
 

 

 
FRAGMENTEN uit: De taal van de ziel 
 

 
 
Fragmenten uit E. Rosenstock-Huessy, De taal van de ziel. (Vertaling van Angewandte 
Seelenkunde (1924) van Eugen Rosenstock-Huessy), Vught 2014 (Skandalon) 
 
Maar voor ons is het meest wezenlijke inzicht juist dit: iedere wending in het leven van de 
ziel treedt aan de dag als een verandering van haar grammaticale persoon, zoals ook de 
verandering van haar getalsmatige vorm duidelijk maakt. 
Wat we nu voor de persoonsvormen hebben gezegd, geldt nu ook voor de zogenaamde 
modi, de indicatief, de conjunctief en de imperatief. Zoals de persoonsvormen de 
verschijningswijzen van de ziel zijn in haar verschillende momenten, zo corresponderen 
ook deze modi met de ziel. Deze verschillende momenten komen erin tot uitdrukking.  
p. 59-60 
 
Men lette op het onderscheid: werkelijk verstaan worden, daar is de volkomen mens in ons 
op uit, de ‘mensenmens’. de vos-mens, de wolf-mens en de slang-mens in de mens - die 
Cyprianus al van de ‘mensenmens’ onderscheidde - die willen zich inderdaad alleen maar 
verstaanbaar maken, zoals men bij een kelner iets bestelt wat ‘op het menu’  staat, of 
zoals men een ‘product’ koopt, of ‘conventionele beleefdheden uitkraamt.’ Zij willen iets 
kant-en-klaars doorgeven. De mensenmens daarentegen die zijn originele spreekinhoud 
wil meedelen, vindt een lied van liefde of haat, van zwakte of kracht van vrees of vreugde. 
p. 61 
 



 

 

Waar wij ons in de wereld ‘bewegen’, met succes willen handelen als man van de wereld, 
daar kunnen en mogen wij de dingen hun oude begrippen niet afnemen. Want met de 
wereld spreekt men niet als met zijn gelijke. De dingen in de wereld bij de juiste naam 
noemen is het meest buitengewone wat de mensenmens in ons kan doen. Het oude 
woord dat de wereld vergaat als een mens in de wereld de volle waarheid zegt, is niet 
overdreven. De wereld, als wereld van de dingen, van de derde persoon, van de 
conventie, stort inderdaad in, wanneer een mens haar als menselijk opvat. Wie dat doet 
overschat daarmee ook zichzelf, want ook hij is slechts van tijd tot tijd in staat de 
oorspronkelijke taal te spreken, omdat ook hij tot de nu eenmaal oppervlakkige wereld 
behoort. Dan waagt hij het erop een stuk van de wereld te vermenselijken. Maar wanneer 
hij zichzelf beschouwelijk of theoretisch benadert, spreekt hij ook over zichzelf als 
‘Konrad’, als een stuk van de wereld, in de derde persoon, zoals de held in het boek van 
Karl Spitteler. p. 62 
 
Om recht te doen aan de grammatica van de ziel is het nodig op de samenhang te wijzen 
tussen de indicatief en de derde persoon. De indicatief weet vast te leggen wat geen 
brandende kwestie meer is. hij beschrijft en vertelt wat tot rust is gekomen, wat geweest is, 
klaar en voor handen. Omdat en voor zover alle filosofie wereldwijsheid was, moet haar 
eerste en eeuwige vraag wel die naar het ‘zijn’ worden. ‘Zijn’ en ‘er zijn’ vormen het wezen 
van de indicatief in al zijn varianten waarin ‘iets’ over de wereld kan worden gezegd. De 
conjunctief, de optatief, de voluntatief, deze krachts- en machtsstromen van het ‘ik’ en zijn 
autonome heerlijkheid gaan in tegen deze disciplinerende geestesstroom die de dingen 
vastlegt. De conjunctief is het aanzwellende gezang, het marslied van het worden en van 
allen die in wording zijn. ‘O, als ik duizend tongen had’, ‘O, als ik eindelijk God zou zijn’, 
van de meest heilige ernst tot aan de scherts is het steeds de uitbundige krachtwerking 
van het ‘ik’, waardoor de conjunctief wordt opgeroepen. Vandaar dat de filosofie, wanneer 
zij bewustzijn van het ‘ik’ wil worden, in plaats van over ‘het bestaan’ altijd over ‘de wil’ en 
‘het worden’ spreekt. De filosofie die de mens vergoddelijkt heet idealisme, want zij leeft 
van de vrijheid van de wil. Vrijheid is echter de meest pregnante uitdrukking voor de 
conjunctief van al het wordende dat de wetten van het bestaan nog niet gehoorzamen wil, 
dat zich niet ziet als ding van de wereld, maar als goddelijk geïnspireerd, als idealist.  
 
