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‘Wie vandaag de dag de feiten van het animale magnetisme en de
daarbij behorende helderziendheid in twijfel trekt, verdient niet
ongelovig, maar onwetend genoemd te worden. (…) De besproken
fenomenen echter zijn, vanuit een filosofisch standpunt bezien van
alle feiten die de totale ervaring ons geeft veruit de belangrijkste;
vandaar dat het de plicht is van iedere geleerde daarvan grondig
kennis te nemen.’

Prof.dr. J.L.F. Gerding

Filosofische bespiegelingen rond spiritualiteit

Arthur Schopenhauer

Buitengewone ervaringen
In alle culturen, vroeger en nu, worden buitengewone ervaringen
massaal gerapporteerd. Wie zich verdiept in de wijsheidstradities,
wijsbegeerte, kunst, psychologie, psychiatrie, geschiedenis en
antropologie, kan er niet omheen. Wat mensen in buitengewone
ervaringen beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood,
ruimte en tijd, en grenzen van de vertrouwde identiteit. Buitengewone
ervaringen spelen niet alleen een grote rol bij zingeving en creatieve
processen, maar ook bij psychopathologie. Juist de samenhang
in en de verschillen tussen die uitersten kunnen ons veel leren.
In het onderzoek op dit terrein vullen wijsbegeerte, (empirische)
wetenschap en kennis van ervaringsdeskundigen elkaar aan. Dit
werkveld is bovendien maatschappelijk zeer relevant en urgent.

Bij ons leer je de wereld kennen
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Bij spiritualiteit en mystiek gaat het in de eerste plaats om
ervaringen. Die ervaringen maken deel uit van een heel spectrum van verschillende soorten buitengewone ervaringen.
Wie in de filosofie op zoek gaat naar beschouwingen over dit
onderwerp, wordt rijkelijk beloond. Veel belangrijke filosofen
hebben erover geschreven. Plato beschreef, als slotaccoord
van zijn Politeia, een bijna-doodervaring die overeenkomt
met wat mensen vandaag de dag nog steeds rapporteren.1
Plotinus had visioenen die van grote invloed waren op zijn
filosofie.2 Kant heeft een boek geschreven over de buitengewone ervaringen van de mysticus Swedenborg.3 Schelling
schreef na de dood van zijn vrouw een boek over contact
met de geestenwereld.4 Schopenhauer zag buitengewone
ervaringen als het empirische bewijs voor zijn metafysica.5
Nietzsche rapporteerde ervaringen die men terug vindt bij
mensen die kundalini-yoga beoefenen.6 William James heeft
zijn leven lang onderzoek gedaan naar de prestaties van een
spiritistisch medium en experimenteerde zelf met het gebruik van entheogene psychoactieve middelen.7 Henri Bergson schreef over mystiek8, en was voorzitter van de Society
for Psychical Research, destijds mondiaal een gezaghebbende
instelling voor wetenschappelijk onderzoek naar buitengewone ervaringen.9 Alfred J. Ayer plaatste na zijn eigen bijnadoodervaring vraagtekens bij zijn opvatting dat er geen leven
na de dood is.10 Jaques Derrida kon zich niet voorstellen dat
niet-telepathie mogelijk is.11 In ons land deed de filosoof
Gerard Heymans experimenten met telepathie.12 En voor de
Nederlandse filosofen Bernard Delfgaauw13, J.J. Poortman14,
C.A. van Peursen15 en Otto Duintjer16 zijn grensoverschrijdende buitengewone ervaringen onderwerp van diepgaande
filosofische reflectie.17
Mensen rapporteren ervaringen waarin heel verschillende
grenzen overschreden worden. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de grens van leven en dood, de grenzen van ruimte en
tijd, of om grenzen rond het vertrouwde besef van identiteit.
In deze grensoverschrijdingen, waarvoor ik ook het woord
‘transcendentie’ gebruik, zijn aspecten van spiritualiteit of
mystieke verbinding te ontdekken.

