen zijn bekend, denk
slechts aan de wonderbaarlijke metafoor van het Land van
Cocagne of ‘Luilekkerland’, of breng u de schilderijen van
de Vlaamse meester Pieter Brueghel de Oude (ca. 1520-
1569) in herinnering. Maar denk ook aan het zogeheten
‘bourgondisch eten’, waarmee de vaderlandse gastronomie
nog immer gaarne koketteert (‘Heden onbeperkt spare ribs
eten’, ‘Vandaag onbeperkt mosselen eten’ enzovoort). Er is
echter een tijd geweest, kort van duur misschien, dat ten-
minste de norm andersluidend was. Of dit nu precies ver-
oorzaakt werd door de invloed van de in 1784 opgerichte
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Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in de tijd van de Ver-
lichting dus, of vanwege de opkomst van het burgerdom en
de burgerlijkheid in de 19de eeuw (denk aan de Franse bour-
geoisie en het Victoriaanse Engeland), of door het socialis-
tische streven naar de verheffing van de arbeidersklasse (de
volksverheffing) in de eerste helft van de 20ste eeuw, of door
de verspreiding van de kerkelijke moraalleer in dezelfde
tijd, of door een combinatie van al dit soort initiatieven – er
is een periode geweest die geduurd heeft tot in de spreek-
woordelijke ‘jaren ’50’ met hun, om welke reden dan ook,
verafschuwde ‘spruitjeslucht’, waarin zelfbeheersing rela-
tief algemeen onder onze landgenoten verbreid is geweest
– een periode waaraan thans wel onmiskenbaar een einde
is gekomen. Er was toen ook gewoonweg minder welvaart
en er was vaak zelfs sprake van regelrechte armoede. En
armoede houdt, welhaast als vanzelf, luxe en decadentie
buiten de deur.22

Het gaat te ver om hier de oorzaken van deze teloorgang
van de zelfbeheersing te onderzoeken. Want dat is het: het
verdwijnen van de zelfbeheersing in ons maatschappelijk
leven kan slechts als een gemis, nimmer als intrinsiek
‘goed’, als een bonum commune, worden geduid. Het heeft
ongetwijfeld alleszins van doen met de naoorlogse ontzui-
ling, secularisering, democratisering, nivellering, liberali-
sering en individualisering, met de opkomst van het femi-
nisme, de emancipatie, de ‘zelfontplooiing’ en de ‘zelfbe-
vrijding’ en wat dies meer zij sinds de ‘culturele revolutie’
van de o zo enerverende jaren ’60 van de vorige eeuw. Ik
noem als literatuurtip slechts De eindeloze jaren zestig van
de jong overleden, Utrechtse hoogleraar Politieke Geschie-
denis Hans Righart (1954-2001).23 Alleen al het uiterlijk van
de man in die tijd bewijst deze teloorgang van de zelfbe-
heersing. De toen hippe man liet ineens zijn hoofd- en
baardhaar groeien tot in het oneindige. Ik weet het, ik trap
nu vele ‘oudere jongeren’ op hun ziel en wat ik hier debiteer
is misschien op het beledigende af. Dat is niet helemaal
mijn bedoeling. Vat u het maar liever niet persoonlijk op. U
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was toen nog jong en onbedorven, en we praten, ik besef
het terdege, slechts over het uiterlijk, de buitenkant, en niet
over het karakter en de inborst. Desalniettemin: het was
toch eigenlijk volslagen ridicuul hoe bijvoorbeeld Neder-
landse militairen, wel in legergroene legeruniformen gesto-
ken en voorzien van keurige baretten, er pakweg vijfender-
tig jaar geleden bij liepen. Ineens waren zij niet langer ver-
plicht hun meerderen te groeten en dronken ze het bier niet
meer uit een glas maar rechtstreeks uit de fles. 

De behoefte van velen bepaalde lichaamsdelen, ja zelfs
hun primaire geslachtskenmerken te laten piercen en de
behoefte van sommigen zich van top tot teen te laten
tatoeëren vind ik psychologisch beschouwd merkwaardig.
Ik acht deze fenomenen, althans in onze Europese cultuur
en context, evidente tekenen van decadentie te zijn. Men
mutileert zijn lijf alsof het de normaalste zaak van de
wereld is; is het niet door middel van piercings, tatoeages en
inkervingen, dan wel onder het mom van plastische chirur-
gie. Ik zie deze verschijnselen als voorboden én specimina
van een afbrokkelende, reeds chaotische cultuur in ontbin-
ding, een cultuur zonder oriëntatie en een dragende idee,
een cultuur zonder richting en zingeving, een cultuur die
impotent is en ten dode opgeschreven. 

Deze duiding van op zich ondergeschikte zaken als pier-
cings en tatoeages – er zijn immers wel grotere, meer acute
en meer schrijnende kwesties aan de orde van de dag – is
wat zwaar aangezet. Ik besef het terwijl ik het neerschrijf.
Neemt u daarom ook de volgende bewering van mij maar
met een korreltje zout, namelijk dat we, wat de huidige
maatschappelijke mentaliteit of geestesgesteldheid betreft,
lijken te zijn teruggeworpen in de laat-romeinse tijd, in het
jaar 475 n.Chr. om precies te zijn. De oude Romeinen – het
woord zegt het al – waren moe, apathisch, lethargisch, der
dagen zat, futloos en impotent. En een jaar later maakte de
Germaanse generaal in Romeinse dienst Odoaker (ca. 435-
493) een einde aan het Romeinse Rijk in het Westen. Zó
kan het een cultuur dus vergaan: eens een wereldrijk, een
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imperium, later letterlijk geruïneerd en nog slechts een
schimmige herinnering in de geschiedenis. Het kan verke-
ren. 

Maar ondanks mijn larmoyante en langdradige for -
muleringen ter zake zijn genitale piercings en overdoses
tatoeages in mijn visie weldegelijk voorboden en specimina
van naderend onheil, laat ik daar geen doekjes om winden.
Want zij vertegenwoordigen een zeer bepaald mensbeeld
en zij zijn een voorafschaduwing van een wereldbeschou-
wing waarin het lage, het al-te-gewone, tot norm is verhe-
ven. Tatoeages, dat was tot voor kort meer iets voor hoeren,
zeeschuimers en huurlingen in het Franse Vreemdelingen-
legioen. Piercings, tatoeages, inkervingen en andere zelf-
verkozen verminkingen van het eigen lichaam verraden iets
van de onderliggende maatschappelijke problemen en cul-
turele ontwikkelingen die op ons af zullen komen, zij lich-
ten reeds een smoezelig tipje van de vervuilde sluier der
toekomstige werkelijkheid op, zij schuiven de nét iets te
lichte deksel al nét iets te ver van de stinkende beerput, zij
laten ons al een beetje de komende mens zien, maar dan
stellig níet op zijn voordeligst. Zij tonen ons alreeds de
Nieuwe Mens, de zelfgekroonde, de zelfgenoegzame, de
despotische, de gevallene, overmoedig en goddeloos geze-
ten op de onrechtmatig verkregen, door hem contra legem
veroverde en ingenomen troon. 

En ondertussen zet menige gemeenteambtenaar in tun-
nels en nauwe stegen klassieke muziek in om zwervers en
junks te verjagen. Want zwervers en junks worden kriegel
van Bach en zij kunnen diens muziek niet velen. Zij verdra-
gen geen harmonie en schoonheid, want zij zijn kinderen
die wandelen in duisternis en het Licht niet kunnen zien.
Zij kunnen de Waarheid niet onder ogen komen, zij kun-
nen het Goede niet straffeloos aanhoren en zij strompelen
met hun handen stevig op beide oren gedrukt en met een
van pijn en afschuw vertrokken gezicht de tunnel of de
nauwe steeg snel weer uit op zoek naar een níeuwe tunnel
of steeg, ook al stinkt die en is die klam, vochtig, donker en
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doodlopend… als er maar geen klassieke muziek uit de
boxen klinkt. Álles beter dan Bach! Zóver is de gemeentelij-
ke ambtenarij met andere woorden al gekomen: zij zet
kunst in als bestrijdingsmiddel. Kunst, niet om de Waarheid
te tonen en God en het Goede te loven, maar om mensen in
nood te verdrijven. Dat is, wat ik zou willen noemen, een
‘teken des tijds’ en een teken aan de wand. De vraag komt
overigens op wie de muziek méér haat: de zwerver of de
junk, of de gemeenteambtenaar die deze bestrijdings- en
verdrijvingsmethode heeft bedacht. Ik vrees het ergste.

‘Het gaat om de inhoud’, luidt dan de voorspelbare re -
pliek van de zogenaamde autonomen, de vele goedpraters
en de massa’s onverschilligen, wanneer ik zo walgelijk re -
actionair fulmineer tegen piercings en tatoeages, onder-
maatse ambtenaren en het verval der zeden, als ware ik een
ouwe brompot en een felle, fanatieke fatsoensrakker die
leeft in het verleden, als ware ik een modale en middelmati-
ge, mopperende moraalridder uit de neringdoende mid-
denstand die minzaam mijmert over ‘vroeger was alles
beter’. Het zal. Maar zíj daarentegen, de apathen, de relati-
visten en de nihilisten, mijn vijanden, zíj negeren bij voort-
during en ontkennen op volle kracht, dat óók de vorm een
waarde in zich vertegenwoordigt. 

‘Door het ontbreken van zelfcontrole en controle van
buitenaf is de “natuurlijke” mens weer naar boven 
gekomen, en dat is geen aangenaam mens maar een 
psychopaat zonder enige charme’, 

zegt de Britse psychiater, essayist en cultuurpessimist Theo -
dore Dalrymple in zijn spraakmakende opstellenverzame-
ling Life at the Bottom uit 2001.24 De langharige, onverzorg-
de militair (een ‘ongewassen aap’25) is zo op zijn beurt een
soort voorloper geworden van die typische, moderne,
Nederlandse hork zonder enige charme en stijl. De alom -
tegenwoordige vaderlandse bullebak, die continu tekort
schiet in zijn plichten als medemens; de onbehouwen, hou-
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terige hulk, die in feite onmaatschappelijk en dus asociaal
is, alleen maar een grote mond heeft (een ‘mondige burger’
heet dat dan in eufemistisch opbouwwerkersjargon) en 
die niets anders is dan een goed, dat wil zeggen een over-
tuigend, specimen van Sergeant Hooper, die van The Age of
Hooper:

‘The builders did not know the uses to which their work
would descend; they made a new house with the stones
of the old castle; year by year, generation after genera-
tion, they enriched and extended it; year by year the
great harvest of timber in the park grew to ripeness;
until, in sudden frost, came the age of Hooper; the 
place was desolate and the work all brought to nothing;
Quomodo sedet sola civitas. Vanity of vanities, all is 
vanity.’26

In zijn roman Brideshead Revisited uit 1945 schetst de Engel-
se romanschrijver Evelyn Waugh (1903-1966) Sergeant
Hooper als de personificatie van de moderne tijd met zijn
nadruk op efficiency, rationalisering van de productie -
methoden en technische vooruitgang. De hoofdpersoon
Charles Ryder, representant van de ‘oude’ Engelse wereld
van noblesse oblige, Britannia rules the waves en Right or
wrong, my country, walgt uiteraard van deze onderknuppel,
zijn militair ondergeschikte. Maar Captain Ryder beseft
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog terdege, dat
Sergeant Hooper en de zijnen de nieuwe moraal en de nieu-
we norm vormen. Hij erkent, dat wij inmiddels, definitief
en onomkeerbaar, aanbeland zijn in The Age of Hooper, de
naoorlogse, moderne tijd van kleinburgerdom en gebrek
aan eergevoel. Zoals in Brideshead Revisited Charles Ryders
grote maar onmogelijke liefde Lady Julia Flyte al heel snel
helemaal genoeg heeft van haar omhooggevallen echtge-
noot, de nieuwe rijke Rex Mottram uit, nota bene, Canada,
een voormalige kolonie van moederland Groot-Britannië,
zo verafschuwt aan het einde van de oorlog Captain Ryder
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de Nieuwe Mens Sergeant Hooper, deze homo novus die
zich slechts wenst te bekwamen in het drijven van handel
en in het verdienen van zoveel mogelijk geld. De oude
wereld is vergaan en opgelost in rook: Sic transit gloria
mundi, ‘Zo vergaat de luister der wereld’…. Smeulende
asresten, roet, wat vettige smook, dat is al wat rest van de
Angelsaksische adelscultuur van olim.

Maar terug naar het begin, we eindigen positief. De verhef-
fing van de mens begint met zelfbeheersing. Een mooi
voorbeeld daarvan is ‘Niet klagen’.
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Maar dragen

Terwijl de aansporing ‘Niet klagen’ al een zeer moedige
inborst vergt en een welbewust voornemen veronderstelt
om zich te verbijten over eigen leed, en derhalve in tegen-
stelling tot wat mode is en tegenwoordig wordt aanbevolen
een oproep tot introversie impliceert, is voor de mens de
opdracht ‘Maar dragen’ zo mogelijk nog zwaarder en
moeizamer om te verwezenlijken. Zowel het ‘Niet klagen’
als het ‘Maar dragen’ (en het ‘En bidden om kracht’) zijn
infinitieven gebruikt als imperatieven: geboden die behoren
te worden nageleefd, met andere woorden: moeilijk, maar
níet onmogelijk te realiseren en in de praktijk te brengen
plichten of, paradoxaal gezegd: ‘realiseerbare idealen’. Het
kán, het ‘Niet klagen, maar dragen’, want ‘willen is kun-
nen’, maar het vereist een geestelijke krachtinspanning, en
soms een uiterste geestelijke krachtinspanning.