Zelfvergeten, dus zonder vrijheid voor zichzelf, zonder wens of wil, is de liefde. ‘en toen ik 
hem verkoos, was dat eigenlijk geen kiezen.’ De liefde vergeet ook de wereld. ‘Als ik jou 
maar heb, wanneer jij maar de mijne bent.’ ‘Wat vraag ik naar hemel en aarde.’ Wat rest is 
dus voor de geestesstroom die uit de taal van de liefde voortkomt anders dan het ‘jij’ vanaf 
de lokroep tot aan het verantwoordelijk makende gebod? De liefde heeft niets van de 
oppervlakkige flirt met zijn vrijblijvende conversatie. Liefde brengt een verandering. Zij 
bezweert en beveelt. Daarom wordt het ‘jij’ pas ontdekt in de imperatief van de 
verandering bewerkende liefde. p.62-63 
 
Wij mensen kunnen de taal op zijn best alleen bij tijd en wijle op hoogst oorspronkelijke 
wijze spreken, nooit permanent, Daarom doelt Goethes belangrijk uitspraak tegenover 
Rieder op 26 maart 1814: “De mensen zijn slechts zolang productief als ze ook religieus 
zijn, verder imiteren en herhalen ze alleen maar.” p. 66 
 
Zolang de psychologie niet de moed opbrengt de vraag naar de lotsbestemming van de 
individuele menselijke ziel te stellen, zal zij - zoals nu het geval is - geplaagd blijven 
worden door pseudo-weten en bijgeloof. Zij doet alsof deze sfeer van de ziel niet reeds 
lang met onmiskenbare zekerheid bestaat. Elk verst, elk schilderij, elk spreekwoord, elk 
zingend meisje van 18 jaar, getuigt van een sfeer waarvan de psychologie niet wil weten. 
p. 79 



 

 

 
De microkosmos van de ziel is gelijkenis van de schepping! 
het wezen van de ziel voleindigt zich als levensgeschiedenis! 
De taal van de ziel werkt veranderend in op de wereld! 
p. 80 
 
De opgaven de ziel in elke levensfasen p. 84 
Voor de ziel is alles mogelijk. p. 85 
Pas vanuit de voltooiing van het leven krijgen alle voorstadia hun betekenis. Pas de dood 
geeft het leven dat eraan vooraf ging zijn definitieve zin. Tot aan de dood is het systeem 
van iedere ziel open. Vanuit de dood en vanuit alle aan de dood verwante gebeurtenissen 
tijdens het leven (ziekte, instorting, wegkwijnen enz.) krijgt de waarnemer de maatstaf 
waarmee hij de innerlijke samenhang van het leven kan begrijpen. Niet de aanleg, niet de 
geaardheid, niet het geërfde talent geven opheldering over de ziel. Dat doet de biografie 
die vanuit de dood, vanuit de gestolde gestalte van de voltooide mens, het leven 
herneemt. Alle psychologie moet terugblikken en moet door de herinnering aan de dood 
ook het nog onvoltooide leven op de juiste wijze leren zien in plaats van altijd maar weer 
vanaf de geboorte naar voren te kijken. De dood is pas het knooppunt dat alle 
afzonderlijke voorvallen van het leven definitief samenbindt. Tot de dood zijn ze nog 
allemaal in hun eigen betekenis onderling verschuifbaar. Het is veelbetekenend dat de taal 
de ziel die het niet waagt vanuit de dood te leven ‘laf’, dat wil zeggen ‘schijndood’, noemt. 
Het leven van de ziel ontwaakt immers pas in de mens die de wet van de dood en van de 
crisis dapper onder ogen ziet. Begrippen en abstracties brengen een laffe 
levensbeschouwing voort, gebeurtenissen die moedig onder ogen gezien worden een 
dappere. En de crisis loopt vooruit op een stuk dood.  
 