Al die buitengewone ervaringen zijn voor filosofen niet
zomaar een interessant gegeven om hun denken aan te scherpen. Het is dikwijls omgekeerd. In deze ervaringen kunnen
inzichten naar voren komen die door denken alleen niet
kunnen worden bereikt.18
Schopenhauer: ervaring versus denken
Ik geef een voorbeeld aan de hand van Schopenhauer, die dit
zegt: ‘…die intrede in het rijk van de vrijheid (kan) niet bewust worden afgedwongen; zij komt (…) plotseling, als van
buitenaf, aanwaaien. … Als gevolg van die genadestaat ondergaat het hele wezen van de mens een fundamentele verandering en ommekeer: hij wil niets meer van al datgene wat
hij tot dusverre zo fel begeerde, en een nieuw mens neemt als
het ware de plaats in van de oude.19 … in plaats van het rusteloze dringen en drijven … zien we dan die vrede verschijnen die verhevener is dan alle rede, die volslagen luwte van
het gemoed, die diepe rust, dat onwankelbare vertrouwen en
die intense blijmoedigheid…’.20
Dit type ervaring wordt gerapporteerd door westerse en
oosterse mystici, door filosofen en dichters, en niet in de
laatste plaats door ontelbare mensen wier namen niet in
geschiedenisboeken staan.21 Wat Schopenhauer hier schrijft,
is duidelijk niet bedacht, maar beleefd. Hij heeft die ‘…verheven vrede, vrijheid, en luwte van het gemoed…’, ervaren
en heeft geprobeerd om die ervaring achteraf in woorden
filosofisch te duiden.
Schopenhauer heeft zelf een diep lijden ondergaan en heeft
gezien hoe ook zijn medemensen lijden aan het leven. In
buitengewone ervaringen heeft hij bevrijding van dit lijden
beleefd. Die bevrijding is het tegendeel van een vlucht.
Schopenhauer onderkende deze bevrijding als het naderen
van het levensmysterie waarmee hij zich verbonden wist,
en waarmee in één grensoverschrijdende beweging het
slagveld van het leven overstegen wordt. Het naderen van
het levensmysterie is voor hem het nader kennen van de
werkelijkheid. Hier worden we iets gewaar van de zo dikwijls
gerapporteerde noëtische kwaliteit van mystieke ervaringen.22
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Ook wordt wel gesproken van het ‘numineuze’23, waarmee
men wil aangeven dat het inzicht dat men in zo’n ervaring
deelachtig wordt, op een wonderlijke wijze overweldigend en
gezaghebbend is.
Dit is, zegt Schopenhauer, het ‘…belangrijkste punt van mijn
hele beschouwing…’, waarbij het gaat om een ‘…wezenlijke
kant van de menselijke natuur…’ die we het best in het oog
krijgen als we kijken naar christelijke mystici en de vedantafilosofie, omdat we daar kunnen ‘…verwijzen naar diegenen
die uit directe ervaring spreken…’.24

4

Aanwijzingen voor transcendentie
Voor Schopenhauer hebben deze ervaringen kenniswaarde.
Een vraag die zich dan aandient, is: kunnen we die kennis
toetsen? Kant is een verlichtingsfilosoof die een toetsingscriterium formuleerde. Hij heeft een boek geschreven over
de buitengewone ervaringen van de mysticus Swedenborg.25
Hij wijst daarin Swedenborgs visioenen als kennisbron af.
Het is allemaal oncontroleerbaar.26 Maar dan komt hij met
een praktisch voorstel. Laten we nu, zegt Kant, de kredietwaardigheid van de mensen die aanspraak maken op kennis
van een transcendente werkelijkheid, zó onderzoeken dat
we kijken naar heel specifieke proeven van bekwaamheid
die zij afleggen. Aan die proeven van bekwaamheid stellen
we de eis dat ze ons bewijzen in handen spelen die voor ons,
in onze aardse werkelijkheid, geloofwaardig zijn.27 En Kant
presenteerde een concreet type bewijs. Van dit type bewijs
verzamelde Schopenhauer later veel voorbeelden.28 Ik geef
hier zo’n voorbeeld.
Toen Schopenhauer de inkt wilde drogen van een brief die
hij zojuist geschreven had, pakte hij het potje strooizand van
zijn schrijftafel om zand over de brief te strooien. Hij vergiste
zich. In plaats van het potje met strooizand had hij zijn inktpot gepakt. Hij goot dus inkt over zijn brief. Te laat bemerkte
hij zijn vergissing. De inkt druppelde al van de brief op de
grond. Direct riep hij zijn huishoudelijke hulp. Zij zag wat er
aan de hand was en begon de inkt van de vloer op te nemen.
Terwijl zij daarmee bezig was, vertelde ze Schopenhauer dat