Zo’n geestelijke krachtinspanning is ook weer, evenals
geloof, een wilsakt, die vervolgens dient te worden geac-
compagneerd, en gevolgd door, volharding. Want voor niets
gaat de zon op en pas na gedane arbeid is het goed rusten.
Deze volharding kan op velerlei wijzen worden aangeleerd
en geoefend. Vanouds denken we dan aan vasten, verster-
ving, het afmatten, kastijden en geselen van het lichaam,
ergo tot aan flagellatie toe – nogal lichaamsgericht dus,
kortom: door een strak, vast levensritme aan te houden.
Rust, reinheid en regelmaat, de drie r’s. Wanneer we zo’n
opsomming of waslijst van ‘lichamelijke oefeningen’ lezen,
associëren we een en ander al snel met het kloosterleven. 

En dan zijn er nog de vele ‘geestelijke oefeningen’, zoals
die, voorgeschreven door de Spaanse heilige en mede-op -
richter van de orde der jezuïeten Ignatius van Loyola (1491-
1556). Zijn Exercitia spiritualia (of Geestelijke oefeningen)
stammen uit de jaren 1522-1524. Ook dit soort oefeningen
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associëren we misschien op de eerste plaats met het leven
in een klooster – het klooster als een oase van rust, stilte,
gebed en studie, onttrokken aan de wereld en het wereldse
gewoel, niet zelden gelegen midden in de herrie van de
grote, nimmer slapende stad.

Volharding dus, persistentie, doorzettingsvermogen, een
zaak van lange adem en een kwestie van longue durée, bij-
voorbeeld in het lezen van literatuur, een van de grote
instrumenten overigens om het ideaal van de verheffing als
mens te realiseren (ik kom er weldra op terug). Onlangs
heb ik mij door De geestelijke strijd (Il combattimento spi -
rituale) van Lorenzo Scupoli (ca. 1530-1610) heen gewor-
steld, waarvan de eerste druk in 1589 in Venetië is ver -
schenen – een worsteling inderdaad, ook al las ik niet eens
het Italiaanse origineel, maar de Nederlandse vertaling van
pater Jan Brignon sj .27 Dit werk bezorgde mij, zo mogelijk,
nóg meer hoofdbrekens dan de 15de-eeuwse bestseller De
imitatione Christi van Thomas a Kempis (ca. 1380-1472),
‘het meest gelezen drukwerk na de Bijbel’. Ook wat deze
Imitatio betreft, maakte ik gebruik van een Nederlandse
vertaling: de bekende vertaling van Bernard Naaijkens, De
navolging van Christus van zo’n veertig jaar geleden. Hoe-
wel de Imitatio uit slechts libri quatuor bestaat, vier boeken
van respectievelijk 25, 12, 59 en 18 (zeer) kleine hoofdstuk-
ken, heb ik er een jaar over gedaan om dit werk geheel en al,
van voor naar achter, uit te lezen.28 Niemand maakt mij
wijs dat je dit ‘boekje’ met die kleine, afgeronde hoofdstuk-
jes vlot kunt lezen én daarbij kunt doorgronden. In diezelf-
de periode (we spreken over de tweede helft van de jaren
’90 van de vorige eeuw) legde ik Thomas a Kempis’ werk
bijna even vaak terzijde als La divina commedia van Dante
Alighieri (1265-1321), De goddelijke komedie uit de jaren
1306-1321. Ook begon ik in de Imitatio Christi al even vaak
‘weer helemaal opnieuw’ als in dit bekendste werk van de
grote Florentijn. 
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Volharding in het lezen dus, want de boeken moeten uit
én begrepen. Het is ook helemaal niet erg dat het lezen van
dit soort werken met eeuwigheidswaarde tijd kost en vol-
harding vergt. Alleen zó immers kan men zich de rijke
inhoud ervan eigen maken, kan men deze inhoud uiteinde-
lijk ten volle doorgronden. De lezer gaat als het ware een
relatie met het boek aan, een lange relatie soms, een ‘huwe-
lijk’, en op zich schuilt ook dáárin een geestelijke oefening,
namelijk die van het steeds weer oppakken van, en het zich
steeds weer verbinden met, de lectuur van het betreffende
boek. Lezen en studeren is, stel ik concluderend vast, méér
dan hobby en tijdverdrijf alleen; het is ook opdracht en
plicht van de intellectueel. 

Men moet volharden, vasten, versterven, doorgaan,
doorbijten, kämpfen bis zum Tode laut Befehl. Dat maakt dat
‘dragen’ ook lijden is, en lijden doe je – net als geven, zoals
schenken aan ‘goede doelen’ – in stilte. Het woordje ‘maar’
in ‘Maar dragen’ roept bij mij ook die gewaarwording van
stilte op. ‘Maar dragen’ kán niet betekenen: lawaai maken,
schreeuwen, razen, tieren, luidkeels klagen, kijven als wij-
ven op de vrijdagse vismarkt. Je kunt het dan misschien wel
uitschreeuwen van de pijn, maar het lijden an sich gebeurt
in stilte. Dragen is lijden; lijden kan verheffen. Het lijden
kán verheffen, wanneer het in stilte opgedragen wordt aan
God, zonder geweeklaag, zonder ach en wee, eigenlijk dus
in splendid isolation. Dan word je een geslaagde leerling in
de ‘school van het lijden’ (vgl. Hebr. 5: 8). Voor het lijden
heb je geen andere mensen nodig, hoogstens heb je hen
nodig voor het medelijden.

Splendid isolation of ‘schitterende afzondering’ is de
Engelstalige term voor de Britse, zeer terughoudende bui-
tenlandse politiek in de negentiende eeuw tot 1902 onder
de conservatieve minister-presidenten Benjamin Disraeli
(1804-1881) en Robert Cecil (1830-1903), The 3rd Marquess
of Salisbury. Maar hier doel ik met dit begrip uiteraard 
op de terugtrekking door het menselijke individu uit het
wereldse gewoel, het vrijwillig op zich genomen ‘kluize-
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naarschap van het lijden’. Ik zeg niet dat wij geen hulp
behoeven, dat wij niet allen soms ‘hulpbehoevend’ zijn, dat
wij niet mogen talen naar welgemeende vormen van mede-
lijden en medeleven, dat wij ons lot niet zachtkens mogen
beklagen tegenover onze intimi of dat wij ons kruis geheel
en al verlaten van anderen dienen te dragen. Juist niet,
beslist niet. Maar zowel het overgrote deel van het lijden, de
‘lengte’ of de langdurigheid van het lijden, als de hevigheid
van het lijden, het èrgste lijden of de kern van het lijden,
doen wij zelf, in ons zelf, moederziel alleen, in ons hart.
Daar komt de ander niet bij; daar kán de ander ook niet bij
komen. Dát lijden is het onuitsprekelijke Lijden en daarom
zwijg ik hier. 

Wij moeten dragen, niet klagen, en wat wij moeten dragen,
is lijden. Dit lijden kan variëren, dat spreekt voor zich. Men
kan lijden aan ziekte, lichamelijke pijn, lichamelijke gebre-
ken en lichamelijke beperkingen. Men kan lijden aan een
zieke geest, aan zijn ziel vooral, of ook aan Het Leven zelf
(ennui, spleen, Weltschmerz). Men kan aan beide lijden,
zowel aan het lichaam als aan de geest. Er is dan allang geen
sprake meer van mens sana in corpore sano, van ‘een gezon-
de geest in een gezond lichaam’ (Juvenalis, Satiren, 10: 356,
2de eeuw n.Chr.), maar van wat de Comte de Lautréamont
(pseudoniem van Isidore Lucien Ducasse, 1846-1870) in
zijn lange dichtwerk Les Chants de Maldoror uit 1868 zo
hemeltergend bezingt:

Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux,
quand ils me regardent, vomissent

– in de Nederlandse vertaling al even schrijnend als in het
Franse origineel:

Ik ben vervuild. Ik word verteerd door de luizen. Als de 
varkens naar mij kijken, gaan ze braken29

32
Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2010 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



De oorzaak van het lijden is mij overigens duidelijk: wij lij-
den omdat wij zijn gevallen. Dát is voor mij de betekenis
van het moeilijke begrip ‘erfzonde’: wij zijn erfelijk, dat wil
zeggen sinds onheugelijke tijden, als een erfenis van ouds-
her, uit de hof van Eden verdreven, die prachtige metafoor
van het Paradijs, op zijn beurt metafoor van de ongeschon-
den wereld, het door God bedoelde leven in ‘het Rijk Gods’
van het bloemrijke verhaal uit het eerste Bijbelboek Gene-
sis.30

Wij zijn als mensen niet alleen geestelijke wezens, met
andere woorden bezielde personen met een geest, ver-
stand, geheugen en het vermogen tot reflectie, maar ook
mensen van vlees en bloed. Wij zijn niet louter zoals de
engelen geest, maar ook door en vanwege ons lichaam
zoogdieren (mammals). Wij zijn in dit opzicht hybriden. Wij
mogen evenbeeld van God zijn (Genesis 1: 26 en 9: 6), maar
wij zijn hongerig van lijf en stram van leden, met een dor-
stige mond en een vragende blik van onwetendheid. Dat is,
zo’n beetje vanaf den beginne, vanaf ons begin als mens-
heid, onze condition humaine. Wij zijn als mensen, als be -
lichaamde zielen, veroordeeld tot een leven op de planeet
aarde. En we noemen deze planeet dan wel vreugdevol en
welhaast kinderlijk liefkozend, maar ook met een zekere
deemoed en een wat afstandelijke eerbied ‘Moeder Aarde’,
maar zij, Gods schitterende schepping, is door onze zon-
deval óók wilde natuur, deels zelfs een woestenij, in over-
drachtelijke zin een aards tranendal en een poel des ver-
derfs. Een wereld waarin niet de wetten van het hemelse
leven, het ‘Eeuwig Leven’, gelden, maar de wetten van het
aardse leven, dat wil zeggen: de natuurwetten van geboor-
te, groei en bloei, maar ook van verval, ondergang en dood;
een wereld waarin men eet of gegeten wordt, verschijnt
maar ook weer snel verdwijnt; een wereld waarin men leeft
én sterft. Sinds de ‘erfzonde’, sedert wij mensen zijn zoals
wij mensen zijn, leven wij het leven van de economie (de
oikou-nomia, het ‘huishouden’), houden wij boek, letten wij
met andere woorden noodgedwongen op de kleintjes en
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verzamelen wij ons schatten op aarde (vgl. Matth. 6: 19).
Sindsdien, eigenlijk dus altijd al, worden wij geconfron-
teerd met, en zijn wij bevreesd voor schaarste, oorzaak en
aanleiding van honger, oorlog, ziekte en geweld. Wij zijn in
feite Semper idem, altijd dezelfde mens gebleven, tot op de
dag van vandaag. Zolang wij onszelf niet bekleden met – en
dan nu wél positief opgevat – ‘de Nieuwe Mens’ (zie Ef. 4:
24 en Kol. 3: 10), en zolang wij er met andere woorden niet
in slagen als heiligen te leven, dat wil zeggen als ‘hele’ of
‘geheelde’ mensen, verandert er níets aan deze, ónze condi-
tion humaine – nimmer. Of er verandert maar heel weinig.
(Niettemin en vanzelfsprekend zijn wij het aan God én aan
onszelf verplicht voortdurend te trachten Gods Rijk op
aarde te vestigen, ieder van ons op zijn of haar manier.)

Het menselijk lijden op aarde is oeroud en blijvend. Het
heeft zich bewezen en er zal voorlopig geen einde aan
komen. Het ploeteren van de wereldverbeteraars, het
voortdurende experimenteren door socialisten, idealisten,
humanisten, rationalisten, progressieven, ‘moderne’ men-
sen, het is en blijft zonder Hem en zonder een levend ge-
loof uiteindelijk vruchteloos. Al dit menschliches
allzumen schliches streven oogst hoogstens een kortstondig
succes: welvaart en rijkdom van, op lange termijn, zeld-
zaam korte duur. Er is vooruitgang, zeker, maar die is tot
nog toe voornamelijk technisch en materieel gebleken. De
vooruitgang lost de problemen van het waarom van het Lij-
den, de zin van het Leven en de sterfelijkheid van iedere
mens niet op en hij beantwoordt de vragen daarnaar niet.
De (tech nische) vooruitgang, de natuurwetenschappen, zij
beantwoorden de vragen naar het hoe en het wanneer; de
theo logie, de filosofie, het geloof daarentegen pogen ant-
woorden te geven op de vragen naar het waarom en het
waartoe.

Dit is de enge definitie van ‘vooruitgang’ die de socialis-
ten, en eigenlijk ook de kapitalisten, ja allen die God niet
van harte van node hebben, hanteren: vooruitgang is méér
materie, méér comfort, méér poen. Zoveel mogelijk ‘schat-
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ten op aarde’ voor iedereen (socialisme), dan wel voor de
succesvolle zakenman (kapitalisme), ontelbare hebbedin-
gen en oneindige hoeveelheden klatergoud voor Jan en/of
alleman. Het grootste genoegen in dit, beperkte en beper-
kende mensbeeld, is dat van ‘de fluit en de duit’ en ‘de bank
en de buik’. 

Nu is materie in zich niet slecht en een bepaald bezit aan
goederen is zelfs hoogst noodzakelijk. Ook ík ben een voor-
stander van het eigendomsbegrip zoals wij dat in ons recht
kennen. Er is een gerechtvaardigd onderscheid te maken
tussen het mijn en het dijn, privébezit is bevorderlijk voor
de maatschappij en is daarom een groot goed waar op zich
niets mis mee is. Het kapitalisme is in bepaalde opzichten
zegenrijk gebleken, het heeft de welvaart van ontelbaren
vergroot en het heeft daarmee voor velen een zeker welzijn
bevorderd. Maar er is méér dan ‘brood en spelen’, want de
mens leeft niet van brood alleen (Deut. 8: 3; Matth. 4: 4 en
Lucas 4: 4). De materialistisch ingestelde mens is juist dát
aspect grotelijks vergeten.

