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11. FILOSOFIE IN VIERVOUD/KORTE CURSUS FILOSOFIE 
      Tao Te Tsjing - Advaita-Vedanta - Pensées - Essais 
 
 
In dit laatste hoofdstuk wordt een korte cursus filosofie (KCF) gepresenteerd waarin een aantal filosofische kernproblemen aan de 
orde komt. Dit aan de hand van het werk van vier filosofen: de Tao Te Tsjing  van Lao Tze, de Advaita-Vedanta van Samkara, de 
Essais van Montaigne en de Pensées van Pascal. 
De KCF zelf staat in dialoog met en is een hedendaagse reactie op de ‘Essais’ . Voor een uitwerking van de besproken onderwer- 
pen kan men vaak terugvallen op de hoofdstukken 1-10, en speciaal op een aantal excursussen. 
 
Eerst nu een inleiding tot de vier genoemde werken (11.0.4).  Daarna komt het werk van Lao Tze, Samkara en Pascal (11.1.-3), 
vervolgens zes  paragrafen met kerngedachten uit de Essais (11.4.1-6). Deze zijn gekoppeld aan de KCF.1-6, waarin aandacht wordt 
geschonken aan een zestal onderwerpen met een vaak meer praktische,  ‘ journalistieke’  achtergrond: twijfel, de existentiële positie 
van mensen, natuur en cultuur, deugd en wijsheid, samenleving en politiek, de opvoeding. 
 
 
11.0. Inleiding. Filosofische teksten 
 
11.0.1. Kenmerken  
 
Bij het lezen en bestuderen van een geschrift dat filosofisch wordt genoemd, ontdekt men een aantal 
kenmerken die voortdurend en vaak in onderlinge samenhang terugkeren. Schrijvers van zulke teksten 
stellen doordachte vragen en staan kritisch tegenover het taalgebruik van zichzelf en anderen. Zij poneren 
stellingen, ondersteunen deze met argumenten en brengen ze onder in een breder verband. Bovendien 
geven zij raad of doen voorstellen op praktisch terrein. 
 
 
11.0.2. De vorm  
 
Naar hun vorm vertonen filosofische werken onderling grote verschillen. Sommige auteurs bouwen hun 
denkwereld streng systematisch op, volgen een logische wijze van redeneren en hanteren nauwkeurig 
omschreven begrippen. De onderwerpen zijn abstract en staan ver af van de concrete werkelijkheid van 
alledag. Andere schrijvers, zoals Montaigne, brengen meer hun persoonlijke levensproblemen naar voren, 
zij benaderen deze gevoelsmatig en proberen door een wisselend, vaak alledaags taalgebruik de dis-
cussie open te houden.  
Afhankelijk van persoonlijke voorkeur, van doelstelling en omstandigheden vinden filosofen in de dialoog1, 
het discours of het debat2, de autobiografie, in brieven3, gedichten of aforismen het meest geschikte 
                                            
1Dialogen zijn vaak een handig middel om penibele onderwerpen aan de orde te stellen zonder dat je een blad voor je mond hoeft te 
nemen, omdat je je als schrijver kunt verstoppen achter je sprekers. Vooral de vraag naar de waarheid van de gods-dienst en de 
oproep tot tolerantie (die altijd een relativistische trek heeft) kunnen op deze manier aan de orde worden gesteld. Bekend zijn 
Hume’s dialoog over de natuurlijke religie (1750/1779) en Cusanus’  dialoog over de geloofsvrede (1453). 

2Zo was in de ME het vaak langdurige debat (‘disputatio’ ) onder filosofen zeer geliefd, maar of het veel meer heeft opgeleverd dan 
formele scherpslijperij is zeer de vraag. Je kunt zelfs vermoeden dat door de wirwar van argumenten vóór en tegen een kritische 
inhoudelijke aanpak op de achtergrond kon blijven. Bovendien bleven filosofen altijd theologen: ‘ Ik wens geen filosoof te zijn als dat 
betekent dat ik met Sint Paulus in botsing kom, noch met een Aristoteles als mij dat afsnijdt van Christus’  (Abelard). Of het in onze 
tijd er met debatten veel beter voor staat is de vraag. En dan niet met Christus, maar met De Demo-cratie of De Rechten van de 
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instrument om hun ideeën over te brengen. Samkara en Lao Tze uiten zich in poëzie, Pascal in korte 
gedachtenflitsen, Montaigne in een mengeling van uiteenzetting en verhandeling, verhaal en ontboeze-
ming. 
 
 
11.0.3. De inhoud  
 

                                                                                                                                        
Mens als heilige hangijzers. 

3Vooral in de 18e eeuw hebben veel filosofen (bv Montesquieu, Voltaire, Diderot) in Frankrijk hun kritische opvattingen in brieven 
verwoord. Zo ontliepen zij het academische jargon en konden zij zich richten op een groot publiek. 

(1) De inhoud van filosofische teksten is afhankelijk van de vragen die de auteur zich en anderen stelt. Zij 
kan gaan over onderwerpen op het terrein van de religie, de wetenschap, de kunst, de taal, de logica en 
de ethiek. Klassiek is de indeling van Kant. Deze brengt het aantal vragen binnen de filosofie terug tot drie: 

-Wat kan ik kennen? 
 Hoever gaat de menselijke kennis? Waar liggen haar grenzen en mogelijkheden? 
-Wat behoor ik te doen? 
 Hoe moeten mensen zich gedragen? Kunnen er op dit gebied absolute regels worden gefor-   

meerd?  
-Wat mag ik hopen? 
 Welke verwachtingen kunnen mensen koesteren van dit leven en van het bestaan na de dood   
Bestaat God? Bezitten we een ziel, zijn we onsterfelijk? 

 
(2) In laatste instantie is filosofie een bezinning van mensen op zichzelf en op de situatie ('de conditio 
humana') waarin zij verkeren. Kant stelt dat de drie vragen, die naar zijn mening het gebied van de filosofie 
afbakenen, kunnen worden teruggevoerd tot één fundamentele vraag: Wat is de mens? 
 
 
11.0.4. Vier vormen van filosofische aanpak  
 
0. INLEIDING 
 
Antwoorden op filosofische vragen komen op verschillende wijze tot stand. Bewogen, opstandig, berus-
tend of vol vertrouwen, maar ook koel en berekenend kan de boodschap onder woorden worden gebracht.  
Bij Montaigne tref je een nuchtere en praktische bezinning aan, die tastenderwijs opzoek is naar een 
natuurlijke wijsheid.  
De Tao Te Tsjing zoekt naar verstilling, naar een leven dat zich spontaan richt naar de natuurlijke orde van 
Tao.  
Samkara biedt zijn lezers een religieus visioen, waarin hun op hun diepe verbondenheid wordt gewezen 
met de goddelijke werkelijkheid ('Brahman'), zoals deze in de openbaring van de Veda's doorklinkt. 
Pascals visie is profetisch. Hij roept op tot bekering. De menselijke situatie is verderfelijk, zonder troost en 
zonder uitzicht. Mensen leiden een oppervlakkig, gehaast bestaan en proberen hun ellende te vergeten. 
Zonder succes. Verlossing vinden ze alleen bij de God van de Christenen. 
In deze paragraaf volgt nu een korte inleiding op het werk van deze vier auteurs. 
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1. LAO TZE1. LAO TZE1. LAO TZE1. LAO TZE    

 
(1) Lao Tze, de auteur van de Tao Te Tsjing 4, staat binnen het Taoïsme, een religieus-filosofische 
richting, die zich bezint op de (in)werking van Tao, als kosmisch principe.5 
 
(2) De Tao Te Tsjing is een boek van negaties en schijnbare tegenstrijdigheden:  
 

-Ware woorden schijnen hun tegendeel. 
-De goeden noem ik goed, de slechten noem ik goed, dat is de goedheid van Te ('deugd'). 

-Wie goed is behandel ik als goed, wie niet goed is behandel ik als goed, zo verkrijg ik dat allen  goed zijn. 
-Tao is bestendig daadloos en toch is er niets wat niet wordt gedaan. 

 

                                            
aHet boek ('Tsjing'/'Ching')  van de  Weg ('Tao')  en van de Kracht ('Te') werd in de derde (traditie: zesde) eeuw  v. Chr. geschreven 
door Lao Tze (Lao-Tzu/Laozi) in een tijd van grote wanorde, bloedige twisten en politieke verwikkelingen. Het richt zich op vele 
plaatsen tegen de zeer invloedrijke leer van Kung Fu Tze (Confucius) binnen de Chineze cultuur. Deze vat Tao op als een vaste, 
bestendige wereldorde en leert dat iedere mens zijn eigen taak actief moet vervullen binnen de zedelijke orde ('Tao') van de staat. 
Daartoe moet het volk worden opgevoed tot kennis en deugd ('Te').   

5De visie op de werkelijkheid kan binnen de traditionele Chinese religie en filosofie worden herleid tot twee oerbegrippen, twee 
oerkrachten: Yang, het manlijke, heldere, actieve, positieve en individuele principe én Yin, het vrouwelijke, donkere, passieve, 
negatieve en dierlijke principe. Deze krachten staan tegenover elkaar, grijpen in elkaar en gaan in elkaar over. De harmonie van 
beide ligt in Tao (→ KCF.1.1). 



inleiding 11.0.4.  
 
                                                                                                                                                              filosofie in viervoud/kcf                                                                                                                                                              filosofie in viervoud/kcf                                                                                                                                                              filosofie in viervoud/kcf                                                                                                                                                              filosofie in viervoud/kcf    
    
570 

Tao ('De Weg') zelf kan niet op rationele manier worden geanalyseerd: hij kent geen vastheid en regel-
maat, geen innerlijke doelstellingen, maar hij is nevelig, chaotisch, volstrekt vaag en ongrijpbaar. Hij staat 
én gaat, hij is naamloos, onbestendig, zijn beweging is omkeer, hij gaat links en rechts, hij is zwak, 
daadloos ('woe wei') en leeg6. Tao is een mysterie.7 Met als kenmerk de verandering, het feit dat Zijn en 
Niet-Zijn omslaan in hun tegendeel en zo in elkaar overgaan8. Wat vast staat is het spontane proces van 
groei en bloei, de overgang binnen de natuur van leven naar dood en van dood naar leven.9  
Nadruk ligt op het Niet-Zijn: dit heeft de krachten van groei in zich en is die zin positief. De Tao Te Tsjing 
verdedigt het principe van Yin tegenover Yang, van het natuurlijke en spontane tegenover de wereld van 
cultuur en intellect. Voor de mensen houdt dit in doelbewust te handelen ('wei') door niet te handelen ('woe 
wei'), door niet actief (Yang!) te zijn, door niet te streven en te forceren, door niet op de voorgrond te 
treden. Levenskracht ('Te')10 verkrijg je door overeenkomstig de Weg ('Tao') te leven: meegaand, eenvou-
dig, ongekunsteld.  
Woe wei ('niet optreden') geldt ook voor ouders en regering. Het volk moet zich op spontane manier 
ontwikkelen en op natuurlijke wijze leven, zonder dat men van hogerhand optreedt en men zich er van 
buitenaf mee bemoeit. Dit houdt ook in: geen culturele vorming, geen toepassing van straf. 
 
 
2. SAMKARA2. SAMKARA2. SAMKARA2. SAMKARA 
 
Samkara11 analyseert op scherpzinnig-deductieve manier het menselijke denken en doet een diepgaand 
onderzoek naar de aard van het alledaagse menselijke bestaan. Dit valt negatief uit. Mensen blijken als 
redelijke wezens beperkt te zijn in hun mogelijkheden en leven in onwetendheid. Twijfel en vertwijfeling zijn 
hun lot. Alleen intuïtief staat een weg voor hen open, alleen zo bereiken zij Atman, het allesomvattende 
Zelf. De Vedanta geeft een beeld van de opperste mystieke eenheid. Zij openbaart de waarheid, brengt 
wijsheid en belooft verlossing. 
                                            
6In de Tibetaanse traditie wordt Tao vertaald met leegte (→ 11.1.11 noot). 

7Hoewel de Tao Te Tsjing trekken heeft die een opvallende gelijkenis vertonen met de Indische gedachtewereld -nadruk op de 
leegte, de onthechting, passiviteit en geweldloosheid- is zij toch door haar praktische instelling en sociaal-politieke gerichtheid een 
typisch Chinees product. Opvallend is juist dat iedere specifiek mystieke houding haar vreemd is. Dit tegen o.m. Qian (‘Tiën’ ) 
Zhongshu die de Tao Te Tsjing (‘Daodejin’ ) inpast binnen aloude oosterse mystieke tradities (→ 11.1.11 noot). 

8De dialectische vorm van denken. Deze treft men ook aan bij bv Herakleitos, Hegel en Marx. 

9De mythische levenswet. 

10Te, de term voor levenskracht en leven, maar ook voor magische kracht. Zij brengt groei en bloei tot stand. 

11Samkara -ook als Sankara, Shankara of Sjankara geschreven- is met Gaudapa een van de grondleggers van de Advaita-Vedanta, 
een theologische richting, die tot op heden in India grote invloed uitoefent op leven en denken. In zijn methode steunt hij vooral op 
het resultaat van het logisch-kritische onderzoek dat werd gedaan binnen de boeddhistisch-filosofische traditie. Samkara leefde 
waarschijnlijk van 788-820 n.Chr. In sommige esoterische literatuur wordt zijn geboortedatum op 509 v.Chr.. gesteld.    
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Samkara stelt ons het ware ideaal van de filosofie voor ogen: dit ligt minder in weten, maar veeleer in de 
wijsheid, beslist niet alleen in het logische onderzoek, maar eerder in de geestelijke vrijheid. Voor Samkara 
betekent filosofie -zoals voor enige van de belangrijkste denkers uit de wereldgeschiedenis: Plato en Plotinus, 
Spinoza en Hegel- de eenvoudige, heldere aanschouwing van de eeuwige waarheid, die zich in majesteitelijke 
vrijheid boven de kleinzielige gedragingen van het alledaagse menselijke bestaan verheft. 
Door de even strenge als fijn geslepen dialectiek van Samkara heen licht een levendig en sterk gevoel op, waar 
zonder de filosofie gemakkelijk een speelbal wordt van de logica. Naast een meester in de helderheid van de 
logica is Samkara ook een meester in een edele en fijnzinnige dichtkunst, die tot een andere orde behoort. De 
lichtstralen van zijn geest hebben de duistere plaatsen van het denken verlicht en de zorgen van de gebroken 
harten gelenigd. Terwijl zijn filosofie velen sterkt en troost, schijn zij anderen een afgrond van 
tegenstrijdigheden en duisternis toe. Maar of wij met haar instemmen of niet, het doordringende licht van zijn 
geest laat ons nooit in volharding daar verblijven waar we ons bevonden (Radhakrishnan).  

 
    
    
    
    
    
    
3. MONTAIGNE3. MONTAIGNE3. MONTAIGNE3. MONTAIGNE 
 
(1) In zijn Essais ontwikkelt Montaigne een eigen, vrije en ongebonden manier van schrijven12. Deze stelt 
hem in staat zich, van de hak op de tak springend, met veel onderwerpen bezig te houden. Vaak begint hij 
met een verhaal uit de klassieke oudheid, een anekdote of een persoonlijke belevenis en gaat van daaruit 
in op alle mogelijke alledaagse, praktische en filosofische vraagstukken, zonder zich vast te leggen op 
één, afgebakend standpunt. Voortdurend spreekt hij zichzelf tegen, maakt hij aanvullingen en brengt 
verbeteringen aan. Hij probeert zich op de tast te oriënteren en zich te bezinnen op de plaats die hij 
inneemt binnen natuur en samenleving. Alleen zo, meent hij, krijg je levensinzicht en zelfkennis. 
 

-Al vele jaren heb ik alleen mijzelf om  mijn gedachten op te richten, ben ik alleen bezig   met het toezicht   op   
en met de studie van mijzelf. Als ik iets anders bestudeer, gebeurt   dit om het plotseling op mijzelf te laten   
slaan, of beter gezegd, om het in mij op te slaan. 
-Geen enkele beschrijving vind ik zo moeilijk als de beschrijving van jezelf, en zeker niets zo nuttig. 

 
(2) Het woord essais  geeft de bedoelingen van Montaigne nauwkeurig aan. Zijn geschriften zijn probeer-
sels, pogingen tot eerlijke zelfanalyse. Deze analyse kan op zijn beurt aanleiding zijn een onderzoek te 
doen naar de menselijke situatie in het algemeen ('l'humaine condition'), omdat de levensvoorwaarden 
voor alle mensen nu eenmaal gelijk zijn: 'Iedere mens draagt de gehele vorm van de conditio humana'. 
Wij zijn allen gebonden aan dezelfde, beperkte menselijke omstandigheden. 
De Essais is de som van een aantal zeer persoonlijke geschriften, waarvan de auteur in de eerste plaats 
bezig is met zichzelf en zich pas daarna, en dan op een zeer vertrouwelijke toon, tot de lezer richt. In hun 
openheid en eerlijkheid, eigenschappen waarop Montaigne zich erg laat voorstaan, en in hun vrije, weinig 
systematische vormgeving staan zij in de traditie van de dialoog (Plato), de brief (Cicero) en de autobio-
grafie (Augustinus). Verrassend is dat opbouw, inhoud en stijl alle getuigen van onrust en veranderlijkheid: 
uit alles blijkt dat de schrijver één is met zijn boek. Ook hijzelf is, zoals alles om zich heen, beweeglijk, ook 
hij doet zich steeds voor in andere gedaanten: hij houdt van een dichterlijke gang, met haar grote 
bokkensprongen ('J'ayme l'allure poetique, à sauts et à gambades'). 
 