ze juist de afgelopen nacht gedroomd had dat ze inkt van de
vloer moest opnemen. Ze vertelde ook dat ze die droom bij
het wakker worden aan haar collega had verteld. Precies op
dat moment kwam die collega de kamer binnen en Schopenhauer greep zijn kans. Nog voordat de twee vrouwen elkaar
konden spreken, vroeg hij het binnenkomende dienstmeisje
wat haar collega die nacht had gedroomd. Ze vertelde toen
dat haar collega haar die morgen een droom had verteld over
het opnemen van inkt van de vloer.29
Wat wordt hiermee, in de ogen van Schopenhauer, nu bewezen? In een paar woorden geef ik een korte schets. In
Schopenhauers hoofdwerk Die Welt als Wille und Vorstellung lezen we dat de wereld zoals wij die in het dagelijks
leven ervaren, de wereld is van de voorstellingen, en dat die
wereld Kantiaans georganiseerd is. Dat betekent dat het de
ervarende mens is die tijd, ruimte, en causaliteit in die voorgestelde wereld legt. Die wereld van voorstellingen is, zegt
Schopenhauer, geobjectiveerde wil. Die wil is in de hele natuur aanwezig, maar blijft zelf buiten tijd en ruimte. Die wil
is, zogezegd, niet-gemanifesteerde creatieve potentie. Onze
wereld van de voorstellingen, de wereld van de tienduizend
dingen, is dus niet meer dan een objectivering van die wil in
termen van ruimte, tijd en causaliteit.
Precies die wil, en nu komt het, kunnen wij in ons eigen
innerlijk ontwaren. De beweging naar de wil toe is een beweging die van de gemanifesteerde wereld van voorstellingen
wegvoert, naar een deur diep in ons innerlijk. Gaan wij die
deur door, dan verlaten wij de wereld van de voorstellingen
en betreden wij de wils-sfeer. Daar bevinden wij ons, zegt
Schopenhauer, achter de coulissen van het wereldtoneel.
Daar zijn geen scheidingswanden tussen mens, dier, plant en
‘levenloze’ natuur.30 Daar bestaat empathische verbinding
en krijgt ethiek voelbaar betekenis. Empathie is hier de ervaring dat wijzelf ook al het andere zijn. Dit wisten de Indiase
filosofen meer dan 2000 jaar geleden al, zegt Schopenhauer.
Hij haalt veelvuldig de uitdrukking tat tvam asi aan, wat in
het sanskriet betekent ‘dat-ben-jij’.31 Alles om je heen kan
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je daarbij aanwijzen: medemens, dier, plant of ‘levenloze’
natuur. In letterlijke zin ben je het allemaal zelf omdat je er
ondergronds mee verbonden bent.
Nu terug naar de inktpot van Schopenhauer. Zijn dienstmeisje bewoog zich in haar droomtoestand achter de coulissen van het wereldtoneel en dus buiten tijd en ruimte. Zij
betrad, nog steeds in haar droom, het podium van het
wereldtoneel opnieuw, maar nu op een tijdstip in de nabije
toekomst waarop ze zichzelf inkt van de vloer zag opnemen.
Ze werd wakker met dit toekomstbeeld, en beschikte toen
over informatie die zij niet langs normale weg verkregen kon
hebben.
Schopenhauer zag deze gebeurtenis als een voorbeeld van
een buitengewone ervaring, die thuishoort in een hele familie
van dergelijke ervaringen die door hem zijn aangeduid als
‘somnambulisme’, ‘animaal magnetisme’, ‘tweede gezicht’,
‘helderziendheid’ en ‘magie’.32 Schopenhauers bibliotheek
bevatte meer dan honderd boeken over dit onderwerp.33
Voor hem stond het vast dat deze verschijnselen werkelijk
bestaan.34 Ze fascineerden hem mateloos omdat hij deze verschijnselen, net als Kant in zijn boek over Swedenborg, zag
als een proeve van bekwaamheid die we kunnen opvatten als
een aanwijzing dat wij verbonden zijn met en in een transcendente sfeer. Schopenhauer zag deze fenomenen als het
empirische bewijs voor de juistheid van zijn wilsmetafysica
en noemde ze daarom empirische of praktische metafysica.35
En juist daarom, zegt Schopenhauer, zijn deze buitengewone
ervaringen de belangrijkste filosofische ontdekking ooit en is
het de plicht van elke geleerde zich hierin te verdiepen.36
Waar het mij om gaat is dat deze ervaringen, ook los van de
filosofie van Schopenhauer of welke filosofische of spirituele
context dan ook, gezien kunnen worden als aanwijzingen
voor transcendentie, het overschrijden van grenzen.
Empirisch onderzoek naar transcendentie
Schopenhauer kon zich nog beroepen op casuïstiek. Tegenwoordig is dat niet genoeg. Om de werkelijkheid van