Verzamelen, vermeerderen, sparen, ‘zijn natje en zijn
droogje’, ‘hoog en droog zitten’, ‘zijn schaapjes op het 
droge’… De socialisten en de kapitalisten, kortom: de
materialisten, hebben kennelijk iets met droogte. Maar het
is dorheid, saaie starheid, zore leegte, een levenloos leven-
tussen-aanhalingstekens, een leven dat weliswaar comfort
biedt, misschien zelfs véél comfort biedt, een leven dat je
gemak geeft, je een ‘gemakkelijk’ leven bezorgt, maar het is
ook een leventje dat niet minder is dan de schijndood. De
dames en heren schrapers zijn niet zozeer in de wereld,
maar vooral van de wereld (vgl. Joh. 15: 19). Want gelééfd
hebben zij nimmer, en léven zullen zij evenmin. Een doods-
hemd heeft geen zakken.

Gelukkig is er een alternatief. Daarvoor is al geleden, tot
de dood er op volgde. Laat ik dit verwoorden met een ge -
dicht:
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La Peinture (Goede Vrijdag 2008)31

Vandaag is rood,
de kleur van Jouw wonden
die bloeden van verlangen
naar liefde die blijft.

Waarvoor Jij wilt lijden,
geen kruisweg zult mijden,
bereid tot het ledigen
van de beker met gif.

Nee, niemand begrijpt Jou
als Jij schildert met rood,
de kleur van het leven,
het sterven in zicht.

Maar laat Je niet kennen
door vijf liter bloed!
Het is Kunst en de Kunst

is intrinsiek goed.

De slechte verstaander zal dit gedicht beschouwen als een
vorm van blasfemie; de lezer van goede wil daarentegen zal
dat niet doen, althans niet per se. De ondertitel van het
gedicht luidt: ‘La Passion du Christ présentée comme une ex -
pression de l’art sacré’. Deze ondertitel verschaft al veel dui-
delijkheid. En zo niet, dan mag ik mij verheugen in de op
stapel staande afschaffing van artikel 147 van ons Wetboek
van Strafrecht, de bepaling over de ‘smalende godslasterin-
gen’ die overigens al lange tijd een dode letter is.32 God Zélf
zal door mijn gedichten niet in Zijn godsdienstige gevoe-
lens worden gekrenkt, is mijn voorzichtige inschatting. In
het ergste geval zullen enkele van Zijn beminde gelovigen
aan mijn werk aanstoot nemen. Maar dat moet dan maar,
tegen domheid en onwelwillendheid is immers geen kruid
gewassen.
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Opgroeien in de Gelderse Achterhoek, zoals mij is over -
komen, betekent van alles, maar in ieder geval óók: con-
frontatie met onbenul en kennismaking met volksvermaak,
zoals daar zijn: het volksfeest met als onvermijdelijke on -
derdelen steeds ringsteken, ganzentrekken, biggentikken
en vrouwensjouwen, met allerlei variaties daarop, zelfs ad
infinitum, de kermis, het carnaval, het bloemencorso, het
paasvuur, de motorcross, de boerenrockgroep Normaal,
openbare dronkenschap en zelfgefabriceerd vuurwerk. En
het is zo gemakkelijk, verleidelijk, comfortabel zelfs, om het
daarbij te laten: zo’n leventje vol ringsteken, bier drinken,
melkbussen vol carbid en zo nu en dan een flinke dosis rod-
del en achterklap:

‘De conversatie van de dorpelingen blijft beperkt tot 
het uitwisselen van nieuwtjes, roddel en oppervlakkig-
heden. […] Over hun eigen doodsangst, zonden en ver-
langens zul je ze niet horen. […] Hij [de Winterswijker,
de Achterhoeker; sr] schuwt het blootleggen van
lichaam én ziel. Hij is overal en altijd geharnast.’33

Maar dit zogenaamde leven is, vermoed ik, een wat arme-
tierig leven, een leven níet zoals het oorspronkelijk bedoeld
is, een leven waaruit niet alles gehaald wordt wat er in po -
tentie in zit, een leven dat uiteindelijk onbevredigend is en
mogelijk zelfs uitmondt in een gevoel van frustratie en een
staat van rancune, een leven dat kán uitlopen op bijtende
teleurstelling, fnuikende wanhoop en schrijnende verbit -
tering. Een leven overigens niet kenmerkend voor de Gel-
derse Achterhoek of het Oosten van Twente, de Brabantse
Kempen, Noordoost-Groningen of de Kop van Noord-
Holland. Het is een leven dat namelijk niet territoriaal ge -
bonden is, maar personeel. Het is niet per se het leven van
een bepaalde streek, van een cultuur of van een volk, maar
het is het leven van degene die zich erbij neergelegd heeft,
het leven van de Versager, het leven (niet-leven) van de Filis-
ter en de Biedermann (uw essayist spreekt soms, zoals u
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terecht opmerkt, liever Duits), het ‘leven’ (leven-tussen-
aanhalingstekens) van het rimpelloos glijden van de wieg
tot het graf maar nooit hebben geleefd. Schijn bedriegt en de
waarheid is hard. Dit zogenaamde leven van vegeteren is, ik
herhaal het hier maar, de schijndood, en de harde waarheid
volgt als Oordeel (vgl. de parabel van de talenten, Matth. 25:
14-30 en Lucas 19: 12-27). Ik ben niet alleen meer Nietzsche-
aan dan ik vermoedde, maar kennelijk óók nog een roman-
ticus vol Sturm und Drang. Een ‘gloedvol betoog’ heet dat
dan – de man is vurig, althans op papier.

‘Eén ding heb ik altijd geweten: alleen door zich af te
keren van de Duitse geest van schonkigheid en van de
ernst van donkere wouden, en door zich langdurig en
intens te laven aan de geest van landen waar citroenen
bloeien was er nog hoop voor iemand die ermee op -
gezadeld zat als Achterhoeker geboren te zijn.’34

Gerrit Komrij is het gelukt, maar hij is de 65 dan ook gepas-
seerd. Hij hééft al geleefd. Uw essayist is nog druk doende.
Terug naar ons eigenlijke onderwerp: ‘Maar dragen’.

‘Dragen’ doet men in stilte en een hulpmiddel daarbij is:
‘En bidden om kracht’. Maar er zijn meer hulpmiddelen te
bedenken. Ik denk dan in het bijzonder aan drie zaken,
primo: de hoop en de Liefde; secundo: de beoefening van de
overige deugden, en tertio: de Bildung. 

Met ‘En bidden om kracht’ (kort door de bocht: het
geloof), de hoop en de Liefde hebben we de drie zogeheten
goddelijke, christelijke of theologische (theologale) deug-
den te pakken, de drie deugden van de Italiaanse heilige en
filosoof/theoloog Thomas van Aquino (ca. 1225-1274). Of
zoals de H. Apostel Paulus het in zijn eerste Korinthebrief
formuleert: ‘Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ (1 Kor. 13: 13).
‘Wanhoop is de grootste zonde’, las ik ergens; wanhoop is
een doodzonde, zoals ik hierboven meende te moeten
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opmerken. Maar wanhoop ligt steeds op de loer, zodra er
geen perspectief, geen toekomstperspectief is, wanneer de
situatie aussichtslos oftewel hopeloos is. ‘Hoop verloren, al
verloren’, luidt het oude Nederlandse gezegde. Hopen,
soms tegen beter weten in, is wederom een wilsakt; hopen
veronderstelt een actieve, geestelijke krachtinspanning.
Het is gemakkelijker, niet per se comfortabeler, om de
moed te laten zakken, de hoop te laten varen, zich over te
geven aan mismoedigheid en wanhoop. Hopen vergt
moed. Hopen veronderstelt geloof, geloof in de toekomst.

Het resultaat van nihilisme is wanhoop; de nihilist is uit-
eindelijk wanhopig. Hij zal het niet toegeven, hij zal tegen
de gedachte strijden, hij zal het ontkennen, hij wil het niet
horen, maar het is de Waarheid: de nihilist is tot wanhopen
gedoemd, misschien wel verdoemd. De hopende, de gelovi-
ge mens – en kúnnen geloven is, zoals gezegd, zowel genade
als een wilsakt – is in staat te ‘dragen’. Maar hij, de gelovige,
hééft dan ook een perspectief: niet minder dan het Eeuwig
Leven, dat wil zeggen: de wetenschap van het hart van de
eeuwigdurendheid van de door Jezus Christus voorgeleef-
de Liefde – Christus, het Woord dat vlees is geworden en
onder ons heeft gewoond (Joh. 1: 14). Ja, als je gelooft, als je
kúnt geloven, dan zit het wel goed en dan kun je vooruit:
dan (door)zie je immers dit perspectief van het Eeuwig
Leven en dan kun je hoopvol het nakende, aanstormende
lijden ondergaan en doorstaan, jazelfs het Noodlot frisch
und fröhlich tegemoet zien. Dat is een kunst, ik geef het toe,
misschien wel het summum van de ars vivendi, van ‘de
levenskunst’. De nihilistische cynicus daarentegen zíet dit
perspectief niet, hij kán dit niet zien en hij wíl dit ook niet
zien, en misschien is dát nu juist wel de hel op aarde. 

Van de hemel en van de hel kunnen wij ons misschien
maar beter geen concrete voorstelling maken, tenminste
niet in de zin van ‘tijd en ruimte’ – daarvoor schiet ons men-
selijk verstand eenvoudigweg tekort. De eeuwigheid in tijds -
eenheden te willen vatten (jaren?, lichtjaren?, eeuwen?,
millennia?) heeft geen zin; zich de hemel voor te stellen als
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een soort Champs Élysées, als de ‘Elyseïsche Velden’ uit de
Griekse mythologie, bij wijze van spreken als een ‘Luilek-
kerland’ vol druiven of maagden of beide of wat dan ook, is
eigenlijk weer menschliches allzumenschliches, en zelfs ver-
metel. Hier passen ons slechts verwondering, stilzwijgen,
een erkenning van het mysterie van de Dood. Ook al be -
lijden wij in de geloofsbelijdenis van Nicea (325 n.Chr.) 
van harte en volmondig de letterlijke ‘verrijzenis van het
lichaam’, de werkelijke ‘opstanding van de doden’ – het
enige wat wij in mijn visie écht kunnen vermoeden is: het
Eeuwig Leven, dat is: God zien, ‘van aangezicht tot aange-
zicht’ (1 Kor. 13: 12). En de hemel, dat is: terugkeren naar
God, Hem zien en in Zijn Liefde worden opgenomen. Het
zal misschien niet meer dan een split second blijken te zijn,
dat hele ‘Eeuwig Leven’, die hele eeuwigheid; als het ware
een ‘juridische seconde’ zoals juristen dat zouden zeggen,
het moment van de laatste adem en de daaropvolgende
‘ontzieling’ van het lichaam. Sterven, over-lijden, dat is: de
ziel die het oude, zwakke, zieke of gewonde lichaam verlaat,
die ‘kerker van de ziel’ (soma sema, naar Plato), weliswaar
de ‘tempel van de geest’ (1 Kor. 6: 19), maar méér nog, uit-
eindelijk, een gevangenis, een omhulsel dat de ziel, die kern
van mijn persoon die van mij een unieke mens maakt, vast-
houdt en tegenhoudt. 

En de ongelovige? De nihilist? De wanhopige cynicus?
Die is, ik kan het niet anders zien, afgescheiden van God, en
daarmee van de Liefde; die is dat niet zelden vrij-willig, dik-
wijls zelfs op grond van een weloverwogen keuze, na ampel
beraad, als welbewuste a-theïst. Dat mag, want iedere mens
heeft in mijn visie van God een vrije wil ontvangen ge -
kregen, een wil die je zowel ten goede als ten kwade kunt
aanwenden – denk aan Faust, die zijn ziel aan de Duivel 
verkoopt. De gevolgen van zo’n keuze zijn echter helder 
en klaar. De godsloochenaar die God niet wil zien, zíet
Hem ook niet, of hij ziet Hem maar heel even, en dan te laat.
De ongelovige en de afvallige gingen heel vroeger naar de
Hades en gaan tegenwoordig naar de hel, dat wil zeggen
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naar de kille, koude, lege, liefdeloze afgescheidenheid, naar
waar niets is (nihil), een vacuüm zonder God, de oneindige
leegte zonder Liefde. Hij gaat in mijn optiek dus níet naar
een bepaalde plaats, naar de onderwereld, naar een of ander
gapend, vulkanisch gat ergens in de schoot van Moeder
Aarde. Nogmaals: we moeten bij ‘hemel en hel’ maar beter
niet denken in begrippen als ‘tijd en ruimte’. De overledene
gaat naar een toestand van ‘zijn’, een ‘wezenstoestand’, in
het geval van ‘de hel’: het afgescheiden-zijn van God en
Zijn Liefde. Zo zie ik het. En welbewust voor deze ‘hel’ te
kiezen, is óók een wilsakt.35

De Liefde, dat is de hemel op aarde; de liefdeloosheid,
dat is de hel op aarde. Amor vincit omnia, zei reeds Vergili-
us (70-19 v.Chr.) in diens Eclogae (10: 69), de Liefde over-
wint alles. ‘Eeuwig Leven’, dat is de Liefde ondergaan en
vieren, nu reeds, hier op aarde, al is het maar even, een
enkele tel, een geluksmoment, een kortstondig moment
van gelukzaligheid. De hel, dat is: verstoken zijn van de
Liefde, haar ontberen, haar misschien zelfs haten, nu reeds,
hier op aarde, al is het een enkele seconde, een simpel ogen-
blik slechts, al duurt dat moment dan, wie zal het zeggen,
een eeuwigheid. En bij ‘de Liefde’ als hulpmiddel bij het
‘dragen’ van het lijden, denk ik uiteraard aan haar verschij-
ningsvormen van de philia (de vriendschap) en de agapè (de
naastenliefde), en in dit verband dus niet zozeer aan de eros
(de hartstocht, de lichamelijke liefde), hoe welkom en wel-
dadig deze vorm van liefde ook kan zijn. De vriendschap
dus van intimi en vrienden, en de naastenliefde van intimi
en vrienden, maar ook van vage kennissen en geheel ón -
bekenden, mensen ‘van goede wil’ die zomaar op je pad
komen, onverwacht en daarmee als een geschenk. Díe lief-
de is vermoedelijk hét ‘hulpmiddel’ bij uitstek (‘deze drie,
maar de meeste van deze…’), hét viaticum ten Leven.

