
 

 

 University of Groningen

Psychologie der Spaansche mystiek
Brouwer, Johan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1931

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brouwer, J. (1931). Psychologie der Spaansche mystiek. Paris.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/3bf97130-5af9-488b-89f0-b7a6bd896dbd


l Í

íi
t
.,

VOORWOORD

Deze studie is de proeve van een Inleiding tot de pry_
chologie der Spaansche mystiek van de zestiËnde eeu\M en
tracht een overzícht te geven van den aard en het systeem
d.e;z9r mystiek en van den tijd en de omstandigheden waarin
zij is ontstaan.

In het Eerste HooldstwÈ is een beschrijving gegeven van
den staatkundigen en maatschappelijk"tt toËrïaïd en het
cultureele leven van Spanje, van ómstreeks 1550 tot 1600.

In het Tweede Hooldstuk volgt een overzicht van het
g.odsdienstig en kerkelijk leven in spanje in dien zelfden
ttjd, _een korte verhandeling over à.r 

"aa.rd 
der Religie

met hare veredeling en verbastering.
In het Derde Hooldstuk heb ik gétracht een wezensbe-

paling van de Christelijke mystiek te geven aan de hand
der mystici zelve. 'k Heb dè drie phàsen der mystische
ervaring met de meest kenmerkende passage's d.er"belang-
njkst_e mystische werken pogen te beschrijË. 

"t, 
heb hier-

toe_ de grootste der christelijke mystici in ontologische
orde naast elkaar gesteld, en heb rêeds in dit hoofástuk
een belangrijke plaats ingeruimd aan Santa Teresa en San
Juan de la cruz, als de belangrijkste mystici die het
Christendom heeft voortgebracht.

Het vierde Hooldstuk behandelt de bronnen der spaan-
sche nrystiek, _€D. geeft _een,geschiedkundig en leeritellig
overzicht van de invloed-en die op haar hebben ingewerktl
. Het vijlde Hooldstuk hand,elt 6eknopt over de iiit"t t .r,
der- spaansche mystiek, voornamelijk óver valdés bm den

i : invloed diel hij heeft gehad op de gtoep van valladolid
en verder dver de Quietisten.

In het zesde Hooldstuk volgt dan als slot een uiteen-
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zetting van het systeem der Spaansche mystiek, waarin
ik zooveel mogelijk aan de mystici zelve het woord heb
gelaten.

De Spaansche mystiek is in haar geheel en in het innerlijk
verband der verschillende groote Spaansche mystici uit
de Gouden Eeuw van Spanje, te weinig in ons land be-
kend en in theologische en mystische studie te veel ver-
onachtzaamd, tot schade van religieus leven en theolo-
gisch denken.

Allerminst wil ik echter hiermede het ,,primus ego"
uitspreken. Mijn studie is eenvoudig van opzet en bedoelt
slechts op de groote beteekenis der Spaansche mystiek te
wijzen, waarop ik in de beide deelen die op deze Inleiding 1
volgen, dieper zal ingaan.

Als zoovele jongeren in ons land en in het buitenland
werd ook ik aangetrokken tot de mystiek, omdat wij eerder
van de ervaring der ootmoedige, religieus-intuïtieve ont-
vankelijkheid de ,,verlossende formule" verwachten, dan
van exacte wetenschap, die zich in gespecialiseerde vak-
studie's heeft gesplitst en voor de innerlijke nooden der
menschheid geen leniging heeft, noch oplossing voor haar
zielsconflicten.

De ,,Minne d,er Erkanntn,iisse" \ryaar Meister Eckehart
van spreekt, heeft in de laatste tien of twintig jaren weder-
om een warmer, mystischer gloed gekregen en eerd.er
verwachten thans wij jongeren van haar schijnsel de inner-
lijke verlichting en het dieper inzicht in de verborgen wijs-
heid die ons leven leidt, dan van kille, abstracte dialectiek.