De ‘crises’ zijn die momenten in de loop van het bestaan die het leven zin geven. Een 
dergelijk leven groeit uit boven de banale indeling van geluk en ongeluk. Het voltrekt zich, 
waagstuk als het is, niet op een onzalige manier, zolang het boven geluk en ongeluk uit 
louter trouw blijft aan dit karakter van waagstuk te zijn. “Zalig de man die de beproeving 
doorstaan heeft’  betekent niet: wat is het goed rusten met het behaalde brevet ‘zeer 
goed'. Maar het betekent: zalig de man die boven de verzoekingen van lust en last uit 
vastbesloten de ziel gehoorzaamt, die niet door de schrik die iedere ziel in lichaam en 
geest ervaart, in 'materiële belangen' en 'geestelijke liefhebberijen' uit elkaar spat, maar 
alle fragmenten van het leven toevertrouwt aan de vormende kracht, het waagstuk van de 
gestalte die 'jij: alleen ‘jij; moet en mag en geroepen bent te worden. Het stuk leven dat in 
een kind op natuurlijke wijze ter wereld komt, vertrouwt zich opmerkelijk genoeg alleen 
maar toe aan een ziel die zich als een 'jij; als een door God aangesproken en geroepen 
ziel gedraagt. 
Waar de zielen ik-zuchtig worden, belust op geestelijke zaken of op wereldlijke schijn, daar 
onttrekken het lichaam en het leven zich onmiddellijk aan hun controle. Dan valt de 
gestalte die slechts aangelegd is op bezieling en alleen bij voortgaande bezieling gaaf 
blijft, uiteen in een griezelige gespletenheid van fragmenten ziel, op zichzelf staande 
lichamelijke functies en tegenstrijdige gedachten. Hoeveel ziekten vinden hier niet hun 
oorsprong! En hoeveel schijnziekten, uit schijnoorzaken ontstaan, worden in plaats 
daarvan niet in sanatoria en ziekenhuizen behandeld? De wereld van artsen, juristen en 
politici lijkt samen te zweren om de enkeling die lijdt aan misvorming van de ziel, bij zijn 
vlucht voor dit feit te helpen. En meer nog dan heel die wereld doet dat de wijsheid van de 
wereld, de filosofische psychologie. Voortdurend zet zij door haar abstracties aan tot 
eenzijdig subjectivisme of objectivisme, zodat de ziel het moeilijk heeft trouw te blijven aan 
het signaal dat het tijd is voor verandering. 
p. 85-86 



 

 

 
De ziel kan haar gestalte tussen vrees en hoop alleen maar vinden, wanneer zij een 
marge van vrijheid om te experimenteren, van vrijblijvende elasticiteit heeft, als zij niet 
iedere seconde vastgenageld wordt aan de wet van oorzaak en gevolg van de 
buitenwereld. Voor deze speelruimte staat de schaamte borg. Zonder de schaamte, vóór 
de schaamte en voorbij de schaamte is er geen groei van de ziel mogelijk. Zij vormt de 
begrenzing waarbinnen alles wat de ziel toebehoort geborgen is, en de haag waarbinnen 
het geplant moet zijn om te kunnen groeien.  
(....Een God bloost niet, noch zweet hij....een God, een ik, heeft de schaamte niet nodig....) 
Maar een menselijke ziel, zoals jij, verbergt zich is en is schuchter. En deze verecundia is 
de centrale verschijningsvorm van ons leven in de tweede persoon. De psychologie die 
niet van de schaamte uitgaat, veroordeelt haar evenzeer als het feit dat zij niet begint bij 
de naam van de mens.  
p. 88-89 
 
De mens moet zich bekleed onder de mensen begeven, moet tegenover de dode wereld 
een masker voor zijn gezicht mogen dragen dat hem beschermt. Dit masker mag hij pas 
afdoen, wanneer hij onder het beslag van een hogere macht komt, wanneer een menselijk 
gezicht zijn in het leven van alle dag gemaskerd gezicht aanziet. Openen mag zich ziel 
tegenover ziel. Voor het vorsende oog van het verstand moet de ziel ofwel dood blijven of 
eraan ten offer vallen, wat dan ook gebeurt in de psychoanalyse. Alleen wie met zijn eigen 
ziel betaalt mag geesteskrachten ter verklaring van de ziel inzetten. Vandaar dat die 
psychoanalyticus die behalve psychoanalyticus ook nog van ‘nature’ zielzorger is, vaak 
verbazingwekkende resultaten boekt, omdat hij zijn eigen schaamte, zijn eigen ziel 
meebrengt in de aanraking met de ziel van een ander; doordat zijn blik evenzeer naar 
buiten kijkt vanuit de eigen ziel als naar binnen in de ziel van de ander.  
p. 90 
 