Daarmee hebben we, al met al, het ‘eerste blok’ hulp-
middelen gehad: geloof, hoop en liefde, de drie goddelijke
deugden. Het tweede blok wordt gevormd door de overige
deugden, de zogeheten kardinale deugden.36 Van oudsher
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zijn dat er vier: Wijsheid (Prudentia), Rechtvaardigheid
(Iustitia), Matigheid (Temperantia) en Moed (Fortitudo). De
twee laatste deugden zijn hierboven al aan de orde geweest:
matigheid (zelfbeheersing) en moed (dapperheid – in de
zin van kloekmoedigheid: vastberadenheid). Wijsheid (of
bezonnenheid) is een misschien wat in vergetelheid geraak-
te, ondergeschoven deugd, een specifieke vorm van liefde
zelfs, of zoals de Kerkvader Augustinus (354-430) stelt:
‘Bezonnenheid is liefde die met inzicht kiest.’37 Wijsheid
verlicht het onzekere pad door ons soms duistere Leven, zij
is als een lamp op onze smalle, donkere levensweg, een
schijnende lantaarn in de zwarte wildernis van ons bestaan.

Rechtvaardigheid is zelfs de ‘Moeder aller deugden’. Zij
is absoluut, dat wil zeggen: op zichzelf en in zichzelf goed.
Bij Plato (ca. 428-348 v.Chr.) veronderstelt rechtvaardig-
heid de overige drie kardinale deugden. Volgens zijn be -
kendste leerling Aristoteles (384-322 v.Chr.) is rechtvaar-
digheid een ‘volledige deugd’, een deugd van ‘evenredig-
heid’ (Ethica Nicomachea v , 3: 8). Ook bij hem is zij de bron
van alle andere deugden, want: ‘In rechtvaardigheid is alle
deugd samengevat’ (naar Theognis van Megara, Elegieën, 
i : 147, als spreekwoord door Aristoteles weergegeven in
diens Ethica Nicomachea v , 1: 15).38

Ten derde en tot slot zie ik als hulpmiddel bij het dragen
van het menselijk lijden: de kennisvergaring, de studie, de
vorming, het lezen van literatuur, alhier voor het gemak, en
wellicht wat al te kort door de bocht samengevat met de
alombekende terminus technicus van de Duitse natuurvor-
ser en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-
1859): Bildung. Over ‘Bildung’ is al veel gezegd en geschre-
ven; ik houd het hier daarom kort. Misschien mag ik zelfs
volstaan met te verwijzen naar de ondertitel van Rob 
Riemens recente, zeer goed ontvangen essaybundel (Een
vergeten ideaal)?39 Het gaat erom oude idealen op nieuw 
in onze samenleving ingang te doen vinden, te we ten: de
studie en de vorming – kortom de Bildung –, als mede de
aristotelische en thomistische deugdethiek in onze maat-
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schappij te herintroduceren. De vruchten van dat ‘vergeten
ideaal’ maken het Lijden dragelijk; dááraan is tegenwoordig
behoefte, dát moeten wij nastreven, zonodig Tegen de
keer.40 Daarbij moeten wij vanzelfsprekend letten op de
inhoud, maar ook – juist ook in het eigen vaderland, ik heb
het hierboven al benadrukt – op de vorm, met aandacht dus
voor de wellevendheid41 en een gerichtheid op, jawel, dat in
Nederland zo besmet geraakte en allerwegen verfoeide
fenomeen: etiquette. En ‘etiquette’ (of politesse) betekent,
wederom: zelfbeheersing.

Concluderend: de verheffing van de mens zien wij hier in
de gestalte van de aansporing ‘Maar dragen’, een goed
voorbeeld, een bijzondere wijze en een specifieke vorm van
zelfbeheersing. Het begint dus weer, zoals altijd, met zelf-
beheersing. Daarna, en daarmee, volgt steeds, bijna als van-
zelf, de verheffing. We komen al aardig tot de kern.
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En bidden om kracht

De oplossing, de handreiking die Steefs lijfspreuk ‘Niet
klagen, maar dragen’ zélf aandraagt, is: ‘En bidden om
kracht’. Bidden werkt, zo stelt het gezegde; kennelijk helpt
bidden als hulpmiddel bij het ‘dragen’. En als bidden werkt,
dan kunnen we in dit verband spreken van ‘de kracht van het
gebed’. 

Ik beschouw bidden simpelweg als ‘praten met God’ en
tegelijkertijd als praten tegen jezelf. Dat laatste is misschien
een weinig onorthodox en opmerkelijk, maar goed. Ik zie in
bidden toch zeker ook het aspect van het beluisteren van de
eigen roepstem. Het is wáár, dat woorden als ‘roepen’ en
‘roeping’ veronderstellen dat je wordt geroepen, dat wil
zeggen: door een ander, door de Ander, God. Wat ik hier
bedoel te zeggen is, dat bidden óók een onderzoek naar het
eigen geweten inhoudt, een overdenking, soms een over-
peinzing, in stilte en vrome aandacht. Je praat met God en
tegen jezelf. Het gebed is daarmee tevens een spiegel, een
vrijwillig afgedwongen, bewust ingeruimd rustpunt in een
alom jachtige wereld.

Dat we vandaag de dag überhaupt nog durven te spreken
over bidden, hoeft níet te verbazen. ‘Bidden’, ‘gebed’, ‘ge -
bedsleven’, dat klinkt alles zeer ouderwets, maar weten-
schappelijk onderzoek toont aan dat er in Nederland wordt
gebeden dat het een lieve lust is. Nog altijd 60% van de
Nederlanders blijkt te bidden, onderzocht onlangs nog de
Nijmeegse godsdienstpsychologe Sarah Bänzinger.42 Dat
zijn, voor de goede orde, heel veel mensen. 

Maar bidden is soms moeilijk, althans ik vind bidden
moeilijk. Het probleem zit, meen ik, niet zozeer in het vin-
den van de juiste woorden. Het probleem zit voor mij in het
bidden zélf, het durven bidden, de wil tot gebed, de overgave
tot gebed. Want bidden impliceert overgave, jezelf overge-
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ven aan een ander (de Ander), God naderen, en dat doet
men weliswaar niet per se huiverig, angstvallig of bevreesd,
maar niettemin met een zekere schroom. In de letterlijke
betekenis van het woord betekent deze overgave, dit nade-
ren tot de ‘Alziende’ en de ‘Alwetende’, een zelfvernedering,
namelijk: nederig worden, tot op je knieën toe, een knieval
maken, naar beneden, ten ónder gaan voor God, letterlijk,
op de kerkbanken, de bidstoel of de koude, kale grond. En
een dergelijke vernedering houdt een erkenning in, te weten
de erkenning van God als je Meerdere, zelfs als de ‘Almach-
tige’, en tegelijkertijd de erkenning van je eigen zwakheid,
ja zelfs nietigheid. Wie bidt, buigt. En wie zou, zó
beschouwd, nog bereid zijn te bidden? Wie kán, in deze
tijd, nog knielen? Velen, blijkbaar: dat toont het recente
onderzoek van Sarah Bänzinger aan.

Pas ná te hebben gebeden richt men zich op en gaat men
weer staan. Zolang er gebeden wordt, knielt men, althans
in de katholieke traditie. Priesters tijdens hun wijding
maken het nog bonter: die werpen zich geheel ter aarde. En
moslims buigen zich tijdens hun gebed zo diep mogelijk
voorover om zich klein te maken voor de Barmhartige 
en Genadevolle. Onze protestantse vrienden daarentegen
blijven zitten. Zij kunnen het in hun eigen-wijsheid blijk-
baar niet opbrengen – ‘rationeel’ als zij zijn – te knielen. Dat
gaat hun kennelijk te ver. Staat hun ratio het knielen voor
God in de weg? Zijn zij daarvoor misschien net iets té ‘ver-
standig’? God moge voor onze neus aan het kruis genageld
zijn – de protestanten (‘Alle beelden de kerk uit!’) blijven er
rustig om zitten en behouden zo hun greep op de situatie
en de werkelijkheid. De intentie van onze broeders en zus-
ters in Christus zal er echter niet minder om zijn. Boven-
dien mag ik niet oordelen (Matth. 7: 1), en we hebben het
hier ‘slechts’ over de vorm van het gebed, de wijze waarop,
en niet over de inhoud, die alleen kenbaar is voor God en
onszelf. 

Stijfkoppigheid is, ten slotte, geen alleenrecht of exclu-
sief wezenskenmerk van de protestanten; je ziet stijfkop-
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pigheid en ongepaste eigenzinnigheid overal om je heen,
vooral in Nederland, ook onder het katholieke volksdeel.
Katholieken knielen vandaag de dag maar al te vaak half-
slachtig of zelfs helemaal niet meer… Ze zijn geen haar
beter, dat is bekend.

Ingewikkelder nog dan bidden vind ik het spreken en schrij-
ven over bidden. Het komt allemaal iets te dicht op de huid,
het is vóór je het weet te persoonlijk en daarom voor ande-
ren wellicht minder interessant. In het algemeen lukt bid-
den goed in een eucharistieviering onmiddellijk ná de com-
munie. Dát is nu eens een plechtig moment dat tot bidden
noodt, als het ware als vanzelf tot bidden aanspoort: het
meestal kortstondige, maar intense moment van persoon-
lijk gebed vlak ná de communie. En ’s nachts in bed natuur-
lijk, in het begin van de nacht wanneer je de slaap nog niet
kunt vatten en er tijd is om rustig na te denken, in afzonde-
ring en in algehele eenzaamheid. Dan wil bidden ook mij
wel lukken. Maar overigens is bidden een kunst, en ik heb
nog veel te leren. ‘Er wordt aan gewerkt’, zegt men dan, en
de priester zingzegt: ‘Laten wij bidden met de woorden die
Jezus ons gegeven heeft…’. Gelukkig hij die bidden kan, als
vanzelf, zonder schroom, als een kind; gelukkig hij die kan
aanbidden!

‘Maar geloven is geen ideologie, het is ook niet de aller -
intiemste expressie van mijn gevoelens’, zegt de emeritus-
aartsbisschop van Mechelen-Brussel kardinaal Godfried
Danneels (geb. 1933); geloven is niet louter subjectief.43 Zo
is het mijns inziens ook gesteld met het bidden als uiting
van zodanig geloof. Dat is enerzijds beslist intiem en
bepaald subjectief, maar anderzijds niet zelden geobjecti-
veerd door allerhande gebedsformulieren (het Onzevader,
het Weesgegroet enzovoort), alsmede gestandaardiseerd
door de vaststaande liturgie, denk aan het Rituale Roma-
num, het Romeins Rituaal van de H. Mis.

En ‘liturgisch bidden’, het volgens de kerkelijke, liturgi-
sche riten bidden, kan uiteraard gewoon thuis (waarom
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ook niet?), maar het gaat, vind ik, meer vanzelfsprekend,
veel natuurlijker zogezegd, in de kerk. De kerk, die ‘Poort
des Hemels’ en dat ‘Huis van God’, dat sacrale gebouw
waar de eucharistie wordt gevierd: dát is de ruimte bij uit-
stek waar het kerk-zijn ten volle kan worden beleefd, waar
de ecclesia van de gelovigen samenkomt, waar de gemeen-
schap van de op de dag des Heren verzamelde broeders en
zusters in het geloof zich kan thuis voelen. En dáárom gaan
we ’s zondagsochtends naar de kerk, slepen we ons er soms
naartoe, gaan we toch maar iedere keer weer: om samen te
bidden en te kúnnen bidden, en zó niet alleen te zijn. Om
steeds opnieuw te ontdekken dat we niet de enigen zijn, nog
steeds niet, dat er meer zonderlinge zielen zijn die in de stil-
te van het gebed hunkeren naar het Woord en naar woor-
den om te bidden. In de kerk beseffen we weer, dat we níet
alleen staan in ons dobberend drijven. Daar en alsdan wor-
den wij bevestigd in de wetenschap, dat onze gevoelens
juist níet allerintiemst en louter subjectief zijn. Dat God ís,
en wel: met ons (vgl. Rom. 8: 31).

De individuele kerkganger gaat op in het grotere geheel,
hij wordt anoniem maar blijft zichzelf, hij wordt bestand-
deel maar blijft zelfstandig, hij zoekt bevestiging en krijgt
die ook, hij heeft lief en wordt bemind. De Kerk moet blij-
ven bestaan en, voorwaar, zij zal blijven bestaan. En ook de
kerk als godshuis zal er altijd zijn, waar en in welken getale
dan ook. Want wij zijn uniek maar niet de enigen. Er is 
en blijft een vraag. Een vraag zo groot en zo luid als de
schreeuw van Munch.44

De stilte roept ons gestadig, op oorverdovende wijze, als
een akelig stille storm.45 In de stilte horen wij God, in de
stilte spreekt Hij, zij het onhoorbaar en woordeloos.46 In de
stilte zegt Hij ons niets, maar Hij zwijgt allesbehalve. Ja, in
de stilte zegt Hij ons alles, in de stilte van de kerk, Gods
eigen ‘huis van glas en steen’, zoals het lied luide luidt.

Ik sluit dit hoofdstuk af met twee van mijn gedichten. Dat
zijn gebeden in poëzievorm die bovendien zijn gepubli-
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ceerd. Daarmee zijn deze gedichten reeds aan het publiek
geopenbaard; daardoor leiden ze al ‘een eigen leven’, en om
die reden zijn ze al minder persoonlijk geworden. Door
eenvoudigweg mijn gedichten te laten spreken, kan ik veel
gemakkelijker over het fenomeen ‘bidden’ praten, en zó kan
ik God ook gemakkelijker naderen, niet alleen zonder hui-
ver en vrees, maar ook zonder al teveel schroom.

Het eerste gedicht tevens gebed heet:

Dagsluiting47

God,
in Uw onmetelijke wijsheid:
waaróm
hebt Gij mij geboren laten worden
in Groenlo (Gelderse Achterhoek),
in het jaar 1971,
op de zevende dag
van de maand april?