De mystische ervaring en de intuïtieve benadering der
groote Levenswaarheden en het Inzicht daarin verkregen,
is evenzeer een factum, als het bloeien van een bloem of
het vliegen van een vogel.

Al moge men zelf. tot het beleven van dit factum niet

1 Over de uitgave van deze Inleiding, ontdaan van de Spaansche en an-

dere citaten en eenigszins omgewerkt voor vlotter lectuur, verlucht met re-
productie's van groote Spaansche schilders, evenals over de beide volgende

deelen, ben ik in overleg met uitgever dezes.
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in staat zíjn, dan heeft men daardoor nog niet het recht
de daadzaak ze]lve te loochenen.

'k Heb in deze studie als punt van uitgang genomen:
de a,ítna&arding der mystiek als eraaringsuetenscha|, een
wetenschap verkregen door bijzondere psychische struc-
tuur en singuliere ontvankelijkheid, als 't ware: bijzonder
verfijnde geestes-antennen die aanvoelen wat aan grovere
of anders ingestelde zielen ontgaat.

Hiermede geef ik nog geen waardebepaling van den
inhoud der mystiek en heb mij daarvan ook verder in
deze Inleiding onthouden.'k Geef met deze opmerking slechts mijn arbeidsmethode
aan en keer me voornametijk tegen het, aan apriorisme
gebonden, onderzoek der positivistische psychologie, die
uitgaande van willekeurig gestelde praemissen, vaak tot
disparate gevolgtrekkingen is gekomen.

De studie der mystiek eischt innerlijke verwantschap.
Men kan de mystiek niet bestudeeren als bv. de chemie
door louter verstandelijk onderzoek en wetenschappe-
lijken zin.

Om in te komen in de mystiek, in de beschouwingen,
ervaringen en gevoelens der mystici, moet men allereerst
trachten op gelijke wijze ,,ingesteld" te worden en op de-
zelfde toonhoogte met den mysticus te komen, zrc}l. met
hem à l'unisson te gevoelen, offi vanuit een overeenkom-
stige gevoelsgesteldheid en geesteshouding, de gedachten
en gevoelens van den mysticus te beleven en daarna in
formule samen te vatten.

De hernieuwde liefde voor de mystiek heeft de studie
der mystiek op hooger plan gebracht.

Een onderzoek der mystiek moet gebeuren van binnen-
uit; woorden, begrippeÍr, beelden, voorstellingen en be-
schouwingen van den mysticus moeten worden gelezen in
samenhang met het gansche geestesleven en den persoon-
lijken aard en de wijze-van-zijn van den mysticus en dit was
door de psychologen, voor wie de mystiek slechts een
klinisch geval rryas, op zeer onwetenschappelijke wrize
nagelaten.
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Een waarachtig mysticus komt telkenmale tot de erken-
ning dat zljne innerlijke ervaring en zijn verkregen Inzicht
niet te omvatten zijn door het gebrekkig menschenwoord
en stuntelig en kreupel acht de mysticus zijn taal en arm
zijn woordenkeus, onmachtig tot weergave van de ver-
kregen rijkdom en volheid des harten.

_ , Te blijven staan bij, en zich blind staren op dit gebrek-
kige en misleidende woord is de fout van pósitiviÀten en
Freudianen geweest en is thans nog vaak een euvel bij
theologen en philosophen die in het gelezen woord vooral
eigene associatie's lezen of voor wie het woord van anders-
denkenden een Tooze huls blijft.

Men heeft te veel de mystici gelezen in de beklemming
van eigen gevoels- en gedachtencomplex en hierdoor is de
mystiek bij herhaling in discrediet gekomen.

Een verstokte Freudiaan, voor wien de ,,Sexualtheorie"
onwrikbare waarheid is, zal niet aarzelen als argument voor
deze naar mijne meening wankele theorie, betreffende de
psychologie der mystiek, tal van passage's uit de bruids-
mystiek der middeleeuwen aan te halen , en zoo hij stuiten
mocht op verzen, als deze (van een onbekenden dichter
der late middeleeuwen):

Und meines Liebsten Arme
stehn weite ausgebreit':
ach, kónnte ich darin rasten
vergász' ich all mein Leid !

