
"Het is beter in de ruwe zelfzucht van de hartstocht te leven, dan in de voorzichtige 

zelfzucht van het verstand." 

"Voorgevoel en herinnering beheersen het menselijk geestesleven." 

"Het is een zeer benauwde droom, te weten te dromen en toch niet te kunnen 

ontwaken. Zulk een droom is ook het leven." 

"De dwaze mens meent te leven. De wijzere mens voelt zich heengeleefd worden." 

“Het kind ontleent zijn feitelijke ervaringen aan het leven, maar de sleutel waarmee 

het zich deze ervaringen verklaart, ontleent het aan het leven van de ouders." 

"Ook het leven van de heilige is niet denkbaar zonder de voortdurende begeleiding 

van een verontrust geweten." 

"Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle 

waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme." 

"Er bestaat niet één liefde in één mensenleven. Doch er bestaan wel vele liefden voor 

één mens, die elkaar opvolgen in de tijd." 

"Er zijn in het mensenleven twee ogenblikken die alles beslissen: het ogenblik waarop 

de mens voor het eerst waarachtig liefheeft, en dat waarop hij voor het eerst de 

evangeliën leest en ze verstaat als voor hem alleen gesproken. Soms is het ene 

ogenblik de ingang tot het andere." 

"De ziel zelf is geluk doch aan het leven wordt zij zich van dit geluk bewust." 

"Vrees begeleidt het leven gedurig. Alleen de ziel kan haar opheffen. De hartstocht 

kan haar slechts verdoven." 

"Tranen zijn een droeve wijze om zich te,voelen leven, en zich te voelen leven is altijd 

nog geluk." 

"Overal waar men goede levensidealen ziet sterven en als heerszuchtig dogma weer 

opstaan, is de mens gevallen in de hinderlaag die natuur en verstand hem spanden." 

GALERIJTEKSTEN Dirk Costerplein



“Alle liefde die onverhoord bleef en gesmaad, loutert en vermeerdert zichzelf.”

"De foltering voor de liefdeloze mens is alle liefde die hem wordt gegeven; de 

beproeving van de liefdevolle mens is alle liefde die hem wordt onthouden.”

"De hele ontwikkeling van de mens in pijn en zelfzucht, zou één voortdurende 

wanhoop zijn wanneer ze niet onophoudelijk door de beloften van de ziel werd 

doorgloord.”

"De inspraken van het geweten kunnen pas door middel van de herinnering 

ontraadseld worden.

"De liefde openbaart aan de man een wereld buiten zichzelf, aan de vrouw een wereld 

in zichzelf. Beiden zijn verwonderd, dit alles tevoren nooit te hebben gezien.”

"De mens in zijn liefde wordt zich plotseling met kalme zekerheid bewust, dat hij tot 

zichzelf gekomen is, door tot een ander uit te gaan. Zie hier het bewijs dat de mens 

zichzelf slechts vinden kan, door zichzelf te verlaten.”

"De mens kan in het ogenblik zelf menen ongelukkig te zijn, maar de herinnering doet 

hem blijken dat hij gelukkig is geweest.”

"De natuur van de mens, die haar onmiddellijk genot verloren ziet gaan terwille van 

een niet begrepen en voor haar niet bestaande vreugde, roept het verstand te hulp, om 

de idealen van die vreugde om te smeden tot middelen van direct genot.”

"De ogenblikken die de herinnering van de mens als schoon erkent, zijn steeds de 

ogenblikken waarop hij zich als het meest waarachtig moet erkennen.”

"De weg tot liefde voor hen die niet liefhebben, gaat door de gloeiende woestijn van de 

hartstochten, of door de ijs-woestijnen van het verstand.”

"Het is meestal beter voor de mens, door het geweld van zijn hartstochten geheel 

gebroken te worden, dan slechts ten halve, en daarna te leren met deze hartstochten 

economisch om te gaan.”

"Hoe dieper een liefde is, des te eentoniger wordt zij in haar openbaring. Maar achter 

deze eentonigheid verbergt zich een eindeloze rijkdom die zich meer en meer aan het 

gewone oog onttrekt.”

"Ieder mens heeft het kwaad nodig om het goede in zich los te maken en bewust te 

worden.”

"Zij die het kind tot enig doel van hun huwelijk maken, maken dit kind tot symbool 

van een vreugdeloze berusting.”

"Zoals in bet christendom de bewustwording van de ziel en haar uiterste 

mogelijkheden de mens tot een onmenselijk ascetisme gedreven heeft, zo heeft de 

bewustwording van de persoonlijkheid geleid tot een onmenselijk egoisme.”

"Zonder de vrije macht van de ziel om één en dezelfde mens altijd weer anders lief te 

hebben zou het huwelijk onbestaanbaar zijn en een forceren van de natuur.”
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