Waarom niet
een dag eerder
(of later)
of, God bewaar me,
in het naburige keienslöppersdorp L.?

Uw wegen zijn ondoorgrondelijk, God,
maar juist zijn zij.

Want het zijn Úw wegen,
en niet de mijne.

Een keurig gebed zou ik menen, met weliswaar een kleine
sneer aan het adres van het, aan de stad Groenlo grenzen-
de, Achterhoekse keienslöppersdorp Lichtenvoorde, maar
overigens niet onwelvoeglijk van woorden, en in zekere zin
een ‘smeekbede’, een bede teneinde van God een antwoord

48
Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2010 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



te verkrijgen op de welbekende waarom-vraag naar de
reden en de oorzaak, misschien zelfs de zin, van ons be -
staan.

Het tweede gedicht (geschreven in 2003, zie hierna)
behoeft een korte toelichting, een verklaring, want dat is in
dialect geschreven, met andere woorden in een (streek)taal
die niet iedereen machtig is. Opgroeien in de Gelderse
Achterhoek, zoals mij is overkomen (dat weet u nu wel),
betekent spreken en schrijven – en in mijn geval ook dichten
– in het Achterhoeks, een van de varianten van het, in 1995
van overheidswege erkende, Nedersaksisch. Iedere lezer
van goede wil en met een redelijk ontwikkeld taalgevoel
acht ik in staat mijn dichtwerk-in-dialect te lezen, te begrij-
pen en te doorgronden. Het Achterhoeks is namelijk een
soort Plattdüütsch, dus u moet de tekst desnoods maar hard-
op voorlezen, net als vroeger op de middelbare school, toen
u tijdens ‘Nederlands’ allerlei Middelnederlandse fabels,
sagen, abele spelen, hoofse balladen en ridderverhalen
moest lezen, zoals Karel ende Elegast, Tristan en Isolde, Par-
cival, Van den vos Reynaerde en Mariken van Nieumeghen.
Leest u Nedersaksisch hardop, dan komt u er wel uit.
Alleen de moedwillig onwillige begrijpt dan niet wat er
staat en heeft dan geen idee waarover het gedicht in casu
gaat, zo durf ik te stellen.

Het streektaalgedicht in kwestie is door mij een gebed
genoemd en het betreft in feite wederom een ‘smeekbede’.
Recensent Herman Erinkveld vroeg zich in 2006 ten aan-
zien van de dichter en zijn gedicht af: ‘De dood is zelfs zijn
beste kameraad […]. Opmerkelijk voor een jongeman van
toen tweeëndertig? Of spreekt hier de romantiek van de
jeugd?’48 Welnu, dat valt allemaal wel mee. Het is per slot
van rekening poëzie, met andere woorden verdicht zielsle-
ven, en beslist niet per definitie een autobiografie. Mensen
vergeten dat wel eens of staan daar niet bij stil. Maar ‘hef-
tig’ is het gedicht in sommige opzichten wél, althans voor
een enkeling:
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Doe Dood, mien kammeraod (’n gebed)49

Doe Dood, mien kammeraod,
waor buste toch eblevene?
Waorum buste van mi-j vot-egaone
en neet stäöreg* in de buurte?

Ik hebbe Di-j neudeg, Dood,
van dag töt dag,
van uur töt uur,
Doe Dood, mien kammeraod,
mien’n leven kammeraod.

Blifste bi-j mi-j, Dood,
vanaf noo,
elken dag en
ieder moment?

Asterbleef, Dood:
denkt toch an mi-j! 

En verget mi-j neet!

We are born to suffer and to bear it, like decent people, zegt de
Amerikaanse schrijver Henry James (1843-1916) in zijn
roman The Bostonians uit 1886. De beoefening der deug-
den, jezelf trachten te beheersen en te verheffen, bidden:
het is allemaal misschien geen garantie voor een blijvend,
‘levenslang’ gevoel van veiligheid. We hoeven er de middel-
eeuwse mysticus Meister Eckhart (ca. 1260-1328) maar op
na te slaan.50 Het zijn alles slechts handvatten, instrumen-
ten om jezelf te handhaven in het leven, om je levensweg
hoopvol, ja dikwijls zelfs blijmoedig en goedgemutst te
kunnen blijven bewandelen. Maar je raakt er niet door
‘beveiligd tegen alle onrust’, zoals in de H. Mis het embo-
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lisme na het Onzevader het zegt; hoogstens tegen enige of,
als het meezit, veel onrust. Het is als met de etiquette: ook
zij is slechts een middel, namelijk ter verwezenlijking van
een soepel verlopend samenleven, een middel ter bewerk-
stelliging van een noodzakelijk minimum aan wellevend-
heid en hoffelijkheid, maar zij is geen doel of een deugd op
zich. Nee, laat ik er geen doekjes om winden: zélfs de zelf-
beheersing is geen doel op zich, hoewel wij ernaar móeten
streven, met overtuiging, al is het met vallen en opstaan en
zo goed als het gaat. Zelfbeheersing is een middel, een hulp-
middel, en tegelijk een ideaal. Vergelijk het met de mo raal.
Daaraan hebben we zo’n behoefte bij gebrek aan Liefde. De
Liefde is het ideaal, de moraal het imperfecte surrogaat. De
moraal is het onontbeerlijke middel daar, waar de Liefde
ontbreekt. Anders geformuleerd: waar de Liefde heerst, is
geen moraal (meer) nodig.51 Liefde is the real McCoy; de
moraal is het magere, zij het noodzakelijke aftreksel ervan,
de Hollandse Vieux onder de Franse xo-cognacs. De mo -
raal is in vergelijking met de Liefde eigenlijk maar slappe
thee.

Zo is ook de zelfbeheersing niet alles, niet het hele ver-
haal. Zeker, het is een nastrevenswaardig ideaal. Vooruit,
het is een doel. Maar, het is geen doel op zich. Hét doel is
veeleer (voor de individuele persoon): het juiste midden,
het goede leven, de rechte weg, het zieleheil. En het doel in
ruimer verband is: de beschaving, de (hogere en verfijnde)
cultuur, het bonum commune. Het doel is, samengevat, een
godgevallig leven, zowel dat van iedere mens afzonderlijk als
dat van het mensdom in zijn geheel. 

Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te (‘Onrus-
tig is ons hart, totdat het rust vindt in U’), zo vangt Augus-
tinus zijn beroemde Belijdenissen aan.52 ‘Het leven is een
strijd’, pleegt een oude studievriend van mij met regelmaat
en bij herhaling met een olijke glimlach te zeggen wanneer
wij in voorkomende gevallen happend in het Belgische bier
of nippend aan de Franse wijn in een bruin café vertoeven.
Vervolgens bars ten we steevast in schaterlachen uit. Zo
gaat dat nu altijd.
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Verheffing door cultura animi

Tot nu toe heb ik mijn idee en begrip van zelfbeheersing en
verheffing opgehangen aan het aloude, Nederlandse gezeg-
de ‘Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht’. Ik acht-
te dat een nuttige, zinvolle aanpak te zijn geweest, een
mooie kapstok bovendien. Wanneer we het over verheffing
van de individuele mens hebben, dan spreken we in feite
over de cultura animi, de veredeling van de ziel. We moeten
onze ziel – deze tabula rasa, dit aanvankelijk nog onbe-
schreven blad – bewerken, bebouwen, in cultuur brengen.
We moeten haar beschaven, bijschaven, polijsten.

De term cultura animi is ontleend aan het werk van de
Romeinse staatsman, filosoof, advocaat en redenaar Mar-
cus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.). In zijn Gesprekken in
Tusculum zegt Cicero, dat filosofie (filosoferen) ‘veredeling
van de ziel’ is (Cultura autem animi philosophia est; Tuscula-
nae Disputationes, ii , 5: 13). De oude Romeinse, misschien
zelfs Etruskische stad Tusculum bestaat niet meer: zij werd
op 17 april 1191 door de inwoners van Rome tot de grond
toe vernietigd met toestemming van de kort tevoren aange-
treden paus Celestinus iii  (ca. 1106-1198) en de zojuist tot
keizer van het Duitse Rijk gekroonde, in Nijmegen op het
Valkhof geboren Hendrik v i (1165-1197).53 De ruïnes van
de verwoeste stad zijn nog te vinden op de Tusculo-heuvel, 
6 km. ten Noordoosten van Frascati in de Italiaanse regio
Lazio (Latium), en zo’n 25 km. ten Zuidoosten van Rome
gelegen. Ruim 1200 jaar eerder, in 45 v.Chr., schreef Cicero
hier, in zijn Tusculaanse villa, de Gesprekken in Tusculum. 

De term cultura animi is dus al ruim tweeduizend jaar
oud. Er is, ik herhaal het hier maar, niets nieuws onder de
zon. De term ‘cultura animi’ is van Cicero, maar het begrip
zoals wij dat kennen en hanteren, is van jongere datum.
Vanaf de Renaissance krijgt cultura animi de vaste, specifie-
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ke betekenis van letterlijk ‘bebouwing’, en overdrachtelijk
‘vorming’ van de geest.54 Het resultaat van deze vorming is,
althans zou moeten zijn: de Adel van de geest.55 Het verwer-
ven van deze ‘geestelijke adeldom’ zou streven en doel moe-
ten zijn van al onze inspanningen op immaterieel gebied.
De sleutel tot deze verwerving van spirituele nobiliteit is
weer, hoe kan het ook anders, de zelfbeheersing. Daar begint
het mee. Deze zelfbeheersing dient vervolgens te worden
geaccompagneerd met, en te worden gevolgd door studie
(Bildung) en het beoefenen, dat wil zeggen het in de prak-
tijk brengen, van de deugden.

Beheersen wij onze zinnen, dan is dat de eerste, maar
ook de belangrijkste stap op weg naar onze verheffing, de
veredeling van onze ziel, de adel van de geest. Deze (vorm
van) verheffing is – dat durf ik hier nu wel te stellen – de
rechte weg, de weg van het goede leven. En, voor de men-
sen onder ons ‘van goede wil’: deze weg kan worden gevon-
den in Jezus Christus, Die immers ‘de Weg, de Waarheid en
het Leven’ is.56 Zo komen we uiteindelijk, onvermijdelijk
zelfs, bij God Zelf terecht, doel en eindbestemming van
iedere mens op aarde. Het is onze zoektocht naar het Licht,
het Licht dat in de wereld gekomen is, het Woord dat vlees
geworden is en onder ons heeft gewoond (Joh. 1: 14); ik stip-
te het hierboven al aan. Dát is de ware betekenis van Kerst-
mis: de geboorte van het Licht in de Duisternis, ‘het Licht
van de Wereld’ (vgl. Joh. 8: 12) als een opkomende Morgen-
ster die later de van Liefde verzengende Zon en de Men-
senzoon Zélf blijkt te zijn: 

’t Sonnet van Kasmissen57

De karkklokke klunk
van de Almense karke.
Van de tekke daor hunk
den snee* en de barken
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bunt wit at de zunne
verlenkelek* sträölt.
Dan, vanoet ’n hemel,
hoge, an gunne**

kante skien I-j……
Zee neumt Ow:
“’t Lech van de Waald”.

Met Kasmissen is ’t Woord
– veur éns en altied –
’t Vleis in-edaald.

Maar goed, los daarvan, het ís nogal wat om de verheffing
van de mens ‘meteen maar’ te verbinden met, of op te han-
gen aan, het geloof in God. Misschien is dat niet eens
nodig; men kan van de cultura animi, de veredeling van de
ziel en de vorming van de geest, werk maken – dat is denk-
baar – door studie en de beoefening van de (kardinale)
deugden alléén. Het is op zich denkbaar, dat men zich
geheel en al op eigen kracht – echt zélf dus – uit het moeras
verheft, zoals de Baron von Münchhausen dat deed aan zijn
eigen haarvlecht. Sterk en krachtig dus zónder God, door
zelfdiscipline en ijver, door zijn wil te stalen, op bevel van
eigen streven en overtuiging, kortom: ‘volledig seculier’.
Toch geloof ik daar niet in. Studie en deugdethiek – zoals
bij Rob Riemen – dat is volgens mij níet het hele verhaal.

De mens zonder God wordt namelijk al snel hoogmoe-
dig alsook overmoedig. We hoeven maar het werk van 
de Griekse tragediedichter Aischylos (ca. 525-456 v.Chr.) 
te raadplegen, bijvoorbeeld diens Perzen (Persai) over de
hoogmoedige Xerxes (519-465 v.Chr., koning der Perzen
van 486 v.Chr. tot zijn overlijden), of het Bijbelboek Spreu-
ken of de Psalmen. ‘Hoogmoed komt vóór de val’ (Spreu-

54

* vol verlangen
** gindse, gene

Sebastiaan Roes, ‘Cultura animi. Een pleidooi voor veredeling van de ziel’ 
Valkhof Pers, Nijmegen 2010 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 98.2) 



ken, 16: 18) is misschien wel de bekendste uitdrukking als
het gaat om deze ondeugd of zonde. En niet alleen de Per-
zische koning Xerxes, maar ook de mythologische Icarus,
de zoon van Daedalus, ging aan zijn hoogmoed (hybris) ten
onder – letterlijk, want hij stortte neer in zee:

Hybris58

Wij weten van gevaren 
niet en doen voort
zolang wij leven.
Maar dan ineens, genadeloos
slaat Fatum toe, het Noodlot dat
wij vrezen maar ook minnen.

Wij willen altoos winnen
van de zwaartekracht en haar wetten als
wij bungeejumpend springen
uit verveling in vergetelheid,
op zoek naar eigen leven.

Een godheid zijn, heel even
Icarus met wassen vleugels
en een koord dat – zonder twijfel –

ongenadig knapt.

De roekeloze en onverantwoorde, sinds een jaar of twintig
van verre overgewaaide ‘risicosport’ bungeejumpen waar-
van in mijn gedicht sprake is, is dé moderne manifestatie bij
uitstek van de menselijke hoogmoed en het welbewust tar-
ten van het Noodlot. Hiervoor is slechts één woord in onze
Nederlandse taal beschikbaar: waanzin.