Er hat zu mir geneiget
seinen edlen roten Mund:
ach, kónnte ich lhn ktissen
mein Seele, die wtirde gesund!

dan zou de brave Freudiaan er wel stellig nooit meer toe
komen om zijn grondstellingen te herzien.

De theoloog en philosoof heeft zich bij de studie der
mystiek te hoeden voor andere gevaren: de misleidende
terminologie der mystici.
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Als men, uit het algemeen verband en zonder dieper-
gaande kennis van den bijzonderen inhoud van d.e woorden
van San Juan de la Cruz, in zijn werken leest van ,,unión
sustancial", letterlijk: substantieele eenheid (met God), of
van ,,aniquilación" (vernietiging) en van deificatie en
transformatie in God, dan heeft men allen schijn van recht
bij het trekken der conclusie,,San Juan is pantheïst".
Doch ieder der genoemde woorden heeft een zeer bijzondere,
een aan San Juan's systeem gebonden beteekenis, het zijn
technische termen van San Juan en hebben met pantheïs-
me weinig gemeen. Dit is m.m. bij alle mystici het geval:
de uiterst subjectieve waarde der woorden. Van de Spaan-
sche mystici zou een afzonderlijk woordenboek te maken
zíjn.

De Spaansche mystiek neemt in de Spaansche litteratuur
een bijzondere plaats in.

Zij ís tot plotselingen bloei gekomen in de tweede helft
der zestiende eeuw, zonder dat men een gel,ij kmatig op-
hornen dezer mystische litteratuur in de middeleeu\Men kan
aanwijzen of na de XVIe eeu\M belangrijke sporen kan
volgen.

De Spaansche Litteratuur, hoe tijk en oorspronkelijk
ook, is voornamelijk van beteekenis om hare virtuositeit
in het beheerschen der techniek en hare kleurige, plasti-
sche verbeeldingskracht, een phantasie die wel rhetorisch
wordt, maar nuchter blijft, realistisch; een phantasie die
zich met pathos en superlatieven uit, doch niet is de
imaginatie der diep-innerlijke bewogenheid van een rijk
geschakeerd en gecompliceerd gevoels- en geestes-leven.

Behalve in het Epos van Juan Ruiz: El Libro de Buen
Amor,'t welk men wel de ,,comédie humaine" der middel-
eeulven heeft genoemd, en in de Celestina en in den
Don Quiiote za| men vrijwel vergeefs in de Spaansche
Litteratuur een levenden mensch geteekend vinden, een
eenvoudige en sobere weergave van de menschenziel met
hare weugde en leed, haar conflicten en problemen en
hare tegenstrijdige gevoelens en gedachten.

De Spaansche Litteratuur is tot op de XXe eeurrv voor-
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namelijk woordkunst en evenals de Spaansche architec-
tuur, geschaad door overlading met krullen en decora-
tieven zwíer.

In deze, in omvang ontzaglijk rijke litteratuur, neemt
de mystiek een eigene plaats in, door haar soberheid, haar
zuiver psychologisch inzicht en haar doordrongen zljn
van den innerlijken strijd des harten om vrede en rust.

Het is een litteratuur waarin niet meer het gepolijste
woord en de sierlijke wending overheerschen maar de ge-
dachte en de eenaoud uan het moegestreden hart.

De Spaansche mystiek is het Epos van den strijd van
God en den mensch, een strijd waarin God overwint en
den mensch in Zrjn Geest opneemt met uitbanning van
alles wat Hem weerstreeft.