Met zijn nadruk op de zelfbezinning is Montaigne een man van de -late- Renaissance. In deze periode ontwaakt het individualisme. 
Mensen krijgen interesse in hun karakter en aanleg, zij bestuderen de mogelijkheden van zelfontplooiing. Niet de groep of de kerk 
zijn van belang, alleen wijzelf  tellen. Niet de hemel, maar de aarde is de plaats waar we thuishoren: wij worden niet beheerst door 
goddelijke machten, maar we moeten onszelf waarmaken. Individuum ineffabile: het individuele -niet in woorden te vangen- is het 
fundament van het bestaan. 
 
    
4. PASCAL4. PASCAL4. PASCAL4. PASCAL 
 
(1) Twijfel is voor Descartes een aanzet tot metafysische zekerheid ('dubito ergo sum'), anderen, zoals 
Montaigne, brengt zij tot een, vaak blijmoedige, aanvaarding van het leven, maar bij Pascal voert zij tot 
                                            
12De opzet zelf -de indeling in rubrieken, de manier van vrij schrijven- waren in Montaigne's tijd bepaald niet origineel. Velen, 
waaronder vooral Bodin, hebben Montaigne beïnvloed. Zijn oorspronkelijkheid ligt in het sterk persoonlijke karakter van zijn ge-
schriften (Van Peursen). 
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een diep pessimisme. De mens is een nietig wezen, in zonde gevallen, door zijn hartstochten overheerst, 
weliswaar met rede begiftigd, maar ook in zijn wetenschappelijke en metafysische kennis beperkt. 
Vastgelegd in zijn gewoonten leeft hij automatisch, is hij altijd bezig, zoekt hij afleiding en probeert hij zich 
te vermaken. Hij vindt geen tijd en rust voor zelfbezinning, daardoor ontbreekt een juiste kijk op de situatie 
waarin hij verkeert. En komt hij al tot zelfkennis en zo tot inzicht in zijn ellende en kleinheid, dan resten 
hem louter chaos, angst en wanhoop13. 
In de Pensées wordt de mens ontluisterd: zijn oorspronkelijke grootheid als een aan God gelijk en redelijk 
schepsel wordt overschaduwd door zijn huidige, ellendige toestand. Hoop en zekerheid liggen alleen in 
God: alleen het geloof in Jezus Christus en diens genade kan de mens redden van het nihilisme. 
 
 
 
 

                                            
13Pascal loopt in vele opzichten vooruit op de existentiële filosofie door de nadruk die hij legt op de beperktheid van de mens en 
diens eenzaamheid, wanhoop, angst en rusteloosheid. 

(2) Pascal deelt de verschijnselen op in drie domeinen (‘orden’ ): 
 

-De natuurlijke orde, het terrein van het stoffelijke, van het lichaam met zijn hartstochten begeer-   
ten. 
-De orde van de geest ('l'esprit'), van de rede, van wetenschap en onderzoek. 
-De orde van het hart ('l'ordre du coeur'), het gebied van het gevoel, dat verwijst naar de wereld   
van het heilige en bovennatuurlijke. Hier heersen liefde en wijsheid. 

 



 
 

573 

Kentheoretisch leidt dit tot het onderscheid tussen de wiskundige instelling van de mens ('l'esprit de 
géométrie') en een instinctmatig-intuïtieve activiteit ('l'esprit de finesse'). Het wiskundige inzicht werkt  traag 
en blijft aan de oppervlakte, de intuïtie brengt concrete kennis en een omvattende kijk op de dingen14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14Het onderscheid tussen hart en rede wordt overgenomen door Leibniz. Hij onderscheidt logische kennis ('vérité de raison') van 
gevoelsmatige waarheid ('vérité de coeur'), waarin liefde en gerechtigheid heersen. Nietzsche plaatst rede en gevoel samen 
tegenover het driftmatige: het ordelijke tegenover het chaotische, Apollo tegenover Dionysus. 

11.1. Lao Tze, Tao Te Tsjing. Fragmenten 
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25. Er was iets in staat van vermenging15 

vóór het ontstaan van hemel en aarde. 
Stil en onstoffelijk staat het alleen en verandert niet, 
gaat het alom en wordt niet mat. 
Men kan het beschouwen als de moeder van al-onder-de-hemel. 
De eigenlijke naam weet ik niet. 
Daarom duidt ik het aan als Tao ('de Weg'). 
... 

 
 1. De Weg, die als ware weg kan gelden, 

is geenszins een bestendige weg. 
De begrippen, die als ware begrippen kunnen gelden, 
zijn geenszins bestendige begrippen. 
Het begrip Niet-Zijn duidt aan het begin van hemel en aarde, 
het begrip Zijn duidt aan de moeder van de tienduizend dingen. 
Immers:  door de bestendige wisseling van Zijn en Niet-Zijn 

  zal men van het één het wonder, 
  van de ander de grenzen zien. 

Deze beide, gemeenschappelijk in oorsprong, 
duidt men aan met verschillende begrippen. 
Het gemeenschappelijke noem ik het Geheim, 
nogmaals: het Geheim van het Geheim, 
de poort der wonderen16, 17 

                                            
15'Staat van vermenging' wordt vaak vertaald met 'nevelig' of 'chaotisch'. 

16Het begin van de Tao Te Tsjing wordt meestal weergegeven in de trant van: 
 

Tao indien het kan worden uitgesproken 
is niet het eeuwige Tao. 
De naam indien deze kan worden genoemd 
is niet de eeuwige naam. 
Onnoembaar is het de oorsprong van de hemel, 
noembaar de moeder van alle dingen. 
... 
Het gemeenschappelijke noem ik diep, 
het diepste der diepten, 
de poort van al het onzienlijke. 

17Tao heeft in het Chinees de betekenissen weg en spreken. Qian geeft met vele anderen binnen deze context de voorkeur aan de 
laatste betekenis. Met als conclusie dat woorden uiteindelijk niet in staat zijn de werkelijkheid te vatten, of dit nu om de dagelijkse of 
om de absolute werkelijkheid gaat. Lao Tze wenst in hun ogen met de openingszinnen van zijn boek te be-nadrukken dat het domein 
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 2 Allen in de wereld erkennen het schone als schoon, 

daarmee is het lelijke gegeven. 
Allen erkennen het goede als goed, 
daarmee is het niet-goede gegeven. 
Immers:  Zijn en Niet-Zijn baren elkaar, 

  moeilijk en makkelijk vormen elkaar, 
  lang en kort bepalen elkaar, 
  hoog en laag vernietigen elkaar, 
  toon en stem harmoniëren met elkaar, 
  vroeger en later volgen elkaar. 

 
 

                                                                                                                                        
van het denken moet worden uitgewist en de weg van het spreken moet worden afgesneden (→ 11.1 noten). 

40. Omkeer is de beweging van de Weg, 
zwakheid de werkwijze. 
Alles ontstaat uit het Zijn, 
het Zijn uit het Niet-Zijn. 

 
11. Al verenigt men dertig spaken in één naaf, 

in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van de wagen. 
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk, 

in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het leem. 
Al worden deuren en vensters uitgehakt om een huis te maken, 

in wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van het huis. 



 tao te tsjing 11.1.  
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Daarom: om voordeel te doen met wat er is, maakt men gebruik van wat niet is.18,19 
 
 4. Tao is als een leeg vat, 

en ondanks gebruik wordt hij nooit vol. 
Hoe grondeloos is hij, als de stamvader der tienduizend dingen, 
hoe diep is hij, alsof hij altijd blijft. 
... 

 
63. Daadloos doen ('wei woe wei'), 

handelloos handelen, 
het smakeloze smaken, 
weinig als veel beschouwen. 
... 

 
64. Pak iets aan vóór het er is, 

schep orde vóór er wanorde is, 
een boom van een vaam dikte ontstaat uit een nietig stekje, 
een toren van negen verdiepingen begint als een hoopje aarde, 
een reis van duizend mijl begint uit wat is onder de voet. 
... 

 
48. Wie studie beoefent, wordt dagelijks meer, 

wie Tao beoefent, wordt dagelijks minder, 
van minder wordt minder, 
tot het komt tot daadloosheid ('woe wei'). 
Door daadloosheid is er niets dat niet wordt gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
18In de vertaling van Van Praag:  Dertig spaken komen samen in de naaf: 

het wiel is wiel door de leegte. 
Vaten vormt men uit de klei: 
het vat is vat door de leegte. 
Vensters en deuren vormen het huis: 
het huis is huis door de leegte. 
Alle vormen zijn wat ze zijn 
door de ongevormde leegte.  

19Qian legt dit gedeelte uit in mystieke termen. De tegenstellingen kunnen alleen worden opgelost binnen een omvattende 
werkelijkheid (die niet in woorden kan worden gevat). Voor het vatten van deze werkelijkheid is een ‘ongedifferentieerde geest’  
nodig. Dit alles lijkt mij bij een nuchtere lezing van de Tao Te Tsjing te ver gezocht. Zo betekent het drinken bij de moeder (fr. 20) nog 
niet een mystieke eenwording. Duyvendak vertaalt deze zinsnede dan ook met het bepeinzen van de weg. 
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73. ... 

De Weg des hemels is: 
niet-streven 
toch goed kunnen overwinnen, 
niet-spreken 
toch goed aan de omstandigheden kunnen beantwoorden, 
niet-roepen 
maar de dingen uit zichzelf laten komen, 
traag-zijn 
toch goed plannen maken. 

 
Het net van de hemel is groot, de mazen zijn wijd, 
maar niets ontsnapt er. 
 

29.  ... 
Daarom doet de heilige ('sheng') niets en bederft zo niets, 
hij houdt niets vast en verliest zo niets. 
Immers de dingen: soms zijn zij voorop, soms achterop, 

     soms blazen zij zachtjes, soms hijgen zij heftig, 
     soms zijn zij sterk, soms zijn zij zwak, 
     soms beginnen zij, soms vervallen zij. 

Daarom vermijdt de heilige te sterke nadruk, 
hij vermijdt te grote inzet, 
hij vermijdt een te zeer. 

 
20. Schaf af de studie en gij zijt zonder zorgen. 

-Wat is het verschil tussen 'ja' en 'jawel'? 
-Wat is het onderscheid tussen goed en kwaad? 
-Men moet vrezen wat de anderen vrezen! 

Hoe onbegrensd is de studie hiervan. 
Er komt geen einde aan! 

 
Maar als alle mensen in optocht gaan, 
zoals bij het genieten van een groot offerfeest 
of bij het beklimmen van een hoogte bij het voorjaarsfeest 
dan alleen ik, ik verroer me niet 
-zo lijdelijk!- 
als een zuigeling die niet heeft leren lachen 
-zo lusteloos!- 
als wie niet weet waarheen zich te wenden. 
Als alle mensen overvloed hebben 
ben ik alleen als iemand, die alles heeft verloren. 
Dit komt omdat ik het hart heb van een dwaas, 
- zo dom! 

 
Laten de gewone mensen verlicht zijn, 
ik alleen ben in het donker. 
Laten de gewone mensen vol begrip zijn, 
ik alleen ben bekrompen. 

 
Hoe flauw is mijn schijnsel 
als van de maan in haar laatste kwartier! 
Hoe vlottend ben ik 
als wie zich nergens ophoudt. 
Laat alle mensen tot iets in staat zijn, 
- ik alleen ben onwetend als een dorper. 

 
Ik alleen ben verschillend van anderen daarin 
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dat ik waarde hecht aan het drinken bij de Moeder20. 
 
67. ... 

Ik heb drie kostbaarheden, 
die ik vasthoud en bewaar. 
De eerste heet: zachtmoedigheid, 
de tweede heet: gematigdheid, 
de derde heet: niet de eerste durven te zijn. 
... 

 
65. In de oudheid verlichtten zij,  

die bedreven waren in het beoefenen van de Weg  
daarmee niet het volk, maar hielden het dom. 
Wanneer het volk moeilijk is te regeren, 
komt dat omdat het te veel kennis bezit. 
Daarom:  wie door kennis een land regeert, 

   is een plaag voor het land, 
   wie niet door middel van kennis een land regeert, 
   is tot heil van het land. 

Wie dit weet, raadpleegt ook de maatstaf21. 
Bestendig de maatstaf te kunnen raadplegen, heet geheime kracht ('Te'). 
Deze geheime kracht is diep, vérreikend, tegengesteld aan de dingen. 
Zo bereikt zij tenslotte de grote meegaandheid. 

 
72. Indien het volk geen ontzag heeft voor het gezag, 

bereikt het grootste gezag zijn hoogtepunt. 
... 

 
75. Als het volk moeilijk valt te regeren, 

komt dat door de bemoeizucht van zijn meerderen. 
... 

 
3. ... 

Daarom maakt de heilige, bij de beoefening van zijn regering het hart van de mensen leeg en hun 
buik vol, 
maakt hun wil zwak en hun beenderen sterk 
en bewerkt zo bestendig dat het volk geen kennis bezit en geen begeerten, 
en dat zelfs zij die kennis bezitten niet durven handelen. 
Hij beoefent de daadloosheid ('woe wei') 
en bij gevolg is er niets dat niet ordelijk is geregeld. 

 
19. Toon het volk natuurlijke eenvoud, 

klem u vast aan ongekunsteldheid, 
beperk zelfzucht en verminder begeerten. 

 
 
 

                                            
20'Drinken bij de Moeder': Het bepeinzen van de Weg ('Tao'), waarin alle verschijnselen besloten liggen (Duyvendak). 

21Waarschijnlijk een geomantisch bord (Duyvendak), gebruikt bij het vast stellen van de meest gunstige ligging van de graven. Ook 
toegepast bij het bepalen van voortekens en als maatstaf voor de toekomst. 
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80. Een klein land met weinig inwoners, waar men het volk ertoe kan brengen geen gebruik te ma-

ken van werktuigen, die het werk doen van tien of honderd man! 
Waar men het volk ertoe kan brengen de dood zwaar te tillen en niet naar verre streken te  

 verhuizen! 
Waar, ofschoon er schepen en wagens zijn, er niets zou zijn om ze mee te bevrachten, waar, 
ofschoon er kolders en wapens zijn, er geen gelegenheid zou zijn ermee te drillen! 
Waar men het volk ertoe zou kunnen brengen 
weer terug te keren tot het gebruik van geknoopte touwen22, 
zijn eigen voedsel lekker te vinden, 
tevreden te zijn met zijn eigen woningen, 
behagen te scheppen in zijn eigen gewoonten. 
Waar, terwijl een naburig land binnen het gezicht ligt, zodat men elkaars hanen kan horen kraaien 
en honden blaffen, toch het volk van die twee landen tot zijn dood op hoge leeftijd toe met elkaar 
geen omgang heeft. 

 
71. Weten niet weten achten 

is het hoogste, 
niet weten weten achten 
is een ziekte. 
... 

 
81. Wie weet spreekt niet, 

wie spreekt weet niet. 
Wie oprecht spreekt, is geen mooiprater, 
een mooiprater is niet oprecht. 
Wie goed is, redetwist niet, 
wie redetwist, is niet goed. 
wie weet, gokt niet 
wie gokt, weet niet.23 

 
45. ... 

Zuiverheid en stilte zijn een richtsnoer voor de wereld. 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
22Geknoopte touwen worden in de oudheid waarschijnlijk gebruikt in plaats van schrift. 

23De eerste regels zijn door Duyvendak, in navolging van Ma Sju-loen, uit 56 naar 81 overgebracht omdat ze hier om allerlei 
technische redenen beter passen. Zij komen zo te staan binnen een moraliserende context. Voor Qian zijn zij -op hun oorspronkelijke 
plaats- juist reden de Tao Te Tsjing in de mystieke traditie te plaatsen. 
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11.2. Samkara,  Advaita-Vedanta 
 
11.2.1. De dagelijkse werkelijkheid  

Zwerver, je doolt eindeloos rond van bloem naar bloem en je 
denkt dat het parfum van een vrouw en alle andere zinnelijke 
geneugten even zoveel bronnen zijn van geluk. Maar wanneer 
je eenmaal hebt genoten, blijft de pijn van het afscheid over. 
Ook een bij laat zich vangen door de geur van de gele cam-
paka-bloem. 

 
(1) Mensen staan als actieve wezens in het leven, met hun werk, hun vreugde en verdriet. Zij maken hun 
plannen, komen op voor hun belangen, streven naar beloning en waardering en proberen straf en dreiging 
te ontlopen. Zij zijn zich bewust van hun bestaan en nemen hun omgeving zintuiglijk waar in al haar 
veranderingen. Zij merken dat zij als individuen in een wereld staan vol tegenstellingen en tegen-strijdighe-
den, een wereld van chaos, onzekerheid en lijden. In deze toestand verlangen zij naar orde en krijgen 
daarin steun van hun verstand. Dit brengt systeem in de opeenvolgende gebeurtenissen en plaats deze in 
causale samenhangen. 
 