De ‘geboren’ zielzorger is zich ook bewust van het arcanum, het geheime levenselixer dat 
de andere, vreemde ziel weet te binden. Het is de stilte die gedeeld wordt voor of na een 
woord dat tussen de een en de ander gewisseld wordt. Op dit moment wordt er van taal 
gewisseld! Vanaf dat moment spreken beiden een andere taal, een nieuw dialect. En 
telkens, wanneer een wisseling van taal de loop van de wereld onderbreekt en zich in het 
verstommen een nieuwe taalstroom baan breekt die de schaamte overwint, ontstaat er 
een nieuw dialect van de oorspronkelijke taal. Daarmee wordt het beladen woord dat er 
geen brug van de ene naar de andere mens leidt, gelogenstraft. 
p. 91 
 
En daar waar men gehoorzaamd hoeft men niet naar rechts of links te kijken, men kan 
zichzelf vergeten. Zonder dit bevel: ‘kom, spreek!’ splijt de schrik de ziel in tweeën. De 
panische schrik van de ouden is zoals bekend nu weer in de mode bij de medische 
wetenschap als schizofrenie. We zien nu in wat het is. Het is de schrik die stom en doof 
blijft, dat wil zeggen in sprakeloosheid gevangen, die niet door een verlossend woord en 
appel tot bevrijding komt. De ziel “ontwijkt juist op de hoogtepunten van haar leven het 
bewustzijn” (Hölderlin), zij verschrikt, in de letterlijke zin van het schrikken dat immers 
springen, uit elkaar springen betekent. Maar de rechte aanspraak maakt de schrik tot de 
‘lieflijke schrik’ van de engelengroet. De mens die nog door een ander wordt 
aangesproken, in haat of in liefde, die in deze diepere zin ‘aanspraak’ heeft blijft gezond. 
p.94 
 
Het ‘ik’ in de mens lijdt immers onder zijn vrijheid, onder de duizend-en-één mogelijkheden 
die het voor zich ziet, aan zijn twijfel en aan zijn recht om te kiezen. p. 103 



 

 

 
De eerste vaststelling moet zijn: gemeenschappen die niet geworteld zijn in de oerlagen 
van de ziel kunnen alleen maar gelden als organisaties aan de oppervlakte. Daaraan 
verandert de bedoeling van de mensen die deze organisaties ‘willen’ of ‘oprichten’ of 
‘prediken’ niets. Want wat ervoor zorgt dat deze gemeenschappen in vrijblijvendheid 
blijven steken, is een fenomeen dat volledig buiten hun macht ligt: in deze 
gemeenschappen wordt slechts de oppervlakte-taal van het overleg gesproken, dat wil 
zeggen een techniek die afgeleid is, secundair. Maar deze klinkt hol en leeg en laat de ziel 
ook met de beste wil van de wereld koud. De oerlagen van de ziel kunnen door geen 
surrogaatmiddel aangeboord worden. Als het gaat om de bestaansgrond is er in deze 
wereld van het overleg geen sprake van een systematisch onderzoek naar oorzaken maar 
van een hartstochtelijke versluiering van de oorzaken: dwaling! Daar is geen wetgeving 
met de kracht van het ‘Gij zult’ maar afschuiving van schild: onrecht! Daar is geen krachtig 
initiatief maar krachteloze machtsverhulling: leugen! Daar is geen liefdevolle 
oorspronkelijkheid maar uit haat geboren verstoktheid: zonde! Daarom zijn leugen en 
dwaling van menselijke organisaties geen verwijten aan de afzonderlijke leden van zulke 
verbanden maar uitspraken over de oppervlakkigheid ervan. De samenleving is niet 
leugenachtig omdat haar leden leugenaars zijn. Maar de leden van de samenleving 
moeten wel liegen omdat de samenleving niet wedt op kracht maar op macht. De massa is 
niet ontzettend omdat de individuen dwalen maar de individuen moeten wel dwalen, omdat 
de massa niet wedt op degelijk onderzoek naar oorzaken maar op hartstochtelijke 
versluiering daarvan. Een staat is niet onrechtvaardig omdat zijn volgelingen of rechters 
onrechtvaardig willen zijn, maar zijn wetten en rechtszittingen zijn onrechtvaardig omdat 
die staat niet anders weet te doen dan de schuld afschuiven.  
p. 104-106 
 