Wanneer we het Latijnse woord animus in het begrip cultu-
ra animi zouden mogen vertalen met ‘ziel’, dan kunnen we
bijgevolg stellen, dat we het geloof in God, het geloof in de
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Liefde, van node hebben, wil de verheffing als mens tot
volle wasdom kunnen komen en haar voltooiing kunnen
vinden. Het geloof is dan als het ware de kroon op het werk,
het werk van de studie en de beoefening van de deugden,
lees: het werk van de geest. Na gedane arbeid komt de gena-
de van het geloof er dan nog bovenop, als zegen. Pas dán is
een dergelijke verheffing niet alleen een ontworsteling aan
het moeras van het leven, een geslaagde reddingspoging
omwille van eigen lijfsbehoud, maar wordt zij ook ‘zegen-
rijk’, is zij gezegend, draagt zij vruchten, verheft zij aldus
meteen ook de ander, de naaste, de medemens, en is zij
daardoor tegelijkertijd een ‘loflied’ op dé Ander, een eerbe-
toon aan God. We kunnen dus al veel zélf in de praktijk
brengen: studeren, goede werken doen, deugdzaam leven
enzovoort, maar dit alles behoeft de zegen van Boven, Zijn
genade en onze godsvrucht. We bevinden ons met andere
woorden precíes in de situatie van de oudtestamentische
Achterhoeker avant la lettre, de profeet Amos: ‘Ik ben maar
veehoeder en vijgenboer. God heeft me vanachter mijn
beesten weggehaald.’ (Amos 7: 14-15) Zó is het. We doen zo
goed mogelijk ons best en we boeren beslist vooruit, deels
reeds op eigen kracht. Maar van deze ‘rudimentaire’ ver-
heffing op eigen initiatief een verheffing ten volle te maken,
dat lukt ons alléén, wanneer we zijn geroepen, omdát wij
zijn geroepen en op de uitnodiging van Degene Die roept
zijn ingegaan, én wanneer we van deze oproep steeds weer,
elke dag opnieuw, werk maken. Al wachten we alweer zo’n
tweeduizend jaar: het Koninkrijk Gods komt eraan, en…
het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik (Lucas 17:
21).

Maar, eerlijk is eerlijk, animus betekent in het Latijn veel-
eer ‘geest’, levensadem, levenskracht (vgl. spiritus), en heeft
hoogstens de bijbetekenis van ‘ziel’. Ware door Cicero niet
het woord animus, maar daarentegen anima gebruikt, dan
waren we dichter bij huis. Anima duidt namelijk méér evi-
dent op de ziel dan animus dat doet. Maar dat staat er niet:
cultura animae. Daarom kan met recht worden betoogd, dat
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cultura animi ‘vorming van de geest’ betekent, en is de cor-
recte vertaling of de juiste betekenis van cultura animi niet
zondermeer ‘veredeling van de ziel’. Ik vind dit belangrijk
om op te merken, want ‘vorming van de geest’ associeer ik
meer met Bildung en deugdethiek, terwijl ik bij ‘veredeling
van de ziel’ tevens denk aan het geloof in God en Zijn Lief-
de. Het zal u inmiddels niet meer verwonderen, dat ikzelf
de voorkeur zou willen geven aan de vertaling van cultura
animi als ‘veredeling van de ziel’. Dat is evenwel – ik geef het
grif toe – een teleologische uitleg, een doelredenering. Maar
wellicht is het niet eens nodig hier het verschil tussen anima
(‘ziel’) en animus (‘geest’) zozeer te benadrukken.59 En
toch: met ‘geest’ bedoelen we, vermoed ik, op de eerste
plaats de ‘werkzame levenskracht’ in een mens. De geest is
als het ware een immaterieel werktuig, een instrument. Ter-
wijl de ziel nét iets anders is: de ziel is namelijk Het Leven
zélf in de mens, het innerlijk leven dat de kern van ’s men-
sen unieke persoonlijkheid uitmaakt, de goddelijke vonk
van licht en leven in iedere mens. De geest werkt, hij doet;
de ziel is, zij ‘bezielt’. 

Lezen we cultura animi echter als ‘veredeling van de ziel’,
dan is de conclusie snel getrokken. Dan leiden consequen-
te zelfbeheersing en voortdurend nagestreefde verheffing
als mens tot ziele-heil. Dan is het goede, gunstige en gratis
meegeleverde gevolg van zulk een verheffing: het heil van
de ziel. Een ‘hele’ (heile, geheelde) ziel. Deze verheffing
leidt alzo tot heiliging van het leven; zij maakt dat wij – al
klinkt dat op het eerste gezicht nogal vroom – als heiligen
zouden kunnen leven, als ‘hele (geheelde) mensen’. En
wanneer ons dát zou gelukken, te leven als heiligen, dan
zouden we reeds hier op aarde vergoddelijken. We zouden
dan nog steeds niet God zijn of aan Hem gelijk zijn, maar al
wél op Hem gaan gelijken. En dat is het hoogste wat een
mens in zijn leven kan bereiken. Wil men nog meer, dan zal
men toch eerst moeten sterven.
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Maar wanneer we dit zieleheil, dit geluk voor de ziel, daar-
entegen níet zouden nastreven, wanneer we er níet voor
zouden kiezen het heil van onze ziel te bevorderen, dan
wacht ons het tegendeel van ‘vergoddelijking’. Dan blijven
we een ‘mens zonder cultuur’, een mens zonder bescha-
ving, dan blijven we in de woorden van Theodore Dalrym-
ple ‘de “natuurlijke” mens’.60 Dan is en blijft iedereen een
homo homini lupus, ‘de mens den mens een wolf’.61 Dan
geldt voor ons evenzeer als wat op de hoofdpersoon in mijn
volgende gedicht van toepassing is:

Ontbinding62

Hij verkoopt zijn ziel nu
onbewust en gaandeweg
zonder wilsovereenstemming
over aanbod en aanvaarding
of een dwingend raadsbesluit.

Dwalend en dolend, maar geen
vernietigingsgrond voelend
onder zijn blote voeten van
broos en breekbaar leem.

Zakkend en zinkend in
het zondige drijfzand van
die peremptoire poel, de
poel des verderfs.

Zijn vrije wil, voorwaar:
ontmanteld, illusoir;
welwillend noch vrij.

Zó beschouwd, is de verheffing als mens van het aller-
grootste belang. Onze protestantse broeders en zusters in
het geloof zullen daarbij opmerken dat wij geheel en al
afhankelijk zijn van de genade van God. Dat zal. Sommigen
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van hen zullen zelfs beweren dat wij gepredestineerd zijn tot
heil of verdoemenis, tot hemel of hel. Maar, zo stel ik hier
onomwonden tegenover, ook voor onszélf is er een rol weg-
gelegd, namelijk om, in samenwerking met God en gelet op
onze van Hem geschonken vrije wil, de veredeling van onze
ziel te verwezenlijken en in het hier en nu tot werkelijkheid
te maken. Het is eigenlijk heel simpel. Wij kunnen onze ver-
heffing als mens nastreven, sterker: wij kunnen ons (deels)
zélf verheffen. Maar evengoed kunnen wij onze ondergang
zelf bewerkstelligen, kunnen wij onszelf verlagen. ‘Zich
verheffen’ of ‘zich verlagen’: we hebben een keus. Of beter
gezegd: we hebben dé keus. Om het misschien wat al te
manicheïsch of dichotomisch te formuleren: we kunnen
kiezen tussen goed én kwaad, licht én donker, hemel óf hel,
God óf de Duivel. Slaat u links of slaat u rechts af? Bewan-
delt u bij voorkeur de brede of de smalle weg? Kiest u voor
de beschaafde cultuur of de wilde natuur? Voor het ver -
heven-menselijke of het dierlijk-beestachtige? Voor de ge -
makkelijke weg van de zelfverlaging of voor het veeleisen-
de, moeilijk begaanbare, niet altijd gebaande, maar helder
verlichte pad van de verheffing? Aan u de keus, aan ieder
van ons. Roept u wat u wilt, maar maak weloverwogen uw
keuze.
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Over-lijden: God zien, ‘van aangezicht tot 
aangezicht’

Wij hebben een keuze. Kiezen wij voor de verheffing als
mens, maken wij een keuze voor God en een ‘heilig’ leven
en bidden wij om kracht, dan kúnnen wij het lijden dragen
totdat wij over het lijden heen zijn, tot het moment dat wij
het lijden over-leefd hebben en het leed geleden is. Door te
over-lijden, door te sterven, is de mens van zijn lijden af,
althans van het aardse. Door de Dood, dankzij de Dood,
verlaten we dit aardse tranendal; na de dood zijn we klaar
voor de start. Gedenk dus te sterven. Memento mori: 

Doe Dood, mien kammeraod […]
Asterbleef, Dood:
denkt toch an mi-j! 

Maar, we kunnen gerust zijn en we kunnen ervan verzekerd
zijn. De Dood komt onvermijdelijk, hij is er al bijna, we
staan reeds met een been in het graf en we zijn sinds onze
geboorte voortdurend aan het sterven. Graag citeer ik hier
uit mijn proefschrift uit 2006:

‘Iedere mens wordt ten minste één maal in zijn leven
onterfd, te weten door de dood. Door te sterven verliest
de mens zijn ‘erfdeel’, zijn vermogen dat hij tijdens zijn
leven heeft geërfd, geschonken heeft gekregen en anders-
zins heeft verworven. Vanaf het moment van onze ge -
boorte zijn wij aan het sterven, ons ganse leven lang;
vanaf het moment dat wij kunnen lopen, staan wij reeds
met één been in het graf. De Dood loert, wacht, sluimert,
kruipt, speelt verstoppertje, en dán slaat hij toe, grijpt
om zich heen, grijpt wie hij pakken kan, zaait dood en
verderf, grijnst, grimlacht en krijst zijn akelige lach.’63
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Dat klinkt allemaal wat somber, maar verder niet getreurd.
Het ís nu eenmaal de Waarheid en daarom: deal with it. De
tijd verstrijkt, met rasse schreden zelfs, het uur van onze
dood nadert (‘Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van
onze dood. Amen.’), kortom: de tijd vervliegt, tempus fugit,
en wij zwerven slechts kortstondig rond over de wegen van
de Tijd:

Den zwarver64

Ik bun nen zwarver 
aover ’t heed*
(dat neet besteet),

nen zwarver
deur bonte buske,
brannettels en
giftege rusken**.

Ik strukel, stao op
en zwarve wieter

langs de waege
van de Tied,
‘dee helt en brech,
dee nömp en gif’,

de Tied, dee
mi-j bit en dwunk,
mi-j grip en vunk
waor-of ik gao 
of stille stao,
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de Tied, dee
den Dood is en
steeds den Dood weer

blik te waenn*.

‘Maar verder niet getreurd’, zei ik zojuist. Ná het overlijden
wacht ons een Nieuw Leven, het Eeuwig Leven waarover ik
hierboven al gesproken heb, de ontmoeting met God ‘van
aangezicht tot aangezicht’ (1 Kor. 13: 12). Sommigen van
ons genieten een dergelijke ontmoeting reeds tijdens hun
leven, een ‘godservaring’ noemen we dat dan, hetgeen niet
meer is dan een voorproefje van wat ons straks te wachten
zal staan en alsdan heel gewoon zal blijken te zijn. Zo’n
godservaring mag wel een ‘bijzondere genade’ heten,
omdat de zekerheid van het geloof, het ‘weten in je hart’, er
op krachtige wijze door wordt versterkt. Door het beleven
van een godservaring kunnen mogelijke twijfels verdwij-
nen als sneeuw voor de zon, want je hebt gezien en je hebt
geschouwd.

Het was in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 no -
vember 2000 te 01:00 ure – En una noche oscura, con ansias,
en amores inflamada, ‘In een nacht, aardedonker, in brand
geraakt en radeloos van liefde’65 –, dat ik te Nijmegen te
bedde de godservaring mocht beleven die mij de aanleiding
gaf tot het schrijven van het volgende, tweeregelige punt-
dicht:

Godservaring i

Vannacht heb ik God gezien:
Hij was onzichtbaar66

De publicatie van dit zogeheten epigram liet ik vergezeld
gaan van twee verwijzingen, naar Ex. 33: 20 (‘Maar Hij
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voegde eraan toe: “Mijn gelaat kunt u niet zien, want geen
mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven.”’) en naar 
2 Kor. 5: 7 (‘Wij leven in geloof, niet in de aanschouwing.’).
Ik vind het een kort gedicht, maar wel een met een rijke
inhoud.

Een ander gedicht van mijn hand, van iets latere datum,
maar met min of meer hetzelfde thema, dezelfde strekking
en bijna dezelfde titel is:

Godservaring i i67

Wanhopig en mismoedig
heb ik zeventig jaar geleefd.
Nu, met beide benen in het graf
afhangend van de rand en
bengelend boven de diepe duisternis
die Dood heet,
zie ik U, en U alleen.

Niets is voor niets geweest.

Dit gedicht is geheel en al ontsproten aan des dichters fan-
tasie en is dus niet zelf beleefd, want de dichter (uw essay-
ist) is een ‘oudere jongere’ van in de dertig en geen bejaarde
man van zeventig. In tegenstelling tot de ik-persoon in het
gedicht Godservaring i is de ik-persoon in het gedicht Gods-
ervaring i i derhalve een geval van dichterlijke vrijheid. Ik
liet de publicatie van Godservaring i i eveneens vergezeld
gaan van twee verwijzingen, respectievelijk naar Matth. 5:
8 (‘Zalig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God
zien.’) en naar het hierboven reeds geciteerde 1 Kor. 13: 12
(‘Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van
aangezicht tot aangezicht.’).