(2) Wel blijft er een gevoel van ontevredenheid bestaan: de kijk op de dingen blijft oppervlakkig en 
beperkt. Als mensen de situatie, waarin zij verkeren, vervolgens dieper gaan onderzoeken, worden zij des 
te pessimistischer. Juist door na te denken stuiten zij op het oneindige, op de steeds terugwijkende 
werkelijkheid, waar de grenzen vervagen. Zij staan voor de eindeloze leegte, voor het Niets. 
Twijfel komt op. Dat wat men weet van de verschijnselen berust louter op geloof en vertrouwen: ruimte en 
tijd (RT) zijn begrensde, menselijke begrippen, zij bezitten geen bestaansrecht in zich. Het begrip cau-sali-
teit kan men zich, als men er goed over nadenkt, niet voorstellen en helpt bovendien niet om het ontstaan 
en bestaan van de eindige wereld te begrijpen: neemt men een eerste oorzaak aan als verklaring van haar 
ontstaan, dan staat men voor een paradox omdat deze oorzaak blijkbaar ook zichzelf moet veroorzaken. 
De dagelijkse zekerheden worden zo op radicale manier ondermijnd.  
 
(3) Toch blijft er, ondanks alle relativisme en nihilisme, één ding overeind: ik ben me van mezelf bewust. 
Zelfs indien ik de wereld zou moeten omschrijven als één grote illusie, als één groot niets, dan nog veron-
derstelt dit niets iemand die zichzelf kent. Niemand kan zich van zichzelf indenken dat hij niet bestaat. Het 
ik is een onveranderlijk, vast punt dat aan zichzelf gelijk blijft. 
 

Iedereen gelooft dat hij bestaat en denkt nooit Ík ben er niet. 
 
Wanneer we zeggen: ik ben het, die nu kent dat wat aanwezig is, ik ben het die dat  wat voorbij ging en  wat 
vroeger was, heb gekend, ik  ben het, die het toekomstige en dat wat later komt, zal kennen - dan is in dit woord 
inbegrepen dat wel het voorwerp van het kennen, maar niet het kennende zelf verandert, want dit is in verleden, 
heden en toekomst op gelijke wijze voortdurend aanwezig.  

 
In alle redelijkheid mag worden geconcludeerd dat er een zelf bestaat.  
 
(4) Maar ook deze weg biedt geen uitweg. Het gewone mensenverstand en de wetenschap zullen staande 
houden dat de menselijke persoonlijkheid, met zijn bewustzijn en intellect, een product is van natuurlijke, 
in eerste instantie, onbewuste processen. Buiten het lichaam en los van de stoffelijke wereld van RT blijft 
er niets over. Deze weg loopt dan ook dood. Het zelf is louter een logische mogelijkheid, meer niet. 
 
 
11.2.2. Avydia: het menselijke tekort  
 
(1) Nadere studie maakt alles duidelijk: de menselijke situatie wordt gekenmerkt door een tekort. De 
menselijke kennis is van nature aan grenzen gebonden ('avydia').  
Iets wat de zintuigen aanbieden, delen mensen verstandelijk in naar de kenmerken dat het vertoont. Zij 
onderscheiden de dingen (S) naar hun eigenschappen (P) en brengen de wereld zo in kaart. Met het 
syllogisme als redeneringsvorm kunnen zij hieruit nieuwe kennis afleiden. 
Ik ben gebonden aan waarneming en intellect. Deze stellen mij tegenover de dingen. Als subject ben ik 
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gescheiden van de verschijnselen om mij heen. Ik heb geen vat op de werkelijkheid, maar leg haar 
objectief vast als ding, als voorwerp, ik versplinter haar en deel haar op. Het werkelijke wordt gelijkgesteld 
aan het niet-werkelijke, omdat ik er iets aan toevoeg dat het niet echt is: ik omschrijf het met eigenschap-
pen, die het zelf niet is. 
 
(2) Zekerheid en troost vinden mensen, naar het lijkt, in de goddelijke openbaring, de Veda's. Zij leren 
Isvara kennen als de schepper, onderhouder en vernietiger van de kosmos. 
Maar ook op dit punt is de menselijke kennis aangepast. De goddelijke werkelijkheid ('Brahman') wordt 
binnen de theologie tot een voorwerp gemaakt, zij wordt geobjectiveerd in een godheid, die als hoogste en 
volmaakte persoonlijkheid wordt aanbeden. Toch is deze lagere kennis in het dagelijkse leven van groot 
belang en bijzonder zinvol. 
 
(3) Ook de filosofie laat ons in de steek. Ontologisch stuiten we op Brahman als het zuivere Zijn: dat wat 
we als hoogste werkelijkheid (kunnen) denken kan niet niet-zijn.  
Het denken voert ons tot aan de uiterste grenzen van de kennis, het wijst ons op de oergrond (‘Brahman’) 
in ons, maar dit zonder dat we de grens kunnen overschrijden. Wij zijn immers alleen in staat Brahman op 
logische weg via het PnC ('abadha') te benaderen. Ons denken is beperkt. 
 
Een zuiver, redelijk bewijs van het bestaan van god kan door het verstand niet worden geleverd. Het blijft logisch gezien niet meer 
dan een mogelijkheid. Wel kan men vanuit praktische ervaring concluderen dat de wereld alleen kan worden verklaard vanuit een 
zelfbewuste persoonlijkheid, vanuit een godheid, die als de Ene orde en rede is te midden van de chaos en het licht is in de duister-
nis. Isvara, dat bevestigen de Veda's, is de oergrond van de verandering en doordringt alles. 
Speculatief: mensen kunnen het oneindige, de tegenstellingen, de nietigheid en onvolmaaktheid niet met een gerust hart aanvaar-
den. Zij zouden zich overgeven aan nihilisme. Maar dit beperkte leven wijst mensen juist op een vast punt binnen het bestaan, op iets 
dat hen draagt. In ontologische termen: iets dat niet-is toont  iets dat is. 
 
 
11.2.3. Vydia  

Gezegend zijn zij die inzien hoezeer dit leven is  weggezonken in een 
brij van onwetendheid ('avydia'). Zij zien hoe  weinig van  waarde in dit 
leven is te vinden, want de mensen lijden en hebben pijn. Dit is het 
weerkerend lot van de mens in onwetendheid. Hij kan niet verder  zien 
dan ouderdom en dood. Wie deze vergankelijkheid doorziet, snijdt de 
banden  van gevangenschap en slavernij door met het zwaard van 
Zelfkennis. Zo wordt de Waarheid verwerkelijkt. 

 
(1) Waar het alledaagse verstand ('vyavaharika') je in de steek laat, komt de intuïtie ('anubhava') je als 
goddelijke genadegave te hulp. Je weet je ten diepste opgenomen in een allesomvattende werkelijk-  heid. 
Zuiver intuïtief weet je dat het zelf ('atman') het fundament is van je doen en denken.24,25,26  Zoals de 

                                            
24'Atman is puur bewustzijn, zij komt duidelijk aan het licht als grondslag van de toestanden van waken, dromen en droomloze slaap. 
Het wordt van binnen ervaren als ononderbroken bewustzijn, het bewustzijn dat ik ik ben. Het is deze onveranderlijke getuige die het 
ik, het intellect en het overige in zijn vele vormen en veranderingen ervaart. Het wordt verwerkelijkt in iemands eigen hart als 
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Hindoe-traditie zegt: (Atman) dat ben jij ('Tat swam asi'). 
 

-Ik ben Atman, Eeuwig Bewustzijn is mijn natuur. Het Bewustzijn doordringt alles, maar wordt zelf door niet doordrongen.   
Het blijft altijd zuiver, helder en smetteloos.  

 

                                                                                                                                        
bestaan, kennis en absolute gelukzaligheid'. 

25Samkara vergelijkt deze kennis met de 'kennis' die we opdoen tijdens de slaap: 'In diepe slaap ervaart de mens het Zelf als zuiver 
bestaan, geheel stil. Dan houdt de verhullende waan van Maya eindelijk -even- op. Diepe slaap is als een totale zons-verduistering. 
Alles is even onzichtbaar geworden en stil. Wie uit die diepe slaap ontwaakt, zegt dat hij goed en diep geslapen heeft. Met die 
erkenning is hij wakker geworden. Zo is dat Zelf.'  
Elders: 'In de droomloze slaap, als er geen object van ervaring is, wordt het genot van Atman gevoeld. Dit wordt bevestigd door onze 
persoonlijke ervaring, als ook door de geschriften, de traditie en de logica'. 

26Radhakrishnan: 'Samkara erkent de werkelijkheid van een intuïtief bewustzijn ('anubhava'), waarin de onderscheiding tussen 
subject en object is opgeheven en de waarheid van het hoogste zelf wordt gegrepen. Het is de onuitsprekelijke ervaring, die denken 
en woorden overtreft, die ons gehele leven verandert en de zekerheid van een goddelijke aanwezigheid laat kennen. Het is de 
toestand van het bewustzijn, die wordt veroorzaakt, wanneer het individu zich losmaakt van alle eindige beperkingen, zijn verstand 
ingesloten. Zij wordt begeleid door wat Russell beschrijft als "de ware geest van gelukzaligheid, van verrukking, van het gevoel meer 
dan een mens te zijn". Een voorproefje van deze gelukzaligheid krijgen wij in ogenblikken van on-baatzuchtige contemplatie en 
esthetisch genot.' 

-Ik ben Atman, Eeuwig Bewustzijn is mijn natuur. Atman en bewustzijn zijn identiek en dus onafscheidelijk, zoals  hitte   en 
vuur. Dat Eeuwig onbeweeglijke is de oorsprong van alle beweging. Geest en zintuigen functioneren dankzij Dat.  

 
-Ik ben Atman, Eeuwig Bewustzijn is mijn natuur. Eén, zuiver, vanzelf lichtgevend. Toch lijkt het alsof dit Bewustzijn in   
ieder afzonderlijke geest verschillend en apart is. Dan is het net zoals met de zon die zich als een eindeloos aantal    
zonnen voordoet wanneer zij wordt weerspiegeld in even zoveel schaaltjes gevuld met water. 
 
-Het Zelf, Atman, is niets anders dan bewustzijn ('sat'), kennis ('cit') en gelukzaligheid  ('ananda'). Door dit te vergeten    
toont deze schepping zich als iets onwerkelijks, als een boze droom, veroorzaakt door slaap. Dit is de waan van de dag.   
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Ik ben zuiver. Ik ben het Al, het Enige, het Eeuwige, Shiva zelf. 
 
Een universeel bewustzijn ('caitanya'), zelf buiten ruimte en tijd, begeleidt al je dagelijkse ervaringen, geeft 
samenhang en brengt orde.  
 
(2) Met de intuïtieve kennis van Atman stuit men direct op de grondslag van het bestaan, op Brahman. Het 
zelf is wezenlijk en werkelijk, het is eeuwig, onveranderlijk en volkomen. 'Atma ca Brahma': Atman is 
Brahman. Dit geheel in de trant van het traditionele 'Aham brahma asmi' ('Ik ben Brahman'). 
Brahman is een twee-eenheid met Atman. Subject en object zijn één of 'niet-twee' ('advaitam'), het verlicht 
het organisme, zoals het ontelbare organismen innerlijk verlicht met bewustzijn. 
 
In het menselijk denken is de werkelijkheid gesplitst in subject en object. De absolute eenheid van Atman en Brahman kan niet in  
woorden  worden gevat. In theologie en metafysica moet men deze eenheid opdelen in een subjectieve, persoonlijke pool ('Atman') 
en in een objectieve, zakelijke tegenpool ('Brahman'). 
 
(3) Als bewustzijn is Atman niet op iets gericht en krijgt geen indrukken van buitenaf. Hij verlicht zichzelf en 
vindt in zichzelf rust en stilte. Hij ontplooit geen activiteiten, heeft geen kennis van een wereld van feiten en 
gebeurtenissen, vol tegenstellingen en conflicten of van personen en voorwerpen met hun specifieke 
eigenschappen. Kennis ligt in zijn wezen opgesloten. Zoals de zon schijnt, zonder dat er iets door haar 
wordt beschenen, zo bezit Atman bewustzijn, ook wanneer geen ding aanwezig is. 
Als Atman hebben mensen een onmiddellijke kennis van de werkelijkheid. Zij bezitten een diepere vorm 
van weten ('vydia'). Deze is niet in taal te vangen, alleen beelden kunnen misschien iets verduidelijken. 
Verder past het zwijgen. 
 
(4) Brahman omvat de universele werkelijkheid van het leven. Ook dit begrip kan niet worden gedefinieerd. 

Brahman is niet-wezenlijk, maar ook niet on-wezenlijk en evenmin beide tegelijkertijd. Brahman  is noch groot, 
noch klein, niet manlijk, niet vrouwelijk, maar ook niet zonder geslacht.  

 
Juist dat wat de dagelijkse werkelijkheid kenmerkt, is niet op Brahman van toepassing. Het is geen 
substantie, geen zuiver denkbare werkelijkheid, het is niet aan RT gebonden, kent geen activiteit of 
eigenschappen. Brahman is het geheel andere, dat op zichzelf is betrokken en aan zichzelf gelijk is: het 
ene als niet-twee ('advaitam').   
 
Tekst kader: Brahman Nirguna 
 
 
11.2.4. De dubbelzinnigheid van openbaring en intel lect  
 
(1) De intuïtie is voor mensen het enige richtsnoer. Noch de Heilige Geschriften, noch het verstand kunnen 
hun leiding geven. De Veda's verduisteren de kijk door Isvara los te weken uit de ene, goddelijke werkelijk-
heid en hem als persoonlijkheid voor te stellen. Daardoor draagt hij het kenmerk van het niet-zijn in zich. 
Het intellect is gevangen binnen de scheiding van subject en object, het is niet in staat het onein- dige en 
absolute in zijn begrippen te vatten.  
Toch hebben openbaring en intellect een belangrijke functie. Zij overwinnen de twijfel en brengen mensen 
op de weg van de wijsheid ('vydia'). De Veda's ontrafelen de domheid ('avydia'), geven inzicht in de tijdloze 
wetten van de schepping en wijzen -binnen de bestaande werkelijkheid- op het wezen van de godheid. 
Het intellect kan vooroordelen wegnemen en ondersteunt de inzichten van de intuïtie. Het stelt dat kennis 
die niet kan worden weersproken, waar is. Zo vindt het Zelf ('Atman') logisch in het intellect zijn bevesti-
ging: het kan worden gedacht, maar niet weersproken! 
 
 
(2) Openbaring en verstand zijn beide ambivalent: zwak vanuit de werkelijkheid van Atman-Brahman, sterk 
binnen het menselijk bestaan.  
De Veda's zijn voor het volk een onfeilbare bron van kennis, tonen het een hogere, goddelijke orde en 
laten soms zelfs de eenheid van de mens met Brahman zien. Maar ook versluieren zij de waarheid door 
ons de kosmos af te schilderen als een veelheid aan verschijnselen, met haar feiten en processen, met 
haar goden en mensen. 
Het intellect staat vaak in dienst van de hartstocht en van persoonlijke belangen, het brengt vertwijfeling en 
beperkt inzicht en begrip. Toch blijkt het bij een juist gebruik een machtig instrument te zijn: met het PnC is 
het de toetssteen van alle waarheid, ook van de Veda's. 
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11.2.5. Maya 
 
De stoffelijke wereld ('prakrti'), de wereld van zintuigen en verstand is maya, zij is vlietend en schimmig van 
aard, maar bestaat objectief, los van het menselijk bewustzijn. Zij is geen illusie, geen projectie. Haar 
bestaan kan niet worden ontkend, maar ook kan niet worden aangetoond dat zij werkelijkheid ('Brahman') 
is: zij is noch zijn, noch niet-zijn, maar een worden, dat niet kan worden gedefinieerd of tot uitdrukking 
worden gebracht. 
In de filosofie mag daarom worden gesteld dat zij echt bestaat -voor het alledaagse leven is dat van groot 
belang-, hoewel de brahmanubhava, de schouwer van Brahman, weet dat dit stoffelijke bestaan louter 
schijn en illusie is. De massa  wordt misleid en doorziet de situatie niet. Met een beeld: de magiër zit op de 
grond, maar de bezoekers zien hem langs een touw naar boven klimmen. Zij worden betoverd27. 
Toch kan niemand ontkennen dat de verschijnselen zijn gegrond in Brahman. Zelfs een illusie of een diepe 
slaap zijn niet zonder werkelijkheid: deze wereld ('prakrti') draagt de sporen in zich van het oneindige (en 
daarmee van de waarheid)28. 
 
 
11.2.6. Metafysica en kentheorie  

De ziel ('jiva') beweegt zich voortdurend van hier naar het hiernamaals en 
weer terug. Dit komt door het zaad van de handelingen uit het verleden die 
in de ziel liggen opgeslagen. De werkelijke menselijke uitdaging is gelegen 
in het vermogen om het zuivere bewustzijn te onderscheiden van zijn weer-
spiegeling of evenbeeld, de ziel. 