grensoverschrijdende ervaringen aannemelijk te maken,
eist men experimenteel wetenschappelijk onderzoek. Er
zijn pogingen gedaan om bepaalde opvattingen van het
overschrijden van de grenzen van ruimte en tijd te operationaliseren. Een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld de droom van
Schopenhauers dienstmeisje, die in het heden op de hoogte
bleek te zijn van een onvoorspelbaar voorval in de toekomst,
is geoperationaliseerd in experimenten die onder gecontroleerde omstandigheden in wetenschappelijke laboratoria
worden uitgevoerd.37 De resultaten van dit type onderzoek
zijn uitgedrukt in meta-analyses, die zijn gepubliceerd in gereviewde internationale mainstream-tijdschriften op het gebied van psychologie38, natuurkunde39, statistiek40, medische
wetenschappen en neurowetenschappen.41 Die meta-analyses
melden meestal, maar niet altijd42, statistisch significante
onderzoeksresultaten.
Daar wil ik deze opmerking aan toevoegen. De onderzoekers van grensoverschrijdende ervaringen krijgen te maken
met een intrigerend probleem. Men stuit op een eigenaardig
experimentator-effect. Dit houdt in dat onderzoeksuitkomsten mede afhankelijk zijn van de persoon van de onderzoeker, zelfs als deze niet in contact komt met proefpersonen.43 Eerlijk gezegd zouden deze effecten ons niet moeten
verbazen. Onderzoek naar tijd- en ruimte-overschrijdende
samenhangen impliceren dat de proefleider met de totaliteit
van zijn of haar persoonlijkheid niet buiten de proefopstelling kan worden gehouden. De persoon van de proefleider
is zo dus onlosmakelijk verweven met de resultaten. En
proefleiders verschillen. Daarom verkrijgt de ene proefleider
wel en de andere proefleider minder gemakkelijk significante
resultaten.44 Met de aannemelijk gemaakte werkelijkheid van
tijd- en ruimte-overschrijdende samenhangen komen hier de
grenzen in zicht van klassieke methodologische opvattingen
over de beheersbaarheid van laboratoriumomstandigheden.45
Met andere woorden, binnen de klassieke eisen van het
wetenschappelijk experiment bezitten deze fenomenen enerzijds een zekere ongrijpbaarheid of vluchtigheid, terwijl zij
anderzijds binnen diezelfde grenzen genoeg zichtbaar zijn
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gemaakt om de gedachte dat zij werkelijk bestaan voldoende
voedsel te geven.46
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Maar, als we de balans opmaken van wat 125 jaar wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft opgeleverd, komen
we tot de conclusie dat onderzoek naar tijd- en ruimteoverschrijdende samenhangen niet is terug te vinden in
de hedendaagse psychologie. In de regel leggen de weinige
psychologen die zich verdiepen in grensoverschrijdende
ervaringen, zich toe op het wegverklaren van het grensoverschrijdende karakter van die ervaringen. Het zou gaan om
verkeerd geïnterpreteerde gewone waarnemingen, of om
hallucinaties die ontstaan door vervormde ervaringen.47
Wat is hier aan de hand? Voor Kant en Schopenhauer was
casuïstiek voldoende overtuigend. Later, in de 20e eeuw,
begon men zich in dit werkveld te richten op laboratoriumonderzoek. De resultaten van dit onderzoek verschijnen niet
in een neutrale omgeving, maar in het bredere veld van de
psychologie waarin, al dan niet onder een vernislaag van
postmodernisme, materialistische en reductionistische opvattingen het werkveld domineren.48 Dat is het ‘denkklimaat’
waarin men de resultaten van onderzoekbare aspecten van
grensoverschrijdende ervaringen presenteerde.49 Die boodschap, wetenschappelijke steun voor de mogelijkheid van
transcendentie, kon in de academische wereld niet landen.
Onderzoekers die de moeizaam verkregen resultaten publiceerden, kregen vaak voor de voeten geworpen dat het
allemaal te mager is, dat het overschrijden van tijd en ruimte
wel een heel uitzonderlijke claim is, en dat een uitzonderlijke
claim een uitzonderlijk sterk bewijs nodig heeft. Maar, een
betere reactie op de stelling ‘een uitzonderlijke claim vraagt
om een uitzonderlijk bewijs’ is natuurlijk: ‘hoezo uitzonderlijke claim’? Grensoverschrijdende ervaringen worden in de
samenleving immers massaal gerapporteerd50, en zijn alleen
maar uitzonderlijk tegen de achtergrond van een ‘denkklimaat’ dat niet in staat is recht te doen aan het grensoverschrijdende karakter van deze ervaringen. Dit ‘denkklimaat’
legt aan grensoverschrijdende ervaringen51 de verplichting