Wanneer wij eindelijk ‘bengelen boven de diepe duisternis
die Dood heet’ (en dan graag níet, vanzelfsprekend, na een
‘wanhopig’ en ‘mismoedig’ leven van zeventig jaar waar-
van in mijn gedicht sprake is), dan zullen wij pas ten volle
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het paasmysterie kunnen doorgronden, te weten het per-
spectief van, en het zicht op eeuwig leven door de kruis-
dood uit liefde voor de gevallen en in zondigheid verstrikt
geraakte mens. Dat is althans wat ik geloof. Ik geloof niet,
dat wij dit mysterie tijdens ons leven reeds volledig kunnen
onthullen, net zomin als wij op aarde het mysterie van het
Kwaad ten diepste zullen kunnen begrijpen, het mysterie
van het geloof totaal zullen kunnen vatten en het mysterie
van de Dood geheel en al zullen kunnen leren kennen. Er
blijft voorlopig iets van een mysterie, een geheimenis, over.
Wij zien slechts in een spiegel (naar Paulus), onduidelijk
dus, als je het soort glas dat men tweeduizend jaar geleden
voor spiegels gebruikte in ogenschouw neemt. Het is dan
bijna alsof de spiegel gebroken is, zó onscherp en waterig is
hij. We kijken in het spiegelbeeld van een bewogen en ver-
troebeld wateroppervlak. We zijn als het ware opgesloten
in een grot en zien de Waarheid daarbuiten niet, slechts een
afschaduwing daarvan (naar Plato). Het blijft met andere
woorden helaas, tenminste zolang wij leven, bij fragmen -
tarisch piekeren, rudimentair proeven en veel geloven, dat
wil zeggen: in geloof aannemen. Maar de dag van ons 
stervens uur is nakende en dan wordt alles duidelijk. Dán
maken wij een ‘pelgrimage naar Boven’ en doorzien wij de
ware betekenis van Pasen voor het eerst compleet:

Pelgrimage (Paosken 2008)68

Boetn de mure,
boetn de grafte,
boetn de boetenste
duusternis 

gao ik
boetn de päöle
bootn veur zunden,
want de
verdommenis
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hunk as nen mantel
van miene scholders,
nen zwart-staoln mantel,
verzopn in drek.

En wiedweg van Grolle
gao’k hoog in de bargen
dwars deur de wolken
aover ’n weg,

linea recta
en zonder te röstn
loop ik noo richteg*
de Zunne an-in.

De zunden verschreuit
in ’t veur** van de Leefde;
den Dood starft den dood
in ’n gleuneg*** begin.

Dát is nog eens een mooi vooruitzicht: de Dood die de
dood sterft in een gloeiend begin, het vuur van de Liefde.
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Soms een eerste, steeds een Laatste Oordeel

In het voorgaande heb ik gesteld, dat het zogenaamde ‘leven’
(het leven-tussen-aanhalingstekens), het voort-vegeteren
van de Versager, het leven van ‘het natje en het droogje’ en
het rimpelloos glijden van de wieg tot het graf, de schijndood
is. Als harde waarheid volgt daarop het Oordeel. Op de eer-
ste plaats is dat het oordeel van onszelf. Sommigen van ons,
namelijk degenen wie het op de oude dag gegeven is helder
bij verstand terug te blikken, zijn in staat de balans van hun
eigen leven op te maken. Zij kunnen aan het einde van hun
leven dat leven beoordelen. Zo’n oordeel is een eerste oor-
deel, het oordeel van de mens zelf, ’s mensen oordeel over
zichzelf. En misschien vellen wij dergelijke oordelen wel
vaker, op gezette tijden in de loop van ons leven, bijvoor-
beeld ter gelegenheid van voor ons grote, bijzondere ge -
beurtenissen (bepaalde rites de passage) zoals de huwelijks-
sluiting of de geboorte van een kind, bij ernstige ziekte of
vlak vóór een zware operatie. Soms is er dus een ‘eerste oor-
deel’. 

Maar hoe zit het dan met het Laatste Oordeel, het Oor-
deel op de Jongste Dag? Dat oordeel is niet aan ons, maar
aan God de Rechter. Nu beginnen we al snel te rillen en te
trillen. Verdoemenis, het scheiden van de schapen en de bok-
ken, vagevuur, hellevaart, hellepoort, hellevuur, wee ninge
en knersinge der tanden (Matth. 8: 12 e.v.; Lukas 13: 28),
Armageddon, Apocalyps, de Ondergang der wereld, valse
profeten, ‘Bekeert u, want het Einde der Tijden is nabij!’, de
Antichrist, een kolkende massa vlezige, naakte lichamen en
verloren zielen, zwaveldampen, vlammenzeeën, kakofonie
alom: we krijgen het er warm en benauwd van.

Maar, zo vraag ik mij in gemoede af, zouden wij een
Oordeel vrezen, als wij consequent en bij voortduring,
kortom: levenslang, hebben getracht van onze verheffing
als mens werk te maken? 
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Zou ik nog vrezen,
Nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen,
Die mij vrede geeft?

(U zij de glorie, derde couplet)

Wanneer onze wil en onze intentie onafgebroken gericht
zijn geweest op zelfbeheersing, studie, de beoefening van
de kardinale en de goddelijke deugden, op God en Zijn
Liefde: wat hebben wij dan van het Laatste Oordeel te vre-
zen? Werken wij immers niet met God samen om Zijn
heilsplan tot stand te brengen, hier, in het hier en nu? Is het
niet mede aan ons, door middel van onze verheffing als
mens en de liefde voor de naaste (de agapè), het Rijk Gods
op aarde te vestigen (‘Uw Rijk kome, Uw wil geschiede’)?
Hangen niet héél de Wet en de Profeten aan deze twee ge -
boden: de liefde voor God (‘verticaal’) en de liefde voor de
naaste, de medemens (‘horizontaal’; Matth. 22: 37-40)?
Zijn wij niet allen arbeiders in de wijngaard des Heren (vgl.
Matth. 20: 1-16 ; 21: 33-44 en Lucas 20, 9-19)? Is dat niet ons
aller roeping?

‘Vrees niet’, zegt de Heer (Joh. 12: 15), dus op Zijn gezag:
waarom zouden wij? De leer van de predestinatie, het reeds
vóór ’s mensen geboorte voorbestemd zijn tot heil of ver-
doemenis, tot hemel of hel, beschouw ik als een verfoei-
lijke ketterij, ik zeg het er maar luid en duidelijk, onomwon-
den en frank en vrij bij. De predestinatieleer is tegen Gods
Liefde en Barmhartigheid en daarmede naar mijn stellige
geloofsovertuiging goddeloos, ook al heeft zij oude papie-
ren (met name van de H. Augustinus), ouder dan de Refor-
matie zelf. De Kerk heeft de ideeën van haar Kerkvader
Augustinus hieromtrent overigens níet overgenomen. De
predestinatieleer behelst mijns inziens derhalve een ver-
werpelijk theologisch concept dat onwaar is, veel duidelij-
ker kan ik het hier niet zeggen. Bangmakerij, kortom, ten
on zent met name verspreid door allerlei gomaristische
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dominees van diverse pluimage. We trekken ons van hen
maar beter bar weinig aan, want angst is een slechte raad-
gever. De Dood, díe is waar, dát is waar:

De butte* vertelt ’t verhaal
dat gin mense heurn wil:
Dat wi-j doodgaot.
Morsdood.
Allemaole.

De butte vertelt ’t en zee vertelt ’t
en zee holdt der neet met op.69

Maar dat wil niet zeggen, dat wij in angst gekluisterd door
het leven hoeven te gaan. Er mag gedanst worden. Zolang
wij maar beseffen:

Zonder Lech
gif ’t bloos** den Duustern.

Zonder Lech
holle wi-j de Hölle aover.

En wieters niks.70

Voor de rest is het een kwestie van ‘de aanhouder wint’, dat
wil zeggen: een zaak van voortgezette studie (een ‘éducation
permanente’), een voortdurende beoefening der deugden
en een stevig gefundeerd, blij en opgewekt geloof. Niet ver-
sagen, in de Dietse noch in de Duitse betekenis van het
woord: dan sal alles reg kom. ‘Evangelie’ betekent immers
niets minder dan blijde boodschap. Wij gaan monter ten
onder, om daarna tot op grote hoogte te stijgen, ja tot hoog
in de hemel.
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Ten besluite: In Paradisum

En dan is het zover. Ineens zijn we dáár, waar we zijn moe-
ten. We bevinden ons op de plaats waar we behoren te zijn:
In Paradisum, de plek waar we, naar wij standvastig hopen
en waarvoor wij vurig bidden, thuishoren. We zijn nu echt
thuisgekomen, ‘thuis in het Vaderhuis’. Als dat niet plechtig
klinkt! Mooi ook, en veelbelovend. Dit is het moment, dat
we ver heen zijn, ver weg van deze wereld en uit dit aardse
bestaan verwijderd. Vot oet de tied (‘Weg uit de tijd’), zegt de
Nedersaksische boer: Oet de tied ekommene (‘Uit de tijd
gekomen’). Het is nu over en uit. ‘Hij ruste in vrede’, luidt
dan de aanbeveling in de aanvoegende wijs; Requiescat in
pace, klinkt het in de zo fraaie coniunctivus optativus:

Heen71

Ik ben zover
heen dat
mijn naam mij
niets meer zegt.

En dan: radiostilte. Meer niet. Stilte. Liefde. God. Bevrij-
ding. Verlossing. Eeuwige rust. Heerlijk. Ik ben er helemaal
klaar voor.

Ze moeten het tijdens mijn uitvaartmis beslist zingen: 

Requiem æternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis

(‘Geef hun eeuwige rust, Heer:
en laat het eeuwig licht op hen schijnen’)
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en ook:

In Paradisum deducant te angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
æternam habeas requiem.

(‘Ten paradijze geleiden u de engelen:
mogen de martelaren u bij uw komst begroeten, 
en u leiden tot in de hemelse stad Jeruzalem. 
Moge het koor der engelen u ontvangen, 
en moge u met Lazarus, de arme van weleer, 
voor altijd rusten in vrede.’)

Zónder gáát het gewoonweg niet. En mét is het een fluitje
van een cent.

Ik sluit af. De Baron von Münchhausen trok zichzelf aan zijn
haarvlecht uit het moeras – wij moeten onze verheffing als
mens verwezenlijken door studie, beoefening der deugd en
en gebed. Daarbij moeten wij steeds ons eigen ge weten blij-
ven vormen én onderzoeken. Ons gevormde ge weten, onze
innerlijke roepstem, vermag veel, zelfs het schijnbaar on -
mogelijke. Met ons geloof kunnen wij bergen verzetten 
(1 Kor. 13: 2), dus wij kunnen voorzeker onze eigen verhef-
fing nastreven en ook grotendeels verwerkelijken, uit het
moeras, uit dit aardse tranendal en uit de poel des verderfs,
uit die ‘doodlopende steeg die Leven heet’. Maak de keuze en
ga aan de slag. De oogst staat rijp te velde.72
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Makes the Underclass (Chicago 2001) (vijfde druk;
Utrecht, Uitgeverij Het Spectrum 2006), pp. 244-245.

25 Vgl. het gedicht ‘Roeping’ (‘Voor de Zusters van Liefde,
te Weert’) van Gerard Reve, Verzamelde gedichten (vijf-
de druk; Amsterdam, De Bezige Bij 2002), p. 80.

26 Evelyn Waugh, Brideshead Revisited (eerste druk: Lon-
den, Chapman & Hall 1945; door mij geraadpleegd: de
uitgave in de serie Everyman’s Library 172; Londen,
David Campbell Publishers Ltd. 1993), p. 314.

27 Lorenzo Scupoli, De Navolging van Christus neergelegd
in den Geestelijken Strijd, vert. P. Jan Brignon sj (Baar-
le-Nassau – Weelde, Handelshuis Sint Antonius 1945).

28 Thomas a Kempis, De Navolging van Christus, vert.
Bernard Naaijkens (tweede druk; Bilthoven, Ambo
1973).

29 Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror (1868)
i v , 4, vert. C.N. Lijsen (eerste druk; Amsterdam,
Athenaeum – Polak & Van Gennep 1970).

30 Genesis 3: 23-24.
31 Roes, Arfgood, p. 186.
32 Art. 147 WvSr: ‘Met gevangenisstraf van ten hoogste

drie maanden of geldboete van de tweede categorie
wordt gestraft:
1°. hij die zich in het openbaar, mondeling of bij
geschrift of afbeelding, door smalende godslasterin-
gen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze
uitlaat; […].’

33 Komrij, Dit helse moeras, p. 114. Het geciteerde volgt
na: ‘Je bent niet ongestraft Winterswijker. […] Een
eindstation. Een ophaalbrugdorp zonder ophaalbrug.’
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34 Ibidem, p. 115.
35 Het staat eenieder uiteraard vrij zich de hemel voor te

stellen als een bepaalde plaats in tijd en ruimte, bijv. als
een paradijs of de ‘Gouden Stad Jeruzalem’. Datzelfde
geldt voor de hel. We hoeven de Openbaringen van
Johannes (de Apocalyps) of La divina commedia van
Dante Alighieri maar ter hand te nemen om zeer spe-
cifieke voorstellingen van hemel en hel voorgeschoteld
te krijgen. Iedereen zal zo zijn eigen beeld van hemel
en hel hebben. In de geloofsbelijdenis van Nicea is ook
heel beeldend sprake van ‘nedergedaald ter helle’ en
‘opgestegen ten hemel’. Dit zijn m.i. beelden, voorstel-
lingen, metaforen, begrijpelijk gemaakt voor het men-
selijk verstand dat van nature geneigd is te denken in
tijd en ruimte. Ikzelf ervaar deze beelden en voorstel-
lingen als àl te concreet, driedimensionaal en plastisch.
Ik beschouw hemel en hel m.a.w. als een soort ‘wezen s -
toestanden’, als vormen van ‘zijn’, eerder dan als 
concrete ruimten van pracht en praal vol etherische
engelenmuziek, resp. van vuur en zwaveldamp vol
krassende kakofonie.