 
(1) Er zijn twee werelden: intuïtief weten mensen van het bestaan van een absolute wereld, zintuiglijk en 
verstandelijk staan zij als subject ('jiva') in een stoffelijke wereld van voorwerpen en gebeurtenissen. En 
daarmee is het mysterie gegeven. Het is immers een diep geheim hoe het ene ('Atman-Brahman') zich 
kan manifesteren in een wereld van voortdurende veranderingen en tegenstellingen ('maya'), hoe het Zelf 
('Atman') als oergrond van het bestaan en als bron van wijsheid ('vydia') valt te rijmen met de aangeboren 
menselijke onwetendheid ('avydia'). Filosofisch is het is een onoplosbaar raadsel hoe het beginsel van de 
identiteit ('Atman =  Brahman') kan samenvallen met het PnC, het beginsel van de niet-tegenspraak, dat 
de ontkenning, het niet-zijn in zich draagt. 
Met een beeld probeert Samkara de verhouding tussen beide werelden te verduidelijken. In een touw kan 

                                            
27Maya staat oorspronkelijk voor magie en krijgt binnen de filosofie de betekenis van scheppende kracht. Volgens Ninian Smart e.a. 
grijpt Samkara terug op deze oude betekenis. Het begrip maya duidt dan op de speelse, scheppende kracht van Brahman (Isvara). 
Samkara spreekt zelf van 'de grote illusie van Maya's toverkunst'. 

28Met het Maya-principe  wordt in dit boek aangegeven dat er doorslaggevende twijfel is over het bestaan van de werkelijkheid, 
zoals mensen die ervaren: zij lijkt eerder een droom, een illusie, een projectie. Het wordt in allerlei nuances toegepast (bv door 
Parmenides, Plato en Hegel). 
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men een slang zien, omdat men in onwetendheid ('avydia') iets onwerkelijks ('maya') aan het 
oorspronkelijke voorwerp toevoegt. Deze uitleg van de werkelijkheid is ondeugdelijk, maar toch zou de 
slangen-interpretatie zonder het bestaan van het touw onmogelijk zijn geweest. Zo is ook Brahman,  
 
 
 
 
 
 
Brahman Nirguna 
 
In het beste geval kunnen we, meent Samkara, zeggen wat Brahman niet is, maar niet wat het is. Het 
overstijgt de polariteit van duur en verandering, geheel en deel, van het relatieve en absolute, eindige en 
oneindige, want deze zijn alle gebaseerd op de tegenstellingen van de ervaring. Het eindige streeft 
voortdurend boven zichzelf uit, maar het oneindige kan nergens heen streven. Zou het dat kunnen, dan 
zou het niet langer oneindig zijn. Wanneer wij het oneindig noemen, betekent dit geen gelijkstelling met 
een ontkenning van het eindige. Wij kunnen het wezen van Brahman niet begrijpen, zolang wij het 
gevormde en het eindige niet prijsgeven. Omdat de persoonlijkheid, behalve onder de begrenzende voor-
waarde van het niet-ik, niet kan worden gekend, is het absolute geen persoon. Als wordt aangegeven dat 
het absolute geen eigenschappen ('nirguna') bezit, dan betekent dit alleen dat het boven het empirische 
uitstijgt, want de eigenschappen ('guna') zijn de producten van de stoffelijke wereld ('prakrti') en het 
absolute gaat dit alles te boven. De eigenschappen ('guna') duiden op de voorwerpen als zodanig, maar 
God is geen voorwerp. Voorwerpen komen en gaan, maar de werkelijkheid verblijft als het bestendige 
temidden van alle verandering. Zo gaat zij ook de eigenschappen ('puna') en het wezen van de 
verschijnselen te boven. Toch mag het absolute daarom niet louter als een leegte, als een niets worden 
beschouwd. De Upanisjaden zeggen in dit verband 'nirguni guni'. Het Brahman is naar zijn wezen absoluut 
bewustzijn en kent toch niets omdat al het empirische kennen enkel berust op een vormverandering van 
het innerlijk orgaan. Bovendien is kennis zijn wezen en niet zijn eigenschap. Het is niet in die zin eeuwig 
dat het door alle tijden heen onveranderd voort bestaat, zoals het onbewogen Zijn van Parmenides, maar 
het is in die betekenis eeuwig dat het niet aan tijd gebonden en onverwoestbaar is.  Het is eeuwig omdat 
zijn volkomenheid en volmaaktheid niet op de tijd zijn betrokken. De opeenvolging, die dingen en 
gebeurtenissen in een tijdelijke orde verbindt, heeft voor het Brahman geen betekenis. Het is een eeuwig 
voortduren waaraan geen tijdsbetrekking beantwoordt. Het kan enkel negatief als het andere worden 
beschreven. Het is werkelijk ('sat'), wat betekent: niet onwerkelijk ('asat'). Het is bewustzijn ('cit'), wat 
betekent: niet onbewustzijn ('acit'). Het is gelukzaligheid, wat betekent: geen leed ('dukha'). Het is werkelijk 
omdat het geldig zijn bezit. Het houdt nooit op te zijn omdat het van niets afhankelijk is dat het als zijn in 
stand houdt. Het neemt niets van buiten zichzelf in zich op want dan zou immers het zijn het niet-zijn 
omsluiten. Het bevat geen eerste en laatste. Het ontvouwt, openbaart, ontwikkelt, uit, ontplooit en 
verandert zich niet, want het is volkomen in zichzelf identiek. We kunnen het niet beschouwen als een 
geheel dat uit delen bestaat omdat het naar zijn wezen één ('ekarasa') is. Het is werkelijk en toch zonder 
het wezen van de wereld. Een zijn als dit kan natuurlijk niet fysisch, kwantitatief en fragmentarisch van 
aard zijn. Het eeuwige zijn, dat geen gebrek kent, is naar zijn wezen bewustzijn ('cit'). Zo'n volheid aan 
geldig zijn en wezen is niets anders dan vrije gelukzaligheid ('ananda'). Alle menselijke geluk is een vonkje 
uit de gelukzaligheid van het Brahman. Deze is op haar beurt hoogste waarheid, volkomen zijn en volle 
vrijheid. De Atman en het Brahman hebben de gelijke kentekenen van het zijn, van het bewustzijn en van 
de gelukzaligheid, beide doordringen alles. De Atman is het Brahman. Het zuivere subjectieve is tegelijk 
het zuiver objectieve. Het Brahman schijnt vanuit het standpunt van het intellect meer het abstracte, de 
Atman eerder de abstracte subjectiviteit te zijn. Wanneer we het absolute ontsluieren, zien we dat het bijna 
weg, nagenoeg in het niets is verdampt. Hoe kunnen we nu deze rest, deze onwezenlijkheid als de 
hoogste werkelijkheid opvatten? 'Is het Brahman niet-zijn? Nee! Want zelfs enkel ingebeelde dingen 
moeten toch een grondslag hebben'. Wanneer er in het algemeen iets, wat dan ook, is, moet het Brahman 
werkelijk zijn. Alleen onze menselijke voorstelling laat ons aanvaarden dat het Brahman leeg schijnt, in 
plaats dat wij het als Brahman op zichzelf, dat in zijn meest volkomen werkelijkheid is, kunnen doorzien. 
 
 

                                Radhakrishnan 
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zonder enige activiteit en bemoeienis van zijn kant, de 'oorzaak' van de wereld van maya.  
 
Een tweede analogie komt uit de wereld van de sport (‘ lila’ ). Zoals een vorst, wiens wensen alle zijn vervuld, zich zonder enig doel 
aan  sportieve activiteiten en aan andere vormen van  tijdverdrijf  wijdt, als een soort van vermaak, en  spontaan zonder enige ex-
terne prikkel zijn gang gaat (alsof hij in- en uitademt), zo God. 29 
 
(2) Ook psychologisch zijn er problemen. Als individu ('jiva') behoren wij tot de stoffelijke wereld, maar 
intuïtief is het duidelijk dat ons zelf gelijk is aan Atman. De koppeling van een empirisch en een metafy-
sisch zelf kan niet worden verklaard. 
Een andere vraag: hoe is het mogelijk dat ons bewustzijn en dat van vele anderen één is in de ene Atman? 
Woorden schieten tekort, alleen een beeld kan helpen: kruiken hebben afzonderlijk eigen ruimte, maar 
deze ruimten zijn ieder een onderdeel van de ongedeelde ruimte in haar geheel. 
 
(3) Twee vragen blijven er nog over. De kentheoretische: hoe verhoudt het subject ('jiva') met zijn 
bewustzijn, zintuiglijke en verstandelijke vermogens zich tegenover de materiële wereld van de objecten 
('prakrti')? En de metafysische: wat is het wezen van de dagelijkse werkelijkheid en van de menselijke 
kennis? 
Kentheoretisch ligt de oplossing van Samkara in de lijn van Kant. Het bewustzijn legt ruimte, tijd en 
causaliteit op aan de materie en ordent zo de chaos. Mensen hebben kennis van een wereld die zij zelf 
vormgeven. Maar hun dagelijkse kennis is verduisterd omdat zij verstandelijk zijn gebonden aan de 
scheiding van subject en object. In hun onwetendheid ('avydia') doorzien zij niet dat de werkelijkheid als 
maya haar vastheid vindt in de twee-eenheid Atman-Brahman. 
Aan het bestaan van het bewustzijn en de verschijnselen zelf kan niet worden getwijfeld. Het bewustzijn, 
met zijn ordende kracht, en de stoffelijke wereld hebben beide (relatieve) werkelijkheid. 
Vanuit metafysisch gezichtspunt staat vast dat bewustzijn en materie de objectieve inhoud zijn van het 
goddelijke bewustzijn: Atman vervult de wereld, het verlicht het innerlijk en geeft het bewustzijn kracht. 
Hoe zouden mensen iets kunnen ervaren als niet Atman alles doordrong? Vanuit de stoffelijke wereld 
bezien zijn bewustzijn en kennis volstrekt ondenkbaar. 
Het kennen zelf is niet te kennen, het is niet in schema te brengen. Kennis kan niet boven zichzelf 
uitstijgen, maar is een onmiddellijk bewustzijn. Ware kennis openbaart zich als waar, zij heeft geen 
bevestiging nodig. 
 
 
11.2.7. Moksa  

Soms ziet hij het Zelf als smetteloos, vormloos, helder en zuiver, maar 
een andere keer ziet hij het zelf in alle verschillende aspecten en 
vormen. Hij kent de verschillen die door de materiële eigenschappen 
(guna's) worden veroorzaakt. Hij verbaast zich altijd over het wonder 
dat schepping heet, maar tegelijkertijd ziet hij de opperste eenvoud 
van eenheid die door alles heen straalt en daar geniet hij van. De wijze 
laat zich niet meer misleiden omdat zijn leermeester hem de weg heeft 
gewezen. 
 
Wie zich leert te baden in de vijver van zijn eigen en oorspronkelijke 
gelukzaligheid, als gevolg van zijn onvermoeibare inspanningen en zijn 
onophoudelijk zoeken, bereikt de staat van vrijheid en ongebonden-
heid. 

 

                                            
29Dit spelelement (‘ lila’ ) neemt in de Indische religie een belangrijke plaats in: de kosmos is een theater voor God. Een gedachte die 
ook bij Plato voorkomt: mensen zijn gemaakt als speeltuig voor God.. Dat is in ieder geval heel wat beter dan de visie binnen de 
mythen uit Mesopotamië, waar de mensen voor de goden niets anders zijn dan lastige vliegen die moeten worden verdelgd. 
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Het doel van de Vedanta ligt in het vinden van wijsheid ('vydia'). Mensen verlangen van hun onwetendheid 
en lijden te worden verlost. Zij zoeken kennis, vrede en vrijheid. 
Gelukzaligheid ('ananda') vinden zij als zij zich afkeren van de wereld met haar wensen en behoeften, als 
zij afstand nemen van het alledaagse leven en als ze hun begeerte en zelfzucht bestrijden. Kwaad is wat 
mensen afhoudt van de oneindigheid. Zij worden zichzelf door zich in vergetelheid te dompelen, af te 
sterven, weg te zinken in het niet-zijn. Zo vinden zij verlossing ('moksa'). 
 

Gezegend zijn zij die voorbijgaan aan de objectieve wereld, de wereld van de zichtbare dingen. Zij hebben 
geleerd trots, begoocheling, gehechtheid, haat en afgunst met rust te laten en zo weten zij zich verbonden met 
wat zij werkelijk zijn. Zij hebben hun eigen onsterfelijkheid verwerkelijkt en weten zich verenigd met hun geliefde. 
Die geliefde wordt de kennis van het Hoogste Zelf genoemd. Zij hebben zich teruggetrokken in het woud. 

 
Niet dat zij zich nu terugtrekken op zichzelf. In heiligheid en vole gemoedsrust zullen ze deemoedig, 
geduldig en zachtmoedig aan de wereld werken om vol liefde en medeleven het goede voorbeeld te 
geven. Stil gaan ze hun eigen weg zonder zich te laten meeslepen door waardering en beloning of zich te 
laten leiden door de gedragsregels van de groep.                                              
 
Tekst kader: Afsluiting. 
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Afsluiting 
 
Radhakrishnan,  Samkara's systeem 
 
 
In zijn metafysische diepte en logische kracht is Samkara's systeem ongeëvenaard. 
Geheel natuurlijk stapelt zich de ene gedachte op de andere, tot het Advaitisme 
volkomen voor ons staat en de gedachteconstructie kroont. Het is een heerlijk voor-
beeld van monistisch idealisme, dat op metafysische gronden moeilijk is te weerleggen. 
Samkara geeft ons een visie op het leven, zoals ze voor de verhevenste ogenblikken in 
de dichtkunst en in de religie aanvaardbaar is; we hoeven het er alleen over eens te zijn 
dat hij aan de intuïtie de voorkeur geeft boven het licht van het verstand. Zolang hij zich 
op dit hoge niveau bevindt, kan men hem niet tegenspreken. 
Maar de grote massa van de mensen wordt door twijfel neergedrukt, omdat zij toch al 
maar zelden zulke verheven hoogten bereikt. Zij acht het onbillijk dat de wereld, waarin 
zij leeft, zich beweegt en haar bestaan vindt, met zoveel geringschatting wordt bekeken 
en dat haar duisternis ('ajnana') wordt toegeschreven, waarbij er dan als troost aan 
wordt toegevoegd dat al die nare verschijnselen in het goddelijk licht spoedig 
verdwijnen. Haar komt het alles veranderende licht uit de hoge als onecht voor, en zij 
geeft als verklaring dat Samkara's systeem van mystieke onverschilligheid is tegenover 
de feiten. Veel mensen achten het een louter vrome wens aan te nemen dat al het 
menselijk leed wordt gestild en dat de gehele wereld als een onaangenaam droombeeld 
zal verdwijnen, dat we alle moeilijkheden aan onszelf hebben te danken en dat aan het 
einde van de wereld alle mensen de absolute eenheid zullen vinden, die alle harten 
bevredigt, alle tegenstellingen opheft en alle onrecht doet verdwijnen. De verrukte 
zelfverdieping -met de mantel van de heiligheid bekleed- bewijst een wrede 
onverschilligheid tegenover het praktische leven, zoals dit voor een redelijke 
volwassene nauwelijks is in te denken. 
Samkara weet dit alles heel goed en biedt ons daarom een logisch theïsme dat noch 
tegen het verstand ingaat, noch de wijsheid der Tijden veracht, maar tegelijk de hoogste 
verstandelijke uitbeelding van de waarheid is. Over de verhouding van het absolutisme 
van de intuïtie en van het empirisch theïsme van de logica zegt Samkara niets. Hij 
erkent dat er een gebied bestaat, waarin wij niet kunnen binnendringen en 
waartegenover een wijs agnosticisme een enig redelijke houding is. De betekenis van 
dat wat Samkara heeft bereikt, berust op de bijzondere kracht en pracht van het 
denken, waarmee het zoeken naar de werkelijkheid wordt bedreven, op het hoge 
idealisme van de geest, dat zonder rekening te houden met de theologische gevolgen, 
de moeilijke vraagstukken van het leven aanpakt en op de aanschouwing van een 
voltooiing, die een goddelijk licht werpt op het menselijke leven. 
Als een van de grootste filosofen en dialectici, als man van een helder oordeel en ruime 
verdraagzaamheid leert Samkara ons de waarheid lief te hebben, het verstand te eren 
en de zin van het leven te verwerkelijken. 
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11.3. Pascal, Pensées 
 
 
A. De drie orden 
 
fr.933. Er zijn drie orden van dingen: het vlees, de geest, de wil. De vleselijken zijn de rijken, de koningen: zij hebben het lichaam ten 
doel. De weetgierigen en geleerden: zij hebben de geest ten doel. De wijzen: zij hebben ten doel de gerechtigheid. 
 