De Spaansche mystische litteratuur is zoowel om den
rijkdom van de in haar vervatte geesteservaring en de
subtiele ontleding der gevoelens, als om de klare leerstellige
verhandeling en theoretische uiteenzetting van het ver-
kregen Inzicht in de groote Levensvragen, van onverge-
lijkelijke beteekenis.

Dan ook vindt men in de Spaansche mystici de beide
zijden van den mystischen mensch in éénheid samenge-
komen: de handelende, werkende ervaringsvroomheid, die
leiding wil geven en actief deelneemt aan het maatschap-
pelijk leven; maar ook de stille, contemplatieve mensch die
in de bespiegeling en liefdeseenheid met God aan de be-
narring van zijn mensch-zíjn ontheven wordt en op diviene
Hoogten verwijlt.

In de laatste twintig jaren, is er, vooral in Frankrijk,
veel over mystiek geschreven.

Het is niet mijn bedoeling in dit voorwoord te spreken
over de werken der psychologische school die gevormd is
door de medici Charcot en Janet, waaruit ook Freud is
voortgekomen. De uitkomsten van hun onderzoek zullen
in Deel II besproken worden.

Voor deze studie heb ik mij voornamelijk bezig gehouden
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met de Fransche theologen en psychologen, die in de laatste
jaren over mystiek en de psychologie der mystiek hebben
geschreven, Doch ook de werken der moderne Spaansche,
Italiaansche, Engelsche en Duitsche schrijvers over mystiek
hebben mij geholpen, dieper in te komen in het systeem
en het wezen der mystici.

In Frankrijk zijn veel goede werken over mystiek ge-
schreven. De grootmeesters in de studie der mystiek zíjn:
.Père Augustin Poulain S.J., wiens: Les grdces d'oraison
al vele herdrukken heeft beleefd en de abbé Auguste
Saudreau, wiens: La aie d'union à Dieu en Les degr1s de
I'a aie spirituelle standaardwerken zijn.

Deze beide theologen vertegenwoordigen twee richtingen
in de studie der mystiek, twee richtingen die voornamelijk
in Dominica.nen en J ezuieten hare vertegenwoordigers
vinden, zooals in de Dominicanen: Père Garrigou-Lagratrj",
Père Joret en in den Jezuiet Père Bainvel

Deze theologische strijd beweegt zíc]n allereerst om de
centrale vraag of de mystische ervaring de top is van een
met menschelijke inspanning bestegen hoogte (contem-
fl.atio acquisita) of dat er een bijzondere, exclusief-godde-
tijke genade-inwerking toe noodig is, niet door mensche-
lijE n wil of inspanning verkrijgbaar (cantemplatio infusa)

De Thomisten, als Lambal, Gardeil, Jores, Garrigou-
Lagranje verdedigen de contemplatio acqui srta (la conlem-
plation acquise), de Jezuieten echter, zooals Bainvel, Grand-
maison en Guibert en de verdere medewerkers der Reaue
il'Ascétique et de mystique achten Gods bijzondere bege-
nadiging noodzakelijk voor de hoogere mystische ervaring
(contemplation infuse).

Omtrent dezen strijd zegt o.a. Dom Cuthbert Butler:
,,It seems that the term ,,acquired contemplation" as
contrasted with infused, had better be abandoned. St. John
of the Cross knows of no prayer intermediate between
discoursive meditation - including affective prayer and
acts - and infused contemplation, the prayei oi loving
attention.

But it should be recognized that in this prayer although

È
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infused by God, there is an element of effort on the part
of the will, in placing the mind in the state of recollection
and attention, and in keeping the attention fixed in God
by recalling it when it wanders, or reviving it when it
fades away 1.

Een tweede punt waarover door de Fransche theologen
vooral, geschreven en gestreden wordt is de ,,Aanschou-
wing Gods", w'aarop ik verder ben ingegaan in Hoofdstuk
IV bij de behandeling van Augustinus en diens invloed
op San Juan.