op zich aan te passen aan vooropgestelde wetenschappelijke toetsingseisen.52 Daarmee heeft dit ‘denkklimaat’ zelf
het karakter van een metafysica gekregen. En daarom is dit
‘denkklimaat’ tegenwoordig steeds meer zelf onderwerp van
kritisch onderzoek.53
Waarom is het belangrijk om nu zo’n punt te maken van de
droom van Schopenhauers dienstbode, van statistisch significante resultaten van voor zulke dromen relevant wetenschappelijk onderzoek54, en van kritische reflectie op het ‘denkklimaat’ waarin dit alles niet kon landen?
Implicaties voor mystiek
Laten we eens uitgaan van de werkelijkheid van grensoverschrijdingen. We nemen de tijdgrens als voorbeeld en
kijken naar het inktpot-ongelukje van Schopenhauer. Zijn
dienstmeisje had gedroomd dat zij inkt van de vloer moest
opnemen. In haar droom is zij in beslag genomen door haar
onbewuste. Slapend verwijlt ze in haar subjectieve binnenwereld. Wat nu filosofisch gezien onze aandacht zou moeten
trekken, is dat er in die binnenwereld ineens heel specifieke
informatie voorhanden is over toekomstige gebeurtenissen in
de buitenwereld. Zij heeft in haar droom een tijdgrens-overschrijdende gewaarwording. Dat betekent dat een dromende
mens zich niet altijd in een uitsluitend subjectieve ervaringswereld bevindt, maar al dromend een onverwachte toekomstige gebeurtenis55 in de buitenwereld kan waarnemen.
We weten van de fenomenologie van mystieke ervaringen
dat het daarbij eveneens gaat om een innerlijke verschuiving waarin men in een grensoverschrijdende beweging een
‘anderheid’ ontmoet. Het hoogtepunt van zo’n ervaring,
zo wordt gerapporteerd, kan niet onder woorden gebracht
worden.56 Men spreekt stamelend van een ‘ontmoeting’ met:
licht, liefde, puur bewustzijn, waarheid, Brahman of God.
Zo’n ervaring bezit, zoals ik hiervoor reeds zei, een noëtische
kwaliteit die tevens wordt beleefd als numineus, als heilig en
gezaghebbend.57
Een gevolg van het ondergaan van zulke ervaringen is tevens
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dat teksten of uitspraken die doorgaan voor duister, cryptisch of raadselachtig, ineens glashelder kunnen worden.58 Ik
geef een voorbeeld. Nietzsche zegt: ‘…zodra de m(ens) volmaakt bij de waarheid is, beweegt hij heel de natuur’.59 Bezien
vanuit een mystieke ervaring in het licht van Schopenhauers
metafysica, is die zin betekenisvol en een adequate beschrijving van de werkelijkheid .
Op dit alles voortbordurend wil ik wijzen op een punt dat
voor filosofen interessant is. In het onderzoek naar mystiek
wordt de mystieke ervaring gezien als een ‘inner state’, als
een subjectief ingekleurde ervaring die men in de neurowetenschappen bestudeert door de parallel optredende
hersenprocessen in kaart te brengen.60 Nu zullen er weinig
neurowetenschappers zijn die geloven dat de geregistreerde
hersenactiviteit tijdens het luisteren naar een zingende vogel,
de zingende vogel veroorzaakt. ‘Iets daarbuiten’ veroorzaakt
in ons via hersenactiviteit de ervaring van een zingende vogel. Maar, zo kan ook het mystieke domein gezien worden
als ‘iets daarbuiten’ waar wij ons in mystieke ervaringen
grensoverschrijdend mee verbinden.61
Wellicht komen mystieke ervaringen, en dit is het centrale
punt in mijn hele verhaal, voort uit een overschrijding van
begrenzing, en een ‘ontmoeting’ met ‘iets’. Dat maakt die
ervaring tot meer dan slechts een ‘inner state’. Die gedachte
dringt zich op als we de feiten voor zich laten spreken. De
gevolgen van een toekomstig ongelukje met een inktpot
dat vooraf in een droom wordt gezien, en proefpersonen
die scoren in experimenten waarin grensoverschrijdende
aspecten van de menselijke psyche worden onderzocht, zijn
voorbeelden van een zich aandienende buitenwereld in de
beslotenheid van onze binnenwereld. In het verlengde van
dergelijke ervaringen kunnen ook spirituele of mystieke
ervaringen als een werkelijk transcenderen van begrenzingen
van die ‘inner state’ worden gezien.62
Hetzelfde anders gezegd: innerlijke beelden kunnen tijd- en
ruimte-overschrijdende informatie bevatten over feitelijke