 
B. Rede en intuïtie 
 
fr.54. Er zijn dus twee soorten verstand: het ene doorziet snel en grondig de gevolgtrekkingen uit de beginselen, en dat is het gezonde 
verstand

30
; het andere begrijpt een groot aantal beginselen zonder ze met elkaar te verwarren, en dat is het meetkundige verstand. In 

het eerste geval hebben we te doen met een krachtig en scherpzinnig verstand, in het tweede met een veelomvattend verstand. Het 
ene kan voorkomen zonder het andere: men kan een scherp en beperkt verstand, maar ook een veelomvattend en zwak verstand 
bezitten. 
 
fr.512. De meetkundigen, die enkel meetkundigen zijn, hebben dus een juist oordeel, maar alleen wanneer hun alles met behulp van 
definities en beginselen wordt uitgelegd: anders oordelen zij verkeerd en zijn zij onuitstaanbaar, want zij kunnen alleen juiste 
conclusies trekken uit scherp omlijnde beginselen. 
En de mensen met alleen maar hun intuïtieve ('fijne') inzicht, kunnen het geduld niet opbrengen om af te dalen tot de eerste begin-
selen van de dingen op het gebied van denken en verbeelden, waarvan zij in de wereld nooit iets hebben bespeurd en die helemaal 
buiten hun gezichtspunt liggen. 
 
fr.751. Zij die gewoon zijn met het gevoel te oordelen, begrijpen niets van zaken die moeten worden beredeneerd, want zij willen er 
aanstonds met één blik in doordringen en zijn niet gewend die beginselen te zoeken. De anderen daarentegen, die gewoon zijn 
volgens beginselen te redeneren, begrijpen niets van gevoelszaken, want zij zoeken beginselen en kunnen niet met één blik iets 
overzien. 
 
fr.110. Wij kennen de waarheid, niet alleen door de rede, maar ook door het hart. Op deze laatste wijze  kennen wij de eerste 
beginselen, en tevergeefs tracht de redenering, die er geen deel aan heeft ze te bestrijden. 
Want de kennis van de eerste beginselen, zoals het bestaan van ruimte en tijd, beweging, getal, is even vast als welke kennis dan 
ook, die onze redeneringen ons verschaffen. En op deze kennis van het hart en het instinct moet het verstand steunen en het met 
heel zijn betoog gronden. Het hart voelt dat er drie dimensies bestaan en dat de getallen oneindig zijn: en het verstand toont 
vervolgens aan dat er geen kwadraten zijn waarvan het ene het dubbele is van het andere.  
Beginselen worden gevoeld, stellingen worden bewezen: en dat alles met zekerheid, hoewel langs verschillende wegen. 
 
fr.298. Het hart heeft zijn eigen orde; de geest heeft de zijne, die van het beginsel en de bewijsvoering;  het hart heeft een andere. 
Men bewijst niet dat men moet worden bemind door de oorzaken van de liefde ordelijk uiteen te zetten: dat zou belachelijk zijn. 
 
 
C. Onwetendheid 
 
fr.83. Het gewone volk oordeelt juist over de dingen, want het verkeert in een toestand van natuurlijke onwetendheid, die voor de 
mens de ware is. De wetenschap beweegt zich tussen twee uitersten  die elkaar raken. Het eerste is de zuivere, natuurlijke on-
wetendheid, waarin alle mensen bij hun geboorte verkeren. Het andere uiterste is dat, waartoe grote geesten geraken die, na alles te 
hebben nagegaan wat mensen kunnen weten, oordelen dat zij niets weten en terugkeren tot dezelfde onwetendheid waarvan zij zijn 
uitgegaan. Maar dat is een bewuste onwetendheid die zichzelf kent. 
Zij die hier tussen in staan, die de natuurlijke onwetendheid achter zich hebben gelaten en de andere niet hebben kunnen bereiken, 
hebben een tikje van die zelfvoldane kennis en doen alsof zij alles weten. Zij zijn het die verwarring brengen in de wereld en over alles 
verkeerd oordelen. Het volk en de ontwikkelden bepalen de gang van zaken, de anderen hebben er slechts minachting voor en 
worden geminacht. Zij oordelen verkeerd over alle dingen, en de gewone mens oordeelt juist. 
 
 
D. Rede contra hartstocht 
 
fr.621. Burgeroorlog in de mens tussen rede en hartstocht. Indien hij alleen de rede had zonder hartstochten... Indien hij alleen de 
hartstochten had zonder rede... Maar nu hij beide heeft, kan hij de oorlog niet ontlopen, want hij kan slechts vrede hebben met het één 
door met het andere in oorlog te zijn: zo is hij altijd verdeeld en met zichzelf in tweestrijd. 
 

                                            
30De term is vaag: Pascal bedoelt niet het verstandelijk vermogen dat aan alle mensen eigen is ('common sense'), ook niet het 
gezonde verstand, dat een mengeling is van praktische, alledaagse argumentatie en emotionele reactie. Het gaat bij hem om een 
intuïtieve gewaarwording die mensen een directe kijk op de werkelijkheid waarborgt. 
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E. Grootheid en ellende 
 
fr.759. Het denken maakt de grootheid van de mens uit. De mens is maar een riet, het zwakste in de natuur, maar hij is een denkend 
riet. 
 
fr.200. Geheel onze waardigheid bestaat dus in het denken. Daaruit moeten we ons verheffen en niet uit de ruimte en de duur, die we 
niet kunnen vullen. Laten wij er dus naar streven om goed te denken: dat is het beginsel van de zedenleer. 
 
fr.756. Heel de waardigheid van de mens bestaat in het denken. Het denken is dus krachtens zijn wezen  bewonderenswaardig en 
onvergelijkelijk. Het zou wel buitengewone gebreken moeten hebben om verachtelijk te zijn, nu heeft het zulke ernstige, dat niets 
belachelijker is. Wat is het groot krachtens zijn wezen! Wat is het laag door zijn gebreken! Maar wat is dat denken? Wat is het dwaas! 
 
fr.117. De grootheid van de mens valt zo in het oog dat zij zelfs uit zijn ellende kan worden afgeleid.  Want wat voor de dieren natuur 
is, noemen wij bij de mens ellende. Daarmee erkennen wij dat, ls zijn natuur thans gelijk is aan die van de dieren, zij vervallen is van 
een betere natuur, die hem vroeger eigen was. 
 
fr.114. De grootheid van de mens bestaat hierin dat hij weet dat hij ellendig is. Een boom weet niet dat  hij ellendig is. Men is dus 
ellendig wanneer men zich ellendig weet, maar het is groot te weten dat men ellendig is. 
 
fr.633. Ondanks het zien van al onze ellende, die ons treft, die ons bij de keel grijpt, hebben we een  instinct dat we niet kunnen 
onderdrukken en dat ons er boven verheft. 
 
 
F. Het menselijke oordeelsvermogen 
 
fr.188. De laatste stap van de rede is de erkenning dat oneindig veel dingen haar te boven gaan. Zij is maar zwak als zij niet zover 
komt dat zij dit begrijpt.  
En als de natuurlijke dingen haar te boven gaan, wat zal men dan van de bovennatuurlijke zeggen! 
 
fr.558. De verscheidenheid is zo groot dat alle wijzen van lopen, hoesten, snuiten, niezen anders zijn.  Onder de vruchten onder-
scheidt men de druiven, en daaronder weer de muskaatdruiven, en dan de Condrieu, en dan de Desargues, en dan dit bepaalde 
entsel. Is dat alles? Zijn ooit twee dezelfde druiventrossen geteeld? En heeft ooit een tros twee dezelfde druiven? 
 
fr.65. Een stad, een veld is van verre een stad, een veld, maar naarmate men dichterbij komt, zijn het  huizen, bomen, dakpannen, 
bladeren, grassen, mieren, poten van mieren en zo tot in het oneindige toe. Dat alles gaat schuil onder de naam veld. 
 
fr.529. Wat is het moeilijk iets ter beoordeling aan een ander voor te leggen zonder dat men zijn oordeel  beïnvloedt door de wijze 
waarop men het aan hem voorlegt!  
Als men zegt 'ik vind het mooi', 'ik vind het duister', of zoiets, dan drijft men de verbeelding tot dit oordeel of prikkelt men iemand juist 
tot tegenspraak. Het is beter niets te zeggen: dan beoordeelt hij naar bevind van zaken, dat wil zeggen zoals die op dat ogenblik zijn 
en naar dat wat andere omstandigheden, waarover men geen zeggenschap heeft, er mogelijk hebben ingelegd. In ieder geval heeft 
men er dan zelf niets ingelegd, tenzij dat zwijgen ook invloed uitoefent, door de verklaring die hij er naar zijn stemming van geeft, of 
aan de hand van dat wat hij meent te kunnen opmaken uit de klank van de stem, voor zover hij daar tenminste kennis van heeft. Zo 
moeilijk is het een oordeel niet van zijn natuurlijke grondslag los te maken, of liever, zo weinig standvastige grondslag heeft het! 
 
fr.882. Welke reden hebben we om te beweren dat wij niet uit de dood kunnen opstaan? Wat is moeilijker, geboren worden of 
verrijzen, dat iets dat nooit is geweest tot het bestaan komt of dat iets dat is geweest opnieuw bestaat? Is het moeilijker tot het 
bestaan te komen dan erin terug te keren? Gewoonte maakt het ene gemakkelijk, gebrek aan gewoonte maakt het andere 
onmogelijk: een wel erg gemakkelijke wijze van oordelen! 
 
 
G. Twijfel 
 
fr.691. Twijfelzucht is de ware filosofie. 
 
fr.886. Twijfelaar, een ander woord voor koppig mens. 
 
fr.432. Ik kan enkel medelijden hebben met hen die oprecht onder deze twijfel zuchten, die haar beschouwen als de grootste der 
rampen en die niets verzuimen om eruit te geraken en daarom dit onderzoek tot hun voornaamste en ernstigste bezigheid maken. 
Maar wat hen betreft die hun leven doorbrengen zonder aan dit laatste levensdoel te denken en, enkel en alleen omdat zij in zichzelf 
niet de kennis vinden welke hen overtuigt, verzuimen die elders te zoeken en grondig na te gaan of deze mening er een is die het volk 
in lichtgelovige onnozelheid aanneemt, dan wel een die een zeer vaste en onwrikbare grond heeft, die beschouw ik heel anders.  
Deze achteloosheid is een zaak, waarbij het gaat om henzelf, om hun eeuwigheid, om hun al, zij ergert mij meer dan dat zij mij ont-
roert, zij verbaast en ontstelt mij: zij is iets monsterachtigs voor mij. Ik zeg dit niet uit vrome ijver voor een geestelijke devotie. Ik 
bedoel integendeel, dat men dit gevoelen dient te hebben uit een beginsel van menselijk belang en om het belang van de eigenliefde: 
daartoe behoeft men slechts in te zien wat de minst verlichten inzien. 
 



 
fr.406. Wij hebben een onvermogen tot bewijzen, dat door heel het dogmatisme niet valt te overwinnen. Wij hebben een denkbeeld 
van de waarheid dat door heel de twijfelzucht niet valt te overwinnen.   
 
 
H. De onzekere, ellendige toestand van de mens 
 
fr.198. Als ik de verblinding en de ellende van de mens zie, als ik heel het zwijgende heelal aanschouw, en de mens zonder licht, aan 
zichzelf overgelaten en als verdwaald in deze uithoek van de wereld, zonder dat hij weet wie hem daar heeft neergezet, wat hij er is 
komen doen, wat er na zijn dood van hem zal worden, onbekwaam tot enige kennis dan slaat de angst mij om het hart, als iemand die 
men in zijn slaap naar een verlaten en schrikwekkend eiland heeft gebracht en die wakker wordt zonder te weten waar hij is en zonder 
mogelijkheid eraf te komen. En dan verbaast het mij dat men niet wanhopig wordt over zo'n ellendige situatie. Ik zie andere mensen 
bij mij, van hetzelfde slag. Ik vraag hen of zij beter zijn ingelicht dan ik. Zij zeggen mij, nee. En dan zien die ongelukkige verdwaalden 
om zich heen en zij ontdekken een paar aardige dingen, en zij geven er zich aan over en hechten er zich aan. Ik voor mij heb er geen 
houvast aan kunnen vinden, en overwegende hoeveel meer waarschijnlijk het is dat er nog iets anders is dan wat ik zie, heb ik 
gezocht of God niet enig teken van zichzelf had achtergelaten. 
 
fr.427. "Ik weet niet wie mij op de wereld heeft gezet, of wat de wereld is, of wat ik zelf ben. Ik verkeer in een verschrikkelijke 
onwetendheid met betrekking tot alles. Ik weet niet wat mijn lichaam is, wat mijn zintuigen zijn, wat mijn ziel is, en zelfs niet wat dat 
deel van mij is dat denkt wat ik zeg, dat peinst over alles en over zichzelf, en dat zich evenmin kent als al het andere. 
Ik zie de ontzaglijke ruimten van het heelal die mij omsluiten, en ik weet mij gebonden aan een hoek van die onmetelijke uitgestrekt-
heid, zonder dat ik weet waarom ik juist hier en niet ergens anders ben geplaatst, of waarom de korte tijd dat ik mag leven, mij is 
toegewezen op dit punt en niet op een ander van de ganse eeuwigheid, die mij is voorafgegaan en die mij volgt. 
Aan de andere kant zie ik alleen maar oneindigheden, die mij omsluiten als een atoom en als een schaduw, die maar een oogwenk 
duurt en dan herroepelijk verdwijnt. Al wat ik weet is dat ik weldra zal sterven; maar wat ik het minst ken is deze dood zelf, die ik niet 
kan ontwijken. Zoals ik niet weet vanwaar ik kom, zo weet ik ook niet waar ik heen ga; ik weet alleen dat, als ik deze wereld verlaat, ik 
of in het niet verzink, of in de handen van een vertoornde God val, zonder te weten welke van beide toestanden mijn eeuwig deel zal 
zijn. Zo ben ik eraan toe, vol zwakheid en onzekerheid. En uit dat alles besluit ik dat ik dus al mijn levensdagen moet doorbrengen 
zonder te denken aan een onderzoek naar wat mij zal overkomen. Misschien zou ik enig licht kunnen vinden in mijn twijfel, maar ik wil 
er de moeite niet voor nemen, geen stap zetten om het te proberen. En dan, met verachting voor hen die zich met deze zorg aftobben, 
wil ik zonder vooruitzien en zonder vrees het grote waagstuk ondernemen en me zacht naar de dood laten leiden, in de onzekerheid 
omtrent mijn toekomstig eeuwig lot". 
Hoe komt men toch aan zulke opvattingen? Welke oorzaak van vreugde kan men vinden in de verwachting van enkel ellende zonder 
uitzicht? Welke reden tot ijdelheid is er gelegen in een rondtasten in ondoordringbare duisternis, en hoe is het mogelijk dat zulk een 
redenering opkomt in het hoofd van een zinnig mens? 
 
fr.199. Wat toch betekent de mens tenslotte in de natuur? Een niets vergeleken bij het oneindige, een al vergeleken bij het niets, 
houdt hij het midden tussen niets en alles. Oneindig ver verwijderd van het inzicht in deze uitersten, blijven het einde der dingen en 
hun begin voor hem onherroepelijk verborgen in een ondoordringbaar geheim: hij is evenmin in staat het niets te zien, waaruit hij is 
voortgekomen, als het oneindige, waarin hij wordt verzwolgen. 
Wat kan hij anders doen dan enige schijngestalten waarnemen van de daartussen gelegen dingen, eeuwig wanhopend om ooit hun 
begin of hun einde te leren kennen? Al deze dingen zijn ontsproten uit het niets en bewegen zich naar het oneindige. Wie kan deze 
verbijsterende gangen volgen? De Maker van die wonderen begrijpt ze. Niemand anders is daartoe in staat. 
Doordat de mensen hebben verzuimd deze oneindigheden te beschouwen, hebben zij zich vermetel gezet tot het onderzoek van de 
natuur, alsof zij in enige evenredigheid tot haar stonden. Het is vreemd dat zij de beginselen van de dingen wilden begrijpen en van 
daaruit tot kennis van het al wilden komen, met een aanmatiging even oneindig als het voorwerp van hun onderzoek. Want er is geen 
twijfel aan dat men zulk een voornemen niet kan maken, tenzij óf de aanmatiging, óf het begripsvermogen even oneindig is als de 
natuur. 
Ziedaar onze ware toestand. En dat maakt ons onbekwaam zowel om iets met zekerheid te weten als om volkomen onwetend te zijn. 
Wij dobberen rond op een uitgestrekt middengebied, altijd weifelend en onzeker, en worden her- en derwaarts gedreven. Aan welk 
einde wij ons ook denken vast te klampen om een houvast te hebben, het wijkt en laat ons in de steek, en als wij het volgen, ontsnapt 
het aan onze greep, glijdt ons uit de hand en vlucht weg in eeuwige vlucht. Niets blijft voor ons stilstaan. Deze toestand is voor ons 
natuurlijk en tegelijk druist zij lijnrecht tegen onze neigingen in. Wij branden van verlangen vaste grond onder de voeten te krijgen, 
een laatste stevige grondslag om er een toren op te bouwen, die zich oneindig verheft, maar heel ons fundament kraakt in zijn voegen 
en de aarde opent zich tot afgronden. 
Laten wij daarom geen zekerheid en vastheid zoeken. Ons verstand wordt telkens weer bedrogen door de veranderlijke schijn. Niets 
kan het eindige vastleggen tussen de twee oneindigheden die het omsluiten en ontvluchten. 
 
 
I. Verstrooiing 
 
fr.478. Zonder alle bezigheden afzonderlijk na te gaan is het voldoende ze samen te vatten in één woord: verstrooiing

31
. 

 
fr.414. Het enige dat ons troost biedt in onze ellende is de verstrooiing, en toch is dat de grootste van onze ellenden. Want zij is het 
die ons voornamelijk belet aan onszelf te denken en die ongemerkt in het verderf stort. Anders zouden wij onszelf vervelen en die 
verveling zou er ons toe brengen een doeltreffender middel te zoeken om er uit te geraken. Maar de verstrooiing vermaakt ons en 
voert ons onmerkbaar naar de dood. 
 