36 Doorgaans worden, als het ware ‘in chronologische
volgorde’, eerst de vier kardinale deugden van Plato en
Aristoteles genoemd (4de eeuw v.Chr.) en daarna de
drie goddelijke deugden van Thomas van Aquino 
(13de eeuw n.Chr.). Ik draai dit hier om, maar dat is
wat mij betreft om het even. ‘Kardinaal’ in ‘kardinale
deugden’ betekent hier: ‘de voornaamste’. Met ‘kar -
dinale deugden’ worden daarom bedoeld: de ‘hoofd-
deugden’.

37 (Pseudo-)Augustinus, Liber de anima et spiritu, c. 20.
38 Aristoteles, Ethica Nicomachea, vert. Charles Hupperts

& Bartel Poortman (tweede druk; Budel, Uitgeverij
Damon 2008), p. 169, resp. p. 165. De Griekse dichter
Theognis van Megara zei dit in de tweede helft van de
zesde eeuw v.Chr.
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39 Als noot 18. Kennisvergaring, studie, wetenschap hier
dus begrepen als hulpmiddel, niet als doel op zich. 
Vgl. 1 Kor. 13:2 (‘[...] al ken ik alle geheimen en alle
wetenschap [...] – als ik de liefde niet heb, ben ik niets.’).

40 Naar de titel van de roman van Joris-Karl Huysmans
(1848-1907), Tegen de keer, vert. door Jan Siebelink van
À rebours (Parijs 1884, 1903) (vierde druk; Amsterdam,
Athenaeum – Polak & Van Gennep 2003). Recent over
Huysmans: Peter Nissen, Eene zachte aanraking van
zijn zieleleven. Over ‘ware’ en ‘valse’ mystiek rond 1900
(oratie Universiteit van Tilburg; Nijmegen, Uitgeverij
Vantilt 2008).

41 Dit begrip ‘wellevendheid’ geeft mij hier de gelegen-
heid het ‘handboek’ De Wellevendheid van mgr. A.F.
Diepen aan de vergetelheid te ontrukken. Ikzelf ben in
het gelukkige bezit van de tiende druk uit 1926, door
mij op zaterdag 23 februari 2008 ter gelegenheid van
de 17de boeken- en platenbeurs te Sint-Oedenrode
aangeschaft voor de lieve som van welgeteld € 1,00:
A.F. Diepen, De Wellevendheid. Handboek ten gebruike
van R.K. Seminariën, Colleges, Kweekscholen en Pensio-
naten, van Ouders en Opvoeders, vrij naar het Duitsch
van Mgr. Dr. J.B. Krier, Directeur van het Bisschoppelijk
Konvikt te Luxemburg (tiende druk; ’s-Hertogenbosch
– Antwerpen, L.C.G. Malmberg 1926).

42 Sarah Bänzinger, Still praying strong. An empirical
study of the praying practices in a secular society (diss.
Radboud Universiteit Nijmegen; Enschede, Ipskamp
Drukkers 2007).

43 Kardinaal Godfried Danneels, Vertrouwen. Een dag-
boek van wijsheid en geloof (Tielt, Lannoo Uitgeverij –
Kampen, Uitgeverij Ten Have 2003), p. 324.

44 Vgl. het wereldberoemde schilderij De Schreeuw
(Skrik) van de Noorse schilder Edvard Munch (1863-
1944) uit 1893.

45 Vgl. Roes, Arfgood, p. 12, laatste regel van het gedicht
‘Barakkenplas’.
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46 Vgl. mijn gedicht ‘Godservaring i ’ hierna op p. 62 en
zie hierna noot 66.

47 Roes, Arfgood, p. 170.
48 Herman Erinkveld, ‘Dialect: Sebastiaan Roes’, poëzie-

punt.gl, jrg. 4, nr. 4 (december 2006), pp. 44-48, aldaar
p. 44.

49 Roes, Arfgood, p. 39.
50 Recent hierover: Frans Maas, ‘Het ‘eeuwig nu’ van

Meister Eckhart en de sporen daarvan bij Dag Ham-
marskjöld’, in: Edith Brugmans (red.), De ziel in de 
literatuur. Annalen van het Thijmgenootschap 97
(2009) 1, pp. 235-248, ald. pp. 242 en 244.

51 Vgl. André Comte-Sponville, Kleine verhandeling over
de grote deugden, vert. door Frans de Haan & Marian-
ne Kaas van Petit traité des grandes vertus (Parijs 1995)
(vierde druk; z.p. [Amsterdam], Olympus 2001), 
pp. 276-277, met diverse verwijzingen naar Immanuel
Kant (1724-1804), Kritik der praktischen Vernunft (1788)
en (Metaphysische Anfangsgründe der) Tugendlehre
[het tweede deel van Die Metaphysik der Sitten] (1797).
Ik schrijf: de moraal is slechts een surrogaat en een
aftreksel (van de Liefde). Een beetje ‘Moreel scepticis-
me’ kan daarom geen kwaad (titel van het Thijmessay
2005, Annalen van het Thijmgenootschap 93.4).

52 Augustinus, Belijdenissen [Confessiones], Eerste boek, i . 
53 Celestinus iii was paus van 30 maart 1191 tot zijn

overlijden op 8 januari 1198; Hendrik v i was sinds
1169 Roomskoning en van 15 april 1191 tot zijn overlij-
den op 28 september 1197 Duits keizer.

54 Zie over de termen ‘cultura’ en ‘cultuur’ bijv.: Willie
Bierman, Van cultura tot cultur. De opvattingen van
Joseph Niedermann over de ontwikkeling van woord
annex begrip ‘cultuur’, met name betreffende Francis
Bacon en Samuel Pufendorf (Herpen 2002).

55 Naar de titel van de reeds vermelde essaybundel van
Rob Riemen met zijn vele verwijzingen naar vooral
Socrates en Thomas Mann (1875-1955); zie noot 18.
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Wat Thomas Mann betreft, verwijst Riemen in het bij-
zonder naar diens roman Der Zauberberg uit 1924.

56 Joh. 14: 6.
57 Roes, Arfgood, p. 98.
58 Ibidem, p. 183.
59 Ik doel hier op het ‘antieke’ onderscheid tussen anima

als ‘ziel’ en animus als ‘geest’. Ik doel hier dus niet
zozeer op het latere, ‘moderne’ onderscheid tussen
anima en animus, het verschil tussen het ‘typisch vrou-
welijke’ (anima) en het ‘typisch mannelijke’ (animus),
het onderscheid zoals de Zwitserse psychiater Carl
Jung (1875-1961) dat maakt. Opvallend (misschien toe-
vallig?) is, dat in het Nederlands en het Duits het woord
‘geest’ (Geist), net als in het Latijn, mannelijk is, terwijl
het woord ‘ziel’ (Seele) vrouwelijk is.

60 Als noot 24.
61 Naar Plautus (geb. vóór 250-184 v.Chr.), Asinaria, 491 en

Thomas Hobbes (1588-1679), De Cive (1651), Inleiding.
62 Roes, Arfgood, p. 188. Dit gedicht is vol juridisch jargon

– ik ben nu eenmaal jurist van professie.
63 Idem, Het naaste bloed erfde het goed. De positie van de

langstlevende echtgenoot in het Nederlandse erfrecht bij
versterf. Deel 1: de periode van het ‘oud-vaderlandse’ recht
(tot 1809). Publicaties vanwege het Centrum voor
Notarieel Recht i v (Deventer, Kluwer 2006), p. 19.

64 Idem, Arfgood, pp. 34-35. De dichtregel ‘dee helt en
brech, dee nömp en gif’ is ontleend aan het gedicht
‘Middewinter 1961’ van Gerrit Odink (1916-1978),
Daor veul’n ik mien a’lene. Twents-Achterhoekse Reeks
15 (Enschede, Twents-Gelderse Uitgeverij W.G. Wit-
kam 1974), p. 73.

65 Johannes van het Kruis (1542-1591), Noche oscura (Don-
kere nacht), vert. J. Peters ocd & J.A. Jacobs, Volledige
werken van de heilige Joannes van het Kruis (eerste druk:
Hilversum 1963; door mij geraadpleegd: vierde, volle-
dig herziene druk onder de titel van Joannes van het
Kruis. Mystieke werken; Gent, Uitgeverij Carmelitana
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1992), p. 828, fragment van het gedicht ‘Strofen van de
ziel’ (te weten: de beginregels van de eerste strofe).

66 Roes, Arfgood, p. 178.
67 Ibidem, p. 179.
68 Ibidem, pp. 92-93.
69 Ibidem, p. 18, fragment van het gedicht ‘Butte (ne

nachmere)’.
70 Ibidem, p. 53, fragment van het gedicht ‘Godslampe’.
71 Ibidem, p. 181.
72 Naar Joh. 4: 35: ‘[…] de velden, ze staan wit, rijp voor

de oogst.’
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Aischylos  54
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zie: Dante Alighieri
Amos  56
Aquino, Thomas van  38, 75, noot 36
Aristoteles  42, 75, noot 36
Augustinus  42, 51, 67
Bach, Johann Sebastian  25, 26
Bänzinger, Sarah  44, 45
Baer, Baron van  14
Belcampo  12
Bergh, Graaf van den

zie: Hohenzollern-Sigmaringen, Johan Baptist von
Brecht, Bertold  22
Brignon sj , Pater Jan  30
Brueghel (de Oude), Pieter  22
Bürger, Gottfried August  15
Cecil, Robert

zie: Salisbury, The 3rd Marquess of
Celestinus iii , paus   52, 77, noot 53
Cicero, Marcus Tullius  52, 56
Daedalus  55
Dalen, A.G. van  14
Dalrymple, Theodore  26, 58
Daniels, Anthony

zie: Dalrymple, Theodore
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Erinkveld, Herman  49
Faust  40
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Hendrik v i , Roomskoning en keizer van het Duitse 
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Komrij, Gerrit  11, 38
Kruis, Johannes van het
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Over de auteur

Sebastiaan Roes (1971) bezocht in zijn geboortestad
Groenlo de lagere St. Canisiusschool en het gymnasium
van de r k sg Marianum. Vanaf 1989 studeerde hij aan de
Katholieke Universiteit (thans Radboud Universiteit) Nij-
megen geschiedenis en notarieel recht. Van 1998 tot 2007
werkte hij als kandidaat-notaris op een groot advocaten-
en notarissenkantoor. Deze baan combineerde hij vanaf
1999 met een aanstelling als docent en wetenschappelijk
medewerker aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. 

In 2006 promoveerde Roes cum laude op een proef-
schrift over de positie van de langstlevende echtgenoot in
het Nederlandse erfrecht bij versterf tot 1809. In 2008
volgde zijn benoeming als hoogleraar op persoonlijke titel
met als leeropdracht Deontologie en de geschiedenis van
het notariaat. Roes doceert in Nijmegen notariële vakken
als Wetgeving notarisambt en Capita selecta onroerende-
zakenrecht. Daarnaast publiceert hij regelmatig in juridi-
sche en rechtshistorische vakbladen en is hij auteur van
enige monografieën. Van zijn hand verschenen bovendien
vier dichtbundels in Grols dialect, waaronder laatstelijk in
2009 Arfgood. Verzamelde gedichten.

In 2008 trad Roes aan als secretaris van het Thijmge-
nootschap en van zijn Wetenschappelijke Raad. Daar-
naast is hij secretaris van de Parochie Maria Geboorte
Nijmegen en van het Plaatselijk Comité Nijmegen van het
Nederlands Studenten Orkest. Bovendien is Roes be stuurs -
lid van de Vriendenkring van Robert Regout († Dachau,
1942) en van de Vereniging Gelre in Arnhem, alsmede lid
van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Bevordering
der Notariële Wetenschap in Amsterdam.

Sebastiaan Roes is gehuwd met de zangeres en theo -
loge Clara Lammers Lisnet.
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Eerder verschenen in de reeks
a n na l e n  va n  h e t  t h i j mg e no o t s c h a p  

Jaargang 94 (2006), aflevering 1
Martin Buijsen (red.), Onrechtmatig leven?

aflevering 2
Palmyre Oomen (red.), Cyberspace

aflevering 3
Rudi te Velde (red.), Thomas van Aquino: Over waarheid

aflevering 4 (Thijmessay)
Arnold Heertje, Echte economie

Jaargang 95 (2007), aflevering 1
Edith Brugmans, Paul Minderhoud & Joos van Vugt (red.),
Mythen en misverstanden over migratie

aflevering 2
Paul van Tongeren en Karin Pasman-de Roo (red.), 
Voor beeldig onderwijs

aflevering 3
Martin Buijsen, Wim van de Donk & Nicolette van 
Gestel (red.), Marktwerking versus solidariteit?

aflevering 4 (Thijmessay)
Jan Thurlings, Verzet of berusting?

Jaargang 96(2008), aflevering 1
Vincent Kirkels (red.), Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt

aflevering 2
Eelke de Jong, Christina Bode & Edith Brugmans (red.), 
Voedsel en globalisering

aflevering 3
Luca Consoli & Rolf Hoekstra (red.), 
Technologie en mensbeeld

aflevering 4 (Thijmessay)
Peter J.A.N. Rietbergen, 
Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en/in Eurazië
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Jaargang 97 (2009), aflevering 1
Edith Brugmans (red.), De ziel in de literatuur

aflevering 2
Gerard Wiegers en Edith Brugmans (red.), Onverwachte
impressies

aflevering 3
Rudi te Velde en Harm Goris (red.), Levensbeschouwelijke 
vorming

aflevering 4 (Thijmessay)
Gerard Visser, Niets cadeau

Jaargang 98 (2010), aflevering 1
Christina Bode & Luca Consoli (red.), Oud en Jong
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h e t t h i j mg e no o t s c h a p – vereniging voor weten-
schap en levensbeschouwing – stelt zich ten doel wetenschap-
pelijke reflectie te bevorderen vanuit een christelijk perspec-
tief op ontwikkelingen in cultuur en samenleving.
De vereniging kent: 
een medische afdeling, 
een rechts- en bestuurs kundige afdeling, 
een wijsgerige afdeling,
een afdeling katholieke theologie. 
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