Père Poulain en andere Jezuieten achten de Gods-
aanschouwing wezenlijk deel der contemplatio infusa,
terwijl de Thomisten de Godsaanschouwing alleen aan-
vaarden als geschonken aan enkele der grootste mystici
en Paulus en Mozes.

Naast de genoemde theologen zijn er in Frankrijk nog
vele schrijvers die historische, psychologische of theologi-
sche verhandelingen over de mystiek hebben geschreven,
zooals Pourrat, Maréchal, Bremond, Besse e.a. In Enge-
land verschenen belangrijke werken van Butler, Louismet,
fnge, Thorold, Benson etc. en in Duitschland van: Zahn,
Heiler, Grabmann, Richstátter (S.J.), Meschler (S.J.),
Báumker, e.a.

Zoo ook is in ltalie, Spanje en in ons eigen land de
mystiek voor\Merp van studie geworden, nadat men de
behoefte aan mystische ervaring wederom \Mas gaan ge-
voelen.

In de Bibliographische opgave heb ik een zoo getrouw
mogelijk overzicht gegeven der werken die mij hebben
geholpen in de studie der mystiek, met name wilde ik hier
nog gaarne noemen: James, The aarieties ol Religious
Experience.

Een enkel woord nog over de studie der Spaansche
mystiek.

In de verschillende theologische en mystische tijdschrif-
ten, in den aanhang genoemd, zljn studie's verschenen
over Spaansche mystici, doch uiterst weinig sarnerru&ttende
t Western Myst'icism. pag. LXXXIV.
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werken .zijn er verschenen over de Spaansche mystiek.
_ _ Spanjaarden als Men éndez Pelayo, Domíng uez Beírueta,
Valera en Sainz-Rodríguez hebben ontginnend.en arbeid
gedaan. De Belgische geleerde Groult bestudeerde den
samenhang van Nederlandsche en Spaansche mystiek. De
.Engelschman Peers schreef een goed boek: Studies on
Spanish M_ystics .en gaf uittreksels uit Spaansche mystici
in Spanish mystics.

Pfandl, in spanische Nationnallieratur geeft een voor-
treffelijk overzicht van de geschiedenis en den aard der
Spaansche mystiek.

onontbeerlijk voor de studie van San Juan cle la cruz
is Baruzi's standaardwerk: s aint J ean de la croix et l,e
problème de I' expérience mystiëue.

Hoornaert, voor Santa Teresa, Aubrev Bell voor Luis
de León en de spaansche Renaissance íiin eueneens van
groot belang.

De spaansche mystici zelve heb ik bestudeerd voorname-
Itj! t_r de _uitgaven der Biblioteca de Autores Espafr,oles
(afgekort B. A. E.) en in de Nueaa Bibtioteca de Autores
Esp^afroles- (afgekort I\T. B. A. E.). Tegen de uitgaven der
B. A. E. kunnen, soms ernstige, tekJtcritische 

"be"warett

worden ingebracht, doch ik heb toch meestal naar deze
{-tgl"q" ver\Mezen, omdat, dank zíj de rijke Spaansche
bibliotheek die ?roÍ. Dr. Fonger de Haan aan áe Rijks-
Universiteit te Groningen geschonken heeft, deze uitgaven
in fiun geheel hier te raadplegen zijn.

Dubieuse teksten vergeleek ik met andere editie'.s, in
eigen bezít of in Spanje geraadpleegd.

Brj de uiteenzetting van het systeem der Spaansche
mystiek, volg ik bij het citeeren der Bijbetteksten de
Spaansche mystici, d.w. z. ík geef den vulgátatekst.

Ik heb_getracht in deze Inleiding alle subjectief element
te onderdrukken, doch hoop dat mijn liefde voor de Spaan-
sche -mystiek en eerbied voor haar groote vertegenwóordi-
gers kenbaar is, al heb ik mij tegen de neigingl.n ,,belle
page" te schrijven, voortdurend verweerd.-

5-XII-',30 JoHaN Bnouwen