                                            
31Verstrooiing = ontspanning. Verstrooiing zoeken = afleiding zoeken. 
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fr.136. Wanneer ik mij er af en toe eens toe zette om over het drukke gedoe van de mensen na te denken, over de gevaren en 
moeilijkheden waaraan zij zich blootstellen, aan het hof, in de oorlog, waar zoveel twisten, hartstochten, gewaagde en dikwijls 
hachelijke ondernemingen ontstaan, ontdekte ik dat alle ellende van de mensen alleen daaruit voortkomt, dat zij niet rustig in een 
kamer kunnen blijven. 
De mensen die van nature hun toestand aanvoelen, trachten dan ook niets zozeer te ontlopen als de rust: zij doen al wat zij kunnen 
om onrust te zoeken. Daarom doet men er verkeerd aan hun gedrag te laken. Hun fout is niet dat zij drukte zoeken, tenminste als zij 
haar alleen maar zochten bij wijze van verstrooiing, maar hun fout is dat zij haar zoeken alsof het bezit van de dingen die zij nastreven 
hen werkelijk gelukkig zou kunnen maken. En om die reden heeft men gelijk wanneer men hun streven als ijdelheid brandmerkt. Zo 
begrijpen in heel deze kwestie én degenen die laken én degenen die gelaakt worden niets van de ware aard van de mens. 
Zij hebben een geheim instinct dat hen ertoe drijft de verstrooiing en de bezigheid buitenshuis te zoeken en dat voortkomt uit het 
diepe besef van hun voortdurende ellende. En zij hebben nog een ander geheim instinct, dat een overblijfsel is van de grootheid van 
onze eerste natuur en hun doet inzien dat het geluk uiteindelijk toch alleen in de rust is gelegen en niet in de drukte. En uit deze 
tegenstrijdige instincten vormt zich in hen een verward streven dat zich in het diepst van hun ziel aan hun gezicht onttrekt en dat hen 
drijft rust te zoeken in de drukte en om zich steeds meer te verbeelden dat de bevrediging, die zij niet vinden, eens hun deel zal zijn 
wanneer zij, door bepaalde moeilijkheden te overwinnen, de deur tot de rust zullen kunnen openen. 
 
fr.139. Van kindsbeen af worden mensen belast met de zorg voor hun eer, voor hun welzijn, voor hun vrienden, en ook nog voor de 
eer en het welzijn van hun vrienden. Men overlaadt hen met werkzaamheden, met het aanleren van talen en lichaamsoefeningen, en 
men brengt hun aan het verstand dat zij niet gelukkig kunnen zijn zonder dat hun gezondheid, hun eer, hun vermogen, en dat van hun 
vrienden, in goede staat verkeren, en dat zij ongelukkig worden zodra er maar iets aan hapert. Zo geeft men hun functies en 
bezigheden, waaronder zij zwoegen vanaf het krieken van de dag.  
-'Dat is wel een vreemde manier om hen gelukkig te maken!' zult u zeggen. 'Wat zou men beter kunnen doen om hen ongelukkig te 
doen zijn?'  
-Wat men beter zou kunnen doen? Men behoefde hun alleen maar al die zorgen te ontnemen, want dan zouden zij zichzelf zien, zij 
zouden gaan nadenken over wat zij zijn, waar zij vandaan komen, waar zij heen gaan. En daarom kan men hun niet genoeg te doen 
geven om hen af te leiden. Dat is ook de reden waarom men hun, als zij na zoveel drukke bezigheden een ogenblikje verpozing 
hebben, aanraadt die tijd te gebruiken om zich te verstrooien, om te spelen en om zich altijd maar onledig te houden. 
Wat is het hart van de mens toch voos en vol drek! 
 
fr.134. Omdat de mensen de dood, de ellende, de onwetendheid niet konden genezen, zijn zij op de gedachte gekomen om gelukkig 
te worden, door er niet aan te denken. 
 
 
J. Zelfkennis 
 
fr.72. Het is nodig zichzelf te kennen: al zou dit ook niet helpen om de waarheid te vinden, het helpt  tenminste om regel in zijn leven 
te brengen, en niets is meer te billijken. 
 
fr.978.Het is natuurlijk een kwaad als men vol gebreken zit. Maar het is een nog groter kwaad als men er vol van is en ze niet wil 
erkennen, want dan voegt men er nog het kwaad van bewust zelfbedrog aan toe. Wij willen niet dat anderen ons bedriegen, wij 
vinden het niet juist dat zij meer door ons geacht willen worden dan zij verdienen: het is dus evenmin juist dat wij hen bedriegen en 
dat wij door hen meer geacht willen worden dan wij verdienen. 
De mens bestaat dus enkel uit geveinsdheid, leugen en huichelarij, zowel voor zichzelf als tegenover anderen. Hij wil niet dat men 
hem de waarheid zegt. Hij vermijdt ze anderen te zeggen. En al die neigingen, zo ver van recht en rede verwijderd, vinden hun 
natuurlijke wortel in zijn hart. 
 
 
K. De weddenschap 
 
fr.418. Onderzoeken wij dan dit punt en zeggen wij 'God bestaat óf God bestaat niet'. Maar naar welke kant zullen wij overhellen? Het 
verstand kan hier niets beslissen. Er is een oneindige chaos die ons scheidt. Aan het einde van deze oneindige chaos wordt een spel 
gespeeld: kruis of munt. Wat zullen we wedden? Redelijkerwijs kunt u het ene noch het andere doen, redelijkerwijs kunt u geen van 
beide verdedigen. Beschuldig dus niet degenen van onredelijkheid die een keus hebben gedaan, want u weet er niets van. 
Laten wij winst en verlies tegen elkaar afwegen en als kruis nemen dat God bestaat. Overwegen wij nu deze gevallen: als u wint, wint 
u alles; als u verliest, verliest u niets. Wed dus zonder aarzelen dat Hij bestaat. 
Er is hier een oneindigheid van oneindig gelukkig leven te winnen, een kans op winst tegen een eindig aantal kansen op verlies en 
wat u op spel zet, is eindig. Daarmee vervalt alle risico; overal waar het oneindige is en waar geen oneindigheid van verlieskansen 
tegenover de winstkans staat, mag niet worden geaarzeld, maar moet alles worden gegeven. En zo moet men, wanneer men 
gedwongen is te spelen, de rede laten varen om het leven te behouden, liever dan dit te wagen ter wille van de oneindige winst, die 
even klaar staat u toe te vallen als het verlies van het niet. 
 
 
L. God in Christus 
 
fr.449. De God van de christenen is niet eenvoudig een God die de schepper is van de meetkundige waarheden en van de orde der 
elementen: die is het deel van de heidenen en de epucuristen. Hij is niet alleen een God die zijn voorzienigheid uitoefent over het 
leven en over het geld en goed van de mensen om een reeks van gelukkige jaren te schenken aan hen die Hem aanbidden: die is 
een deel van de joden. Maar de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jakob, de God der christenen, is een God van 
liefde en troost; het is een God die de ziel en het hart vervult van hen die Hij bezit; het is een God die hun innerlijk hun ellende en zijn 
oneindige barmhartigheid doet gevoelen, die zich met hen verenigt in het diepst van hun ziel; die haar vervult met ootmoed, vreugde, 
vertrouwen, liefde; die hen onbekwaam maakt tot een ander doel dan Hemzelf. 
Allen die God buiten Jezus Christus zoeken en die bij de natuur blijven staan, vinden geen enkel licht dat hun bevrediging geeft, of zij 
komen ertoe een middel te bedenken om God te kennen en Hem zonder middelaar te dienen en daardoor vervallen zij tot atheïsme of 



 
tot deïsme, beide zaken die de christelijke godsdienst haast evenzeer verafschuwt. 
 
fr.189. Wij kennen God alleen door Jezus Christus. Zonder deze Middelaar wordt ons alle gemeenschap met God ontnomen; door 
Jezus Christus kunnen wij God kennen. Allen die beweerden God te kennen en hem te kunnen bewijzen zonder Jezus Christus, 
beschikken slechts over krachteloze bewijzen. Maar om Jezus Christus te bewijzen hebben wij de profetieën en dat zijn deugdelijke, 
tastbare bewijzen. En daar de profetieën zijn vervuld en door de uitkomst waarachtig zijn bevonden, bevestigen zij de zekerheid van 
deze waarheden en bijgevolg het bewijs van de godheid van Jezus Christus. In Hem en door Hem kennen wij dus God. Daarbuiten, 
zonder de Schrift, zonder de erfzonde, zonder de noodzakelijke Middelaar, die was beloofd en is gekomen, kan men God niet met 
volstrekte zekerheid vinden en geen goede leer of goede zeden onderwijzen. Maar door Jezus Christus bewijst men dat God bestaat 
en onderricht men de ware zeden en de ware leer. 
Jezus Christus is dus de ware God der mensen. Maar wij kennen tegelijk onze ellende, want die God is niet anders dan de Verlosser 
uit onze ellende. Zo kunnen wij God slechts goed kennen wanneer wij onze ongerechtigheden kennen. Zij die God hebben gekend 
zonder hun ellende te kennen, hebben Hem dan ook niet verheerlijkt, maar zichzelf de eer gegeven. 
 
fr.423. Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent. Dat bemerkt men aan duizend dingen. 
 
fr.308. Alle lichamen tezamen en alle geesten tezamen en al hun voortbrengselen wegen niet op tegen de geringste beweging van 
christelijke liefde. Die is van een oneindig hogere orde. Uit alle lichamen tezamen kan men nog geen kleine gedachte laten ontstaan: 
dat is onmogelijk, het behoort tot een andere orde. Uit alle lichamen en geesten kan men geen beweging van ware christelijke liefde 
doen voortkomen, dat is onmogelijk, het behoort tot een andere orde, een bovennatuurlijke. 
 
fr.842. Onze godsdienst is wijs en dwaas. Wijs omdat hij het rijkst is aan kennis en het meest gegrond op wonderen, profetieën enz. 
Dwaas, omdat dit alles niet maakt dat men ertoe behoort. 
 
 
N. Ethiek 
 
fr.948. Men wijkt alleen af als men afwijkt van de liefde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11.4. Montaigne, Essais 
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  11.4.1. Scepsis  
 

(1) De wereld is enkel één golvende beweging, de vastheid die ik om me heen meen te 
ontdekken is louter schijn. 

 
De wereld is één voortdurende verandering. Alle dingen zijn voortdurend in beweging: de aarde, 
de rotsen van de Kaukasus, de piramiden van Egypte, én in het algemeen, én stuk voor stuk. De 
bestendigheid zelf is niets anders dan een saaie beweging. Ik ben niet zeker van mijn object, het 
beweegt zich schommelend heen en weer, in een natuurlijke dronkenschap. Ik neem het zoals het 
is en op het ogenblik dat ik daar vermaak in schep. 

 
(2) Als mensen zijn wij onderdeel van de natuur en zo een beeld van wisseling en 
verandering, ook in onze waarneming en oordeelsvorming. 
 

Mijn opvattingen en oordelen gaan tastenderwijs, waggelend, steigerend en struikelend vooruit, en 
als ik zo goed als ik kan ben gevorderd, voel ik mij ten zeerste onvoldaan; ik zie vandaar nog meer 
land, maar het zicht is onduidelijk door de wolken, die ik niet kan verdrijven. 
 

Wij kunnen geen eenheid, overeenkomst en samenhang ontdekken, omdat dingen en 
mensen een veelheid en verscheidenheid ('diversité') aan kenmerken bezitten. De 
werkelijkheid is ongrijpbaar, nergens hebben we houvast. 
 

Kortom, er is geen bestaan dat voortduurt; noch ons eigen bestaan, noch dat van de dingen. En 
wij, en ons oordeel, en alle sterfelijke dingen stromen en drijven zonder ophouden voorbij. Daarom 
kan het ene niet met het andere door een zekere band worden verbonden: of je nu beoordeelt of 
wordt beoordeeld, altijd ben je voortdurend in verandering en beweging. 
 

Kennis bezit ik zoals die zich op dit moment, actueel en concreet aan mij voordoet. De 
waarheid wisselt met de omstandigheden  waarin ik verkeer: 'Als ik dans, dans ik, als 
ik slaap, slaap ik'. 
 
(3) Montaigne bestrijdt de opvatting van Griekse en middeleeuwse filosofen dat de 
logica een geschikt instrument is om de twijfel te overwinnen omdat met haar een 
abstracte orde en samenhang wordt ontdekt. De werkelijkheid is niet abstract, zij kan 
niet worden vastgelegd in beginselen als 'identiteit' en 'niet tegenspraak'. In de natuur 
is nooit iets zichzelf gelijk. Zonder tegenspraak en tegenstrijdigheden stokt ieder 
gesprek, loopt ieder onderzoek direct vast. Zinvol is een logica die onderscheidingen 
maakt en die veelheid, verscheidenheid en nuances laat uit komen. Distinguo: ik 
onderscheid. 
 
(4) De rede verschaft geen algemeen inzicht in, laat staan een allesomvattende kijk op 
de werkelijkheid: het wezen van de dingen ('het Zijn') is voor mensen onbereikbaar.  
 

Wij hebben geen enkele toegang tot het Zijn, want de gehele menselijke natuur bevindt zich 
steeds tussen geboorte en sterven. Zij geeft enkel een duistere schijn en schaduw en brengt een 
onzekere en zwakke mening met zich mee. 
En als je dan eens een poging doet het wezen der dingen te grijpen dan blijkt alleen dat je naar 
water wilt grijpen. Want indien je dat wat van nature stroomt, wenst samen te drukken en persen, 
zal dat je ontglippen in die mate waarin je het wenste te grijpen en vast te houden. Omdat alle 
dingen van de ene in de andere verandering moeten overgaan, komt het verstand, dat daarachter 
een werkelijke substantie zoekt, bedrogen uit. Het kan immers niets ontdekken wat substantieel en 
duurzaam is. Alles is in wording en er is nauwelijks iets geheel en al, of reeds begint het te sterven, 
voordat het geboren is. 
 

Tegenover de leer van het Zijn ('ontologie') plaatst Montaigne de leer van beweging en 
verandering ('dialectiek'). 

 
   (5) Montaigne is scepticus. Steeds weer benadrukt hij dat zekerheid voor mensen 
   niet is weggelegd. 

 
Que scay je? 
Que je scay, ce que je fuis, mais non ce que je cherche. 
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Wat weet ik? Ik weet dat wat ik ontvlucht, niet wat ik zoek! Hij koestert een diep 
wantrouwen tegen hen die, op welke grond dan ook, menen aanspraak te kunnen 
maken op vaste en zekere kennis of die van oordeel zijn dat je een beroep kunt doen 
op wetenschap of filosofie. Wetenschap en filosofie maskeren, ja vervalsen de 
gewone dagelijkse werkelijkheid. De eerste omdat zij alleen maar op zoek is naar 
oorzaken en nog eens oorzaken, de tweede omdat zij boven de werkelijkheid uit wil 
gaan en haar wil vatten en vastleggen in rationele begrippen. 
Montaigne wenst zich te onthouden van ieder oordeel: epoche!. 
 

 
 

11.4.2. Montaigne, Het menselijk tekort 
 
(1) Montaigne heeft geen hoge dunk van mensen. Zij scepsis komt juist voort uit zijn 
negatieve visie op de menselijke natuur, die enkel donkere schijn en schaduw geeft. 
Mensen laten zich in alles meeslepen door hun lustgevoelens, dit maakt hun gedrag 
volkomen onberekenbaar: niemand krijgt er enige vat op. 
 

Ik geloof in het minst in de standvastigheid van de mens en het meest in zijn onstandvastigheid. In 
onze wijze van doen volgen wij de neigingen van onze begeerte, naar links, naar rechts, omhoog, 
omlaag, al naar de wind van het toeval ons brengt. Hij die zichzelf oplettend gadeslaat, ziet in 
zichzelf, ja zelfs in zijn oordeel deze wispelturigheid en ongelijkheid. 
 
Zeker, dit is een wispelturig, ijdel, verscheiden ('divers') onderwerp: de mens. Het is niet gemakke-
lijk over hem een onveranderlijk en eenvormig oordeel te vellen. 

 
De mens komt voort uit de natuur en is als lichamelijk wezen één brok bewegelijkheid 
en verandering. Zijn leven kent geen orde en zit vol beperkingen: 'Het wezen en het 
welzijn van de mens ligt in zijn gebrek'. Het bestaan blijft in al zijn breekbaarheid en 
kleinheid onvoltooid. De menselijke situatie ('la condition humaine') vertoont een tekort. 

 
Het meest rampzalige en breekbare van alle schepselen is de mens en tegelijkertijd het meest 
trotse. 
 
Wij zijn allen hol en leeg: niets dan wind en stem hebben wij om ons mee te vullen. 
 

(2) Ons gevoel van nietigheid en onzekerheid wordt versterkt door de rol van het toeval 
en door de gedachte aan de dood. 
Het toeval bepaalt ons leven en beheerst ons dagelijks in ons doen en laten. Het is 
een waanidee dat wij met al onze berekeningen en plannen, met onze behoedzaam-
heid en zorgvuldigheid haar invloed kunnen inperken. 
 

Geen zaak zo ijdel en oppervlakkig als de menselijke voorzichtigheid; en ondanks al onze plannen, 
raadgevingen en voorzorgen blijft het toeval heer en meester over de gebeurtenissen. 
 
Deze onvoorzichtigheid te menen dat de menselijke voorzichtigheid de rol van het toeval zou 
kunnen aanvullen. 
 