gebeurtenissen in de buitenwereld. Wanneer we dat accepteren, is de aanname gerechtvaardigd dat men zich in een
mystieke ervaring eveneens buiten het puur subjectieve domein bevindt en voorbij begrenzing door ruimte en tijd.
Nog een keer anders gezegd: de strekking van wat ik beweer
is dat ervaringen waarvan in wetenschappelijk onderzoek
het grensoverschrijdende karakter aannemelijk gemaakt is,
ons uitnodigen om rekening te houden met de mogelijkheid
dat ook mystieke ervaringen niet slechts grensoverschrijdend
lijken, maar grensoverschrijdend zijn.
En dat is precies wat mystici rapporteren. Zij rapporteren
een onbelemmerd contact met ‘heel het zijn’, en ervaren dit
als ‘genade’ en ‘bevrijding’ van begrensdheid. In de mystieke
beleving, zo leren we van de fenomenologie van deze ervaringen, treden er processen en functies van ons systeem
in werking die buiten onze rationele controle liggen. Overgave en meegeven aan wat zich voltrekt is wat er dan van je
gevraagd wordt. Wat er dan gebeurt, wordt door Plato onder
woorden gebracht in de grotmythe. De mens die onwetend
geketend is onderin een grot, en die onwetend schimmen
die hij tegenover zich op de muur ziet voor de werkelijkheid
houdt, klimt niet zelf uit de grot. Door ‘iets’ wordt hij naar
buiten gesleurd. Dat gebeurt, zegt Plato, ‘…tegen zijn wil…’.
Vanuit de transpersoonlijke psychologie zou men tegenwoordig zeggen: het ego moet van de troon. En dan, ook al gebeurt het tegen zijn wil, het gebeurt, zegt Plato, ‘…naar zijn
natuur…’. Met andere woorden, als het ego wijkt, ontvouwt
zich, naar onze natuur, een proces dat mensen ervaren als
ontwaken, als bevrijding van begrenzing, en als een inzichtbrengende ontmoeting. Tot slot zegt Plato dat dit allemaal
gebeurt tot ‘…genezing van onwetendheid…’.63 Met andere
woorden, het geketende en versluierde leven onder in de grot
is een ongezonde toestand. Genezing bestaat eruit dat je via
een transcenderende beweging buiten de grot terecht komt in
een bewustzijnspositie die ongeketend is, die je tot buiten je
vroegere begrenzing voert, zodat je nu oog in oog kunt staan
met de zon, het licht, de oorzaak van alles.64
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Genezing is een meerduidig begrip dat vandaag de dag sterk
in beweging is. Onze visie erop lijkt zich nu, in het tweede
decennium van de 21e eeuw, in een paradigmatisch interbellum te bevinden. Op weg naar een integrale gezondheidszorg
wordt