De mens groeit namelijk. De arbeid aan de materie en de activiteit van de geest zijn voor 
deze opgave niet geschikt. Door hen groeit niets. Zij veranderen en ontwikkelen slechts 
wat al voorhanden is. Gezindheid en arbeidsdeling zijn beide steeds al overgeërfd. Wij als 
subjecten en wij als objecten zijn altijd al ouder dan wat onze ziel overkomt. Volksaard en 
de eigensoortigheid van de familie en begaafdheid hebben steeds hun doorwerking. In 
zoverre heeft het instinct van het gewone volk gelijk: materie blijft materie. Als deel van de 
wereld en als redelijk wezen heeft de mens geen geschiedenis. Groeien, een nieuw gebod 
gehoorzamen, intreden in de geschiedenis kan alleen in de tweede persoon, zowel in de 
ziel als in het volk. Want bij groeien hoort altijd verandering. Geen logica of mathematica 
kan ook maar iets aan de mens veranderen. Als de gezindheid over overtuiging verandert 
dan is de breuk met de vorige logica onherstelbaar. Verandert de winst of de kwaliteit dan 
slaat een vorige berekening nergens meer op. Economische verbanden storten bij 
neergaande conjunctuur sneller in naarmate ze rationeler en effectiever geleid worden. 
p. 107 
 
De ziel kan lichaam en geest vernieuwen maar niet andersom. Want door de bezinning 
van het ‘jij’ op zijn opdracht worden ook geestelijke en materiële wegen geopend. 
Bezinning is de bron van vernieuwing zowel voor de geestelijke gezindheid als voor de 
materiële zintuiglijke wereld.  
p. 111 
 
Al het geestelijke moet worden verstaan als erfgoed dat overgaat van ziel op ziel. De 
geest neemt bezit van meer dan één persoon....De geest is een kracht van de mensheid, 
de ziel een kracht van de mens, het lichaam een kracht van de natuur in de mens. Vanuit 
het inzicht, dat de essentie van de ziel te maken heeft met een bepaalde tijdsduur, 



 

 

concluderen we dat voor de geest een tijdsduur geldt die langer is dan die van de ziel en 
voor het lichaam een tijdsduur die korter is dan die van de ziel. 
p. 117 
 
Ons zelfbewustzijn heeft slechts geestelijke kwaliteit zolang het ingaat tegen ons pure zelf. 
De keerzijde van het geestelijk zelfbewustzijn is daarom domme, lege trots. Een mens die 
niet tegen zij eigen voordeel in kan denken is door de Geest verlaten. Ook een gezin of 
een natie die dat niet kan is daardoor van God en Geest verlaten. Want van hen is de 
kracht van de toekomst geweken die hen boven hun gangbare voordelen een 
vooroordelen had kunnen uittillen. Juist het feit dat ze slechts op zichzelf gericht zijn 
bewijst dat de geest zijn werk aan hen heeft beëindigd en niet meer in hen woont. De 
ondergang van het Avondland en de voleinding van het Avondland zijn twee woorden voor 
hetzelfde proces: ontslagen te zijn van een geestelijke taak. Want in het leven van de 
geest is alleen de geest zelf onveranderlijk. Alles waarop hij beslag legt verandert! Alle 
enkelingen en gemeenschappen die onveranderlijk willen blijven stellen zich daarmee 
gelijk aan de Geest. Dat is aanmatigend. Dat wat bezield is moet blijven veranderen. 
Gehoorzaamheid aan het appel van de Geest hebben wij leren kennen als het leven van 
de ziel. Een natie die vol geestdrift raak over zichzelf, die het genie Français aanbidt, of de 
Duitse geest, of het idee Italië, is alleen daardoor al van alle goede geesten verlaten en dit 
geldt ook voor de enkeling. 
p. 120-121 
 
Juist een denker kan de moed tot spreken hebben verloren. Dan is hij evenzeer ontzield 
als de zwetser die nooit bezocht is door de vrees om te denken, die nooit door de 
bloedeloosheid van zijn gedachten is gekweld. Daarom moeten vrees en hoop beide, als 
twijfel en geloof, de regie voeren over de stembanden van de ziel, opdat spreken en 
denken hun gezonde evenwicht behouden. 
p. 128 