(3) De dood staat in centrum van het bestaan. Hij oefent zo'n grote macht uit over 
mensen dat zij niet van het leven kunnen genieten. Velen proberen hem daarom te 
verdringen. 

 
Het doel van onze levensloop is de dood, naar dit doel streven wij. Als zij ons van angst zou 
vervullen, hoe zouden wij dan een stap kunnen verzetten zonder te trillen? De meeste mensen 
lossen deze vraag op door niet eraan te denken (...): zij komen en gaan, zij lopen, zij dansen, over 
de dood geen woord. Daar steekt niets in. 
Maar als de dood, óf hen, óf hun vrouwen, kinderen of vrienden onverhoeds en openlijk overvalt, 
door welke kwellingen, wat voor woede en wat voor wanhoop worden zij dan aangegrepen en 
welke kreten worden dan geslaakt? Zag je ooit zoiets dermate vernederends, veranderlijks, 
verstrooids? 
Men moet de dood tijdig onder ogen zien. 
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Memento mori. Bedenk steeds dat je moet sterven. Alleen door de dood naar je toe te 
halen, door hem voortdurend te overdenken en te beleven kun je je uit zijn ban 
bevrijden: 'Van te voren je dood overdenken betekent dat je van te voren je vrijheid 
overdenkt.’  

 
Later stelt Montaigne zich veel passiever op en laat hij zijn verstandelijke aanpak 
varen. De dood is dan voor hem, evenals de ouderdom, een natuurlijke gebeurtenis, 
waar je je op een eenvoudige wijze en gelaten naar moet voegen. 
  

Maar om te sterven, wat de grootste taak is die we hebben, kan oefening ons niet helpen. Je kan 
je door gewoonte en ervaring tegen pijn, schaamte en gebrek harden, maar tegen de dood kunnen 
wij het maar eenmaal opnemen. Wij zijn allen leerlingen wanneer wij tegenover hem staan. 

 
Verrassend is dat Montaigne, als eerste in de nieuwe tijd, ondanks zijn huiver voor de 
dood, zelfmoord toelaatbaar acht. Als je onverdraaglijk verdriet hebt of een nog ergere 
dood je wacht, mag je je van het leven beroven. 
 
(4) De nietige situatie waarin mensen verkeren brengt Montaigne er niet toe zekerheid 
en troost te zoeken in de godsdienst. Mensen staan in hun bestaan alleen. God kan 
niet worden gekend, ook niet via de rede. Hij is ver weg, eeuwig en onbeweeglijk 
boven de aardse werkelijkheid verheven. 

 
Daarom moeten we de gevolgtrekking maken dat God enig en één is, niet overeenkomstig enige 
maat van tijd, maar overeenkomstig een onveranderlijke en onbeweeglijke eeuwigheid, niet 
(af)gemeten naar tijd, noch onderworpen aan enige verandering, vóór wie niets is en na wie niets 
zal zijn, niet iets nieuws, niet dat juist is gebeurd, maar een werkelijk zijnde dat door één enkel nu 
alle tijden vult. 
 

De godsdienst zelf is mensenwerk, bovendien is ze onpersoonlijk en autoritair. 
 

Wat ze ons ook prediken en wat wij ook leren, wij mogen nooit vergeten dat het de mens is die 
geeft en de mens die ontvangt, het is een sterfelijke hand die het ons aanreikt en een sterfelijke 
hand die het aanneemt. 
Wij zijn christenen op dezelfde wijze als wij Friezen of Hollanders zijn. 
Niet door gesprekken of inzicht hebben wij onze godsdienst ontvangen, maar door vreemd gezag 
en bevel. 
 

Wel is de officiële godsdienst als geestelijke macht met haar leerstellingen, voor-
schriften en plechtigheden voor de samenleving van groot praktisch-politiek nut. Zij 
geeft mensen richting aan hun leven, helpt hen kiezen, leert hun gewoonten, die hun tot 
steun zijn in hun onzekere bestaan en weerhoudt hen van nutteloze vernieuwin- gen.32 
 
(5) Tegenover de menselijke situatie, met haar beperktheid, nietigheid, toeval en dood 
kan je maar één ding stellen: zelfbezinning. Ken jezelf, maar dan op de oude Griekse 
wijze: wees niet overmoedig. Houd je binnen de perken. Hier ligt het begin van orde en 
wijsheid. 

                                            
a

Er bestaat een uitgebreide literatuur met deelname van beroemdheden als Pascal, Sainte-Beuve en Gide 
over de vraag hoe Montaigne zelf tegenover de (christelijke) godsdienst staat. Speelt hij komedie als hij haar 
verdedigt? Belijdt hij haar met de mond, maar mist hij het (echte) geloof? Vindt hij religie op verstandelijke 
gronden onontkoombaar, maar blijft hij zelf onverschillig tegenover haar in zijn persoonlijke leven. Of gelooft 
hij juist wel en acht hij de godsdienst voor de rede ontoegankelijk?  

11.4.3. Montaigne, Natuur en cultuur 
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A. HET NATUURLIJKE LEVEN 
 
Mensen staan niet boven de dieren, integendeel!. Het dier heeft veel goede en vaak 
betere eigenschappen dan de mens. Het is gezond, leeft in  vrede en rust, kent geen 
gevoelens van onzekerheid en schuld. Het is in alle tevredenheid zichzelf omdat het 
zich één voelt met zijn omgeving en het in het heden leeft. Mensen zijn voortdurend 
bezig met het verleden en de toekomst, bovendien zijn zij bezeten van nieuwsgie-
righeid, de bron van alle ongeluk: 'Wij zijn nooit bij onszelf, wij zijn altijd ergens anders'. 
De primitieve mens ('l'homme sauvage') wordt in de Essais om dezelfde redenen hoog 
geprezen: hij is onbedorven, leeft in een natuurlijke staat en heeft een krachtige 
bestaanswijze die wars is van alle gekunsteldheid. 
 

Welnu, ik heb afgaand op dat wat men mij heeft verteld, geen enkele barbaarsheid of wildheid bij 
dit volk kunnen ontdekken -indien men tenminste niet barbaars noemt wat in het eigen land 
ongebruikelijk is-, want het schijnt werkelijk zo te zijn dat wij geen andere spiegel van de waarheid 
en de redelijkheid hebben, dan het voorbeeld en de opvattingen en de gebruiken van het land 
waar wij wonen. 
Daar, in die streek, heerst immers de volmaakte godsdienst, de volmaakte regering en het 
volkomen, het meest geschikte gebruik van alle dingen. Het is een volk dat in het geheel geen 
handel drijft, geen letterkunde beoefent, niets van de getallen weet, geen vorm van regering of 
politieke overheersing, geen gebruik van diensten, geen rijkdom of armoede kent. Men kent er 
geen overeenkomsten, erfenissen of delingen, geen beroep wordt uitgeoefend dan dat van het 
nietsdoen. Er is geen eerbied voor de afstamming dan die algemeen is. Kleren worden niet 
gedragen, landbouw niet beoefend, metaal, wijn en koren niet gebruikt. Onbekend zijn woorden 
die leugen, verraad, veinzerij, gierigheid, verveling, laster, vergiffenis aangeven. 

 
Montaigne opent binnen de nieuwe filosofie een kritisch offensief, dat door anderen 
voortgezet, tot op heden voortduurt. Hoe dichter mensen bij de natuur leven, hoe beter 
zij zich voelen, hoe meer zij zich cultureel ontwikkelen, hoe onnatuurlijker en 
geforceerder zij zich gedragen. In dit verband hekelt hij het etnocentrische beginsel, 
dat, vaak vanuit een gevoel van superioriteit, andere culturen bekijkt en beoordeelt ze 
vanuit de eigen maatstaven van waarheid en redelijkheid. 
 
 
B. DE MENSELIJKE MASKERADE 
 
In zijn Essais ontmaskert Montaigne veel vormen van gekunsteld gedrag. Zo hechten 
mensen veel waarde aan officiële plechtigheden en kerkelijke ceremoniën: 'Wij zijn 
enkel ceremonie, de ceremonie sleurt ons mee', hoewel zij niet meer inhoudt dan een 
oppervlakkig en uiterlijk vertoon. Ook eerbewijzen, maatschappelijke functies en titels 
verbergen platvloerse trekken en proberen alleen maar te verdoezelen dat alle 
mensen hetzelfde zijn. 
Taal krijgt in onze cultuur iets kunstmatigs, zij is vaak een kwestie van stand en ver-
wordt binnen filosofie en wetenschap tot een jargon dat voor de buitenstaander 
abracadabra is. Zij mist dan de natuurlijke eenvoud, die men aantreft in dialecten, bij 
een gesprek op de markt of in een café. Taal moet zich volgens Montaigne aan-
passen aan de omstandigheden van alledag en aan hem of haar die wordt aange-
sproken. Zij behoort plooibaar, niet eenzijdig te zijn. 
 

Men treft bij hen niets aan dan een ellendige voorkeur voor vreemde uitdrukkingen en nare, dwaze 
vermommingen, die de stof verlagen in plaats van haar te verheffen. Zij mogen dan in het nieuwe 
zwelgen, om doeltreffendheid is het hen niet begonnen. Om naar een nieuw woord te grijpen 
verlaten zij het gewone, dat dikwijls krachtiger en zinvoller is. 

 
Montaigne doorziet de menselijke maskerade met een glimlach en neemt haar niet al 
te ernstig zolang wij ons maar niet vereenzelvigen met de rollen die we spelen. Streng 
oordeelt hij over huichelarij en vleierij. 

 
  

Een edel hart moet zij gedachten niet verloochenen, maar zich laten kennen tot in het binnenste. 
Daar is alles goed of tenminste menselijk. 
Men moet de waarheid om haar zelf liefhebben. Men moet niet altijd alles zeggen wat men weet, 
want dat zou dwaasheid zijn, maar wat men zegt moet men zeggen zoals men het denkt, ander 
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maakt men zich schuldig aan een ernstig kwaad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4.4. Montaigne, Virtus en wijsheid 
 

(1) Niets is zo mooi en wettig, en geen wetenschap zo moeilijk als goed en natuurlijk dit leven 
weten te leven  ('savoir vivre sa vie'); en van onze ziekten is de meest wilde het leven te minach-
ten. 
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Niet alleen afbraak , ook opbouw is het doel van de Essais. In deze zin zijn zij let-terlijk 
wijsgerig: filosofie als 'vormster van oordelen en zeden'. 

 
Het samenstellen van onze gewoonten is onze plicht, niet het samenstellen van boeken en het 
winnen van veldslagen en provincies, maar orde en rust in ons gedrag. Ons grote en roemvolle 
meesterwerk is passend leven (''c'est vivre à propos'). 

 
(2) Wijsheid ligt in een juist leven, een leven dicht bij de natuur, zoals eenvoudigen en 
boeren het leiden. Dit voegt zich, zonder dat het verstandelijk behoeft te worden 
verantwoord, naar de loop van de natuur. 

 
Ik heb eenvoudig en ruwweg voor mijn doel deze oude stelregel overgenomen: dat de natuur ons 
niet zal misleiden en dat het voornaamste voorschrift is ons aan haar toe te vertrouwen. Ik heb niet 
zoals Socrates mijn natuurlijke aanleg door middel van de rede gecorrigeerd en evenmin door 
welke kunstgreep ook mijn neigingen vertroebeld. Ik laat mij gaan zoals ik gekomen ben; ik bestrijd 
niets; mijn beide voornaamste delen leven uit eigen beweging in volle vrede en in volledige 
harmonie met elkaar. Maar mijn moedermelk is gode zij dank gezond en gematigd geweest. 

 
(3) 'Selon qu'on peut': al naar gelang men kan. Leven betekent dat wij zonder veel 
inspanning handelen binnen de grenzen van onze mogelijkheden en in direct contact 
met de dingen die we om ons heen ervaren. 
Montaigne breekt met het Renaissance-ideaal van de virtu. Dit vereist een actief-
manlijke en strijdlustige houding: met al hun kracht moeten mensen streven naar de 
toppen van hun kunnen. Maar in de ogen van Montaigne is virtus ('deugd') een 
plezierige en vrolijke hoedanigheid: 'La virtu est qualité plaisante en gaye'. Geniet 
spelenderwijs en met al je zintuigen van het bestaan. Leef als in een lieflijk dal, 
tevreden, vrolijk, in gezondheid en zonder overdaad. 

 
Gezondheid is een kostelijk goed en het enige wat waard is dat men er niet alleen tijd, maar ook 
moeite, arbeid en kosten, ja het leven voor over heeft, in die zin dat zonder haar het leven on-
draaglijk en moeitevol is. Zonder haar worden de wellust, de wijsheid, de wetenschap en de virtus 
een schaduw en houden op te bestaan. 
 
...een volle bruisende, krachtige, volle, wellustige gezondheid, zoals ik deze vroeger in de kracht 
en zorgeloosheid van mijn jaren keer op keer genoot. Deze oplaaiende vrolijkheid doet onze geest 
fonkelen en wekt de meest uitbundige geestdrift. 
 
Ik houd van een vrolijke en gangbare wijsheid en mijd de hardheid der zeden en de gestrengheid 
en ik vind ieder weerbarstig gelaat verdacht. 
 
Het meest duidelijke teken van wijsheid is een voortdurende en ongehinderde vrolijkheid. 

 
(4) Kortom: gewoon, eenvoudig mens zijn. In rust, lust en ledigheid, maar ook vol 
zelfbeheersing, op een ordelijke, ongekunstelde en natuurlijke wijze een passend 
leven leiden, daar ligt het levensinzicht van de wijze. 

 
De Natuur heeft het op moederlijke wijze zo ingericht dat de handelingen, die voor ons bestaan 
nodig zijn, met een gevoel van lust gepaard gaan en zij brengt ons er niet alleen door de rede, 
maar ook door de begeerte toe. Het is onjuist haar wetten te breken. 
 
Ik die mij maar bij de aarde houd, haat die onmenselijke wijsheid, die ons tot vijanden en verach-
ters van lichamelijke genietingen wil maken. Ik acht het even verkeerd tegen de natuurlijke lusten 
in te gaan als er te veel aan toe te geven. 
Wij zijn grote dwazen. Hij heeft, zegt men, zijn leven in ledigheid doorgebracht, ik heb vandaag 
niets uitgevoerd. Welnu, heb je dan niet geleefd?  
Het is niet alleen de meest fundamentele, maar ook de meest doorluchte bezigheid. 
 
 

 
 
Ik probeer mijn gedachten en mijn ziel in rust te houden. 
Wat mij aangaat, ik verkies een gemakkelijk, verborgen en weinig ruchtbaar leven. 
Ik ben nu eenmaal zo dat ik liever gelukkig dan wijs ben. 

 
(5) Kennis brengt ons geen stap verder, onze nieuwsgierigheid stort ons in het onge-
luk. Wij maken ons veel te veel zorgen en kunnen ons niet overgeven aan de natuurlij-



 
 

ke loop der dingen. 
 

De eerste verleiding die van de kant van de duivel de menselijke natuur benadert, zijn eerste vergif 
dringt in ons binnen door de beloften die hij ons doet over wetenschap en kennis. 
La peste de l'homme, c'est l'opinion de scavoir: de pest van de mens is het feit dat hij meent te 
weten. 
 
Zeggen we niet dat het domheid en gebrek aan begrip is dat de gewone man de huidige kwalen 
met zoveel geduld en de duistere dreigingen van de toekomst met diepe achteloosheid tegemoet 
treedt? Is het zo dat hun ziel grover en logger is en minder gevoelig en beïnvloedbaar?  
Bij God als dat zo is! Laten we dan bij de dieren in de leer gaan. 
 
Waarom wapenen we ons met deze krachten van de wetenschappen? 
Laat ons eens naar de aarde zien, waar wij de arme lieden met het hoofd gebogen over het werk 
aantreffen en die van geen Aristoteles of Cato, van geen voorbeeld of gebod afweten. De natuur 
verkrijgt bij hen resultaten van bestendigheid en geduld, die veel zuiverder en natuurlijker zijn dan 
die welke we zo zorgvuldig op school leren. 
Hoe velen tref ik gewoonlijk niet aan die zich om hun armoede niet bekommeren? Hoe velen die 
naar de dood verlangen en hem zonder opzien en droefenis ingaan? Hij die mijn tuin omspit, heeft 
vanmorgen zijn vader of zoon begraven. 

 
(6) Ondanks alle rusteloosheid, zijn leven vol bezigheden, zijn aansporingen tot onder-
zoek en zijn opvoedingsidealen is de uitkomst van Montaigne's zelfbezinning een 
oproep tot natuurlijke traagheid en een verheerlijking van de middelmatigheid. Meer is 
mensen niet gegeven. 

 
Mijn voornaamste belijdenis in dit leven is zachtjes en liever traag dan bedrijvig leven. 
 
De waarde van de geest bestaat niet in het hoog, maar ordelijk gaan, zijn grootheid oefent zich 
niet uit in de grootheid, dat gebeurt in de middelmatigheid. 
 
De schoonste levens zijn, naar mijn mening, die welke gewoon en menselijk zijn en ordelijk en 
zonder wonderlijk gedoe of buitensporigheden verlopen. 
Alleen de ouderdom mag wellicht een beetje zachter worden behandeld. Laat ons haar aan de 
God, de beschermer van de gezondheid en de wijsheid, die evenwel vrolijk en gezellig is, aanbe-
velen. 

 
(7) Niet de specialisatie, zoals die van een geleerde, niet het gezag van iemand als 
Aristoteles, niet het jargon van de intellectuelen kunnen ons wijsheid schenken. Alleen 
een langdurig en nauwgezet onderzoek, dat zich stap voor stap voltrekt, leert ons ons 
onderscheidingsvermogen ('jugement') te scherpen en een intiem, persoonlijk denken 
(Van Peursen) te ontwikkelen dat zich op de praktische werkelijkheid van alledag richt. 
 
 
11.4.5. Montaigne, Samenleving en politiek 
 
(1) Voor een scepticus als Montaigne bezitten voorschriften nooit absolute waarde. Hij 
beperkt zich dan ook in eerste instantie tot een beschrijving van de mens en zijn 
gedrag, en wenst niet op moralistische wijze regels voor te schrijven voor een 
deugdzaam leven. 

 
Ieder gebruik heeft zijn reden. 
 
Al onze neigingen en zeden van welke vorm zij ook zijn, oneindig in materie, oneindig in verschei-
denheid. 
 
Les autres forment l'homme, je le recite: de anderen vormen de mens, ik verhaal van hem. 

 
Toch is het scepticisme hier veel milder dan op het gebied van de menselijke kennis. 
Uit het voorafgaande wordt duidelijk dat de beschrijving van de primitieve mens voert 
tot een relativerende houding tegenover eigen beschaving en moraal én tot een 
positieve beoordeling van de primitieve manier van leven. Virtus en wijsheid zijn voor 
Montaigne geen loze begrippen. 
 
(2) Een sterk conservatieve inslag hebben de Essais op sociaal-politiek terrein. Keuzes 
zijn erg moeilijk, daarom is het beter zich aan te passen aan de maatschappelijke orde 
en zich te houden aan de bestaande moraal. Nieuwe ontwikkelingen betekenen 



 
 
immers nog geen vooruitgang. 

 
We kunnen de goede oude tijden betreuren, maar we kunnen het heden niet ontvluchten. We 
kunnen een andere overheid verlangen, maar we moeten niettemin aan deze hier gehoorzamen. 
Tussen Caesar en Pompejus zou ik openlijk partij hebben gekozen, maar tijdens de drie dieven, 
die daarna kwamen, moet men zich maar verbergen of gaan, waar de wind heen waait. Dit acht ik 
geoorloofd als de rede niets meer te vertellen heeft. 
 
Ik raad je aan in je opvattingen en in je gesprekken, even(veel) als in je gewoonten en welke 
andere zaak dan ook, je driften te matigen en te beteugelen en te vluchten voor het nieuwe en het 
vreemde. 
 
Niets drukt zo zwaar op een staat als de vernieuwing, de verandering alleen al schept onrechtvaar-
digheid en tirannie. 

 
(3) Het is goed te doorzien dat gewoonten en gebruiken louter op overlevering berus-
ten en het product zijn van de menselijke cultuur. Maar dit betekent niet dat men zich 
tegen ze moet keren. Zij beschermen de leden van de groep tegen een gebrek aan 
orde en maat, een gebrek dat mensen nu eenmaal eigen is. Montaigne pleit voor een 
wijsheid die innerlijke vrijheid paart aan een uiterlijk conformisme. 

 
Onze geest is een onrustig, gevaarlijk en roekeloos instrument: het is niet gemakkelijk haar te 
verbinden met orde en maat. 
 
Gewoonte verblindt ons zo, dat wij het ware aangezicht van de dingen niet kunnen onderschei-
den... Hij die zich van dit hardnekkige vooroordeel der gewoonte wil ontdoen, merkt dat verschil-
lende dingen met een onwankelbare overtuiging worden aangehangen, en hun reden van bestaan 
enkel vinden in de baard en de rimpels door het gebruik ontstaan. Maar als dit masker is afgerukt 
en de dingen zich in hun ware en redelijke aard vertonen, zal hij bemerken dat zijn oordeel, 
aanvankelijk geheel omver geworpen, toch al gauw een grotere zekerheid zal krijgen. 
Deze beschouwingen brengen een mens er evenwel niet toe de gebruikelijke levensstijl te 
verlaten. Integendeel, het komt mij voor, dat alle afwijkende en vreemde gedragingen eerder 
voortkomen uit dwaasheid of uit gewilde neigingen dan uit ware redelijkheid. De wijze mens moet 
zich innerlijk los maken van de druk en zijn ziel de vrijheid en kracht geven om vrij over de dingen 
te kunnen oordelen. Naar buiten toe moet hij absoluut de gebruiken en vormen, zoals die in ere 
worden gehouden, volgen. 
 

(4) Wat geldt voor gewoonten, geldt ook voor wetten. Men kan zich kritisch opstellen 
en diepgaande vragen stellen over hun ontstaan en werking. Toch is er maar één ding 
van werkelijk belang: zij bezitten autoriteit, men dient ze botweg te gehoorzamen. 
 

De wetten worden geëerbiedigd, niet omdat zij rechtvaardig zijn, maar omdat zij wetten zijn. Dat is 
de mystieke grondslag van hun gezag, een andere grondslag is er niet. 
Er is geen grotere er ergere vergissing dan wetten en geen zo gebruikelijk. 
Wanneer je wetten gehoorzaamt omdat zij rechtvaardig zijn, gehoorzaam je ze niet op de juiste 
manier. 
 
Want het is de regel van de regels en de algemene wet van de wetten dat iedereen de wetten in 
acht neemt van de plaats waar hij vertoeft. 

 
(5) De pessimistische instelling van Montaigne blijkt sterk uit het laatste citaat van de 
paragraaf. Het kwaad is een onderdeel van de schepping, ook de mens is slecht en 
wreed. In de samenleving zijn verraad en moord onontbeerlijk. 

 
Het bouwwerk van ons maatschappelijke en persoonlijke leven is vol onvolkomenheden. Maar er is niets 
nutteloos in de natuur, zelfs de nutteloosheid zelf niet. Niets doet zijn intrede in dit universum zonder dat het 
er zijn juiste plaats heeft. Ons wezen hangt aaneen van ziekelijke eigenschappen. De eerzucht, jaloezie, 
nijd, wraakzucht, bijgelovigheid en wanhoop huizen met zo'n natuurlijk bezitsrecht in ons, dat er ook bij 
dieren iets valt waar te nemen dat daarop lijkt; en zelfs een tegennatuurlijke ondeugd als de wreedheid; 
want te midden van al ons medelijden voelen we in ons een soort bitterzoete prikkel van kwaadaardig genot 
bij het zien van het lijden van een ander. Ook kinderen ervaren dat. 
 

Suave, mari magno, turbatibus aequora ventis, 
E terra magnum alterius spectare laborem. 

 
Het is aangenaam om, als op de wijde wateren de winden  
de golven opzwepen, 
vanaf de kust de bittere nood van anderen te aanschouwen  
(Lucretius). 

 



 
 

Wie die eigenschappen bij de mens tot het zaad zou uitroeien, zou de basis-eigenschappen van het leven 
vernietigen. Zo zijn er ook in iedere staatsinrichting onontbeerlijke ambten en diensten die niet alleen 
verachtelijk, maar ook misdadig zijn. De misdaden vinden daarin hun plaats en worden gebruikt om ons 
aaneen te binden en samen te hechten, zoals vergiften worden gebruikt voor het behoud van onze 
gezondheid. Wanneer ze toelaatbaar worden omdat we ze nodig hebben en de maatschappelijke noodzaak 
hun ware aard doet vergeten, moeten we het aan de sterkste en meest onverschrokken burgers overlaten 
die rol te spelen, aan degenen die hun eer en geweten opofferen, zoals de ouden hun leven offerden voor 
het heil van hun land. Wij die daarvoor te zwak zijn, moeten maar lichtere en minder gevaarlijke rollen op 
ons nemen. Het algemeen belang vraagt nu eenmaal verraad, bedrog en moordpartijen. Laat ons die taak 
overlaten aan mensen die meer plooibaar en gehoorzaam zijn. 
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11.4.6. Montaigne, Opvoeding  
 
(1) Montaigne is een baanbreker op pedagogisch gebied. Hij ziet als een van de 
eersten in dat dwang en geweld zinloos zijn als men jonge mensen iets wil bijbrengen. 
Straf is vernederend en afstompend. Men moet kinderen juist met zachtmoedigheid en 
in overeenstemming met hun eigen belangstelling en bekwaamheden spelenderwijs 
onderrichten, zodat zij in alle eenvoud en soberheid zich aan hun natuurlijke en sociale 
omgeving kunnen aanpassen. 
 

Ik verwerp alle geweld bij de opvoeding van een tere ziel, die we tot eer en vrijheid willen doen 
rijpen. Er is in strengheid en dwang een, ik weet niet welke, slaafsheid en ik houd vol dat wat niet 
door middel van rede, voorzichtigheid en beleid tot stand kan worden gebracht, nooit door middel 
van geweld kan worden bereikt. 
 
Omdat ik in mijn kindertijd heb geleerd mijn vrijheid en mijn gemak te zoeken, en mij nooit onder 
dwang heb hoeven buigen, ben ik ongeschikt geworden voor ernstige inspanning en discipline. Ik 
bezit een vrije ziel die haar eigen meesteres is, en die heeft geleerd zichzelf op haar plicht te 
wijzen. 
Een jonge man moet zijn regelmaat verstoren om wakker te blijven. Zo voorkomt hij dat hij 
beschimmelt en aftakelt. Want er is geen levensloop die zo dwaas en dom is als die welke door 
bevel en tucht wordt geleid. 
 
Neem nooit de last op u van hun opvoeding en belast ook uw vrouw er niet mee. Laat hen op goed 
geluk opgroeien onder de wetten van de natuur en van het volk, laat ze uit gewoonte streng en 
sober worden; het is beter dat zij van de ontbering afstand doen, dan dat zij haar (later) moeten 
aanvaarden. 
 

(2) Men moet jongeren geen parate kennis bijbrengen, maar vormen. Montaigne hecht 
daarom veel waarde aan het reizen. De jongen -het meisje speelt geen rol- leert zo de 
grote verscheidenheid binnen de natuur kennen en de grote afwisseling van 
gewoonten en gebruiken binnen de menselijke cultuur. Voer ook veel gesprekken. 
Daarin hoor je de meningen van anderen en kun je je eigen opvattingen toetsen. En 
lees veel, vooral historische boeken. Hierin komen lichtende voorbeelden tot leven en 
kun je je psychologisch inzicht verrijken. 
Opvoeden heeft alleen zin als het iemand persoonlijk raakt, zelfkennis vergroot en 
hem inzicht geeft in zijn (bescheiden) plaats binnen natuur en cultuur. 
 

Alleen de man die zich een voorstelling maakt van Moeder Natuur in al haar grootsheid en die de 
eeuwige veranderlijkheid van haar gelaat aanschouwt, die niet alleen zichzelf maar een heel 
koninkrijk beziet als niet meer dan een stip, beoordeelt de dingen naar hun werkelijke waarde. Om 
kort te gaan, mijn leerling zou de wereld tot schoolboek moeten hebben. De vele karakters, 
gezelschappen, oordelen, meningen, wetten en gebruiken, die we erin tegenkomen, leren ons 
onze eigen verhoudingen verstandig te beoordelen en oefenen ons oordeel zodat we daaraan de 
onvolmaaktheid en de natuurlijke zwakheden onderkennen. Dit is geen lichte leertijd.  
 
Samen met elkaar spreken is naar mijn mening de meest vruchtbare en natuurlijke oefening van 
onze geest. Ik vind deze samenspraak ('conversatie') prettiger dan wat ook. Indien men mij 
tegenspreekt, prikkelt dit mijn aandacht, maar mijn toorn wekt het in het geheel niet op. Ik kom 
nader tot hem, die mij tegenspreekt, die mij onderwijst. De zaak van de waarheid moet door beiden 
gemeenschappelijk worden gediend.  
Zoals alle misdaden, die we met woorden kunnen begaan, dienen onze twisten verboden en 
gestraft te worden. Hoeveel kwaad veroorzaken zij niet en hopen zij niet op, door toorn geleid en 
gevoed als ze zijn. Wij verkeren al gauw op voet van vijandschap, eerst met de rede, later met de 
mensen. Wij leren alleen te discussiëren om tegen te spreken, en omdat iedereen tegenspreekt en 
wordt tegengesproken, is het gevolg van deze discussie dat de waarheid uit het oog wordt 
verloren.  
Koppigheid en hardnekkigheid zijn het beste bewijs van domheid. 
Kunnen wij het snedig en gevat gekout, dat pleegt voor te komen als vrienden -gezellig en in 
vrolijke stemming bijeen- grappen maken en met elkaar zich op geestige wijze onderhouden, niet 
evenzeer met samenspraak en saamhorigheid betitelen? Het is een oefening, waartoe mijn 
natuurlijke vrolijkheid mij erg geschikt maakt. 
 
 

 
 
 
 

(3) Wetenschappelijk onderwijs vormt niet, het brengt alleen maar uiterlijke kennis bij 
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en gaat aan de kern voorbij. Ook de wetenschap zelf is, zeker binnen het onderwijs, 
een vervalsing van zichzelf: leerlingen krijgen enkel met uittreksels en com-mentaren 
te maken, bijna nooit met het werk zelf. 
 

Men is meer bezig met het uitleggen van uitleggingen dan de dingen uit te leggen en er zijn meer 
boeken over boeken dan over ieder ander onderwerp: wij doen niets anders dan teksten van 
elkaar verklaren. Al het gekrioel van commentaren, schrijvers: die zijn zeldzaam. 

 
(4) De school met haar schoolmeesters brengt niets anders voort dan een uiterlijk 
vertoon van kennis, gebaseerd op andermans gezag: nadruk wordt gelegd op het 
geheugen, op uit het hoofd leren en op boekenwijsheid, niet op een persoonlijk en 
praktisch oordeel en op de eigen verwerking van de stof. 
 

Wij vragen altijd maar van iemand: beheerst hij Grieks of Latijn? Kan hij dichten of opstellen 
schrijven? Van werkelijk belang is of hij deugdzamer of wijzer is geworden, en daarover wordt niet 
gerept. Wij richten al onze inspanningen op het geheugen, en betrekken het verstand en het 
geweten er niet bij. Zoals vogels van tijd tot tijd uitvliegen en graankorrels zoeken om die in de bek 
naar hun jongen te brengen zonder ervan te proeven, zo putten onze schoolmeesters ('pedanten') 
kennis uit boeken, die ze niet verder laten gaan dan hun lippen voor ze die weer uitspuwen. En wat 
erger is, hun studenten en leerlingen worden er niet beter door gevoed dan zijzelf. 
De kennis wordt overgedragen van de ene persoon op de andere met geen ander belang dat men 
er prat op kan gaan of er een tijdspassering in kan vinden. 
Wij zeggen wel 'Cicero zegt dit' of 'Dit zijn de woorden van Aristoteles zelf', maar wat zeggen wij? 
Hoe oordelen wijzelf? Wat maken wij er zelf van? Een papagaai zou het even goed kunnen 
zeggen. 
 
Scavoir par coeur n'est pas scavoir: uit het hoofd weten is geen weten. 
 
Sommigen weten niets anders te doen dan in de oren van de leerlingen te schreeuwen dat zij hun 
boek moeten volgen en dat zij alleen hebben te herhalen wat hun is voorgezegd. 
Ik zou liever willen dat een opvoeder niet in deze fout vervalt en dat hij om te beginnen in overeen-
stemming met de bekwaamheden van zijn pupil hem de dingen zou laten zien, hem alle dingen 
zou laten proeven, kiezen en onderscheiden, zonder hulp van anderen, soms hem de weg wijzend, 
hem een andere keer de weg zelf liet zoeken. Ik zou niet willen dat hij alleen zou spreken en 
onderzoeken, maar dat hij zou luisteren naar wat zijn leerling op zijn beurt heeft te zeggen. 

 
(5) Opvoeding heeft tot doel jonge mannen te vormen tot honnête homme, een man 
die zonder uiterlijk vertoon van kennis, intellect en belezenheid, zich beschaafd kan 
bewegen te midden van aangenaam gezelschap, met oordeel en gratie spreekt en zich 
een man van de wereld toont, die uitersten weet te vermijden, maar toch van het leven 
geniet. 
 

De mensen waarmee ik vertrouwelijk omga en waarvan ik het gezelschap zoek, zijn zij die we 
eerlijk en rechtschapen ('honnête') en talentvol noemen. Het beeld van hen doet me van anderen 
walgen. Dit is wel te verstaan van onze omgangsvormen de meest zeldzame en een vorm die in de 
eerste plaats aan de natuur behoort. Het doel van deze omgang is eenvoudigweg vrij, vertrouwelijk 
en vaak met elkaar te spreken met geen ander resultaat dan de oefening van de geest. In onze 
gesprekken zijn alle onderwerpen mij om het even, het kan me niet schelen of er weinig gewicht of 
diepte in is, bevalligheid en gepastheid zijn er altijd wel in te vinden, alles is geverfd met een rijp en 
vast oordeel en gemengd met goedheid, met openhartigheid, met vrolijkheid en vriendschap. 

 
Opvoeding moet open en vrij zijn. Men mag wegen en mogelijkheden niet afsluiten en 
men moet risico's durven te nemen: onrust en twijfel zijn vaste elementen op de weg 
die voert naar zelfstandigheid en volwassenheid. 
 

 
 
 
 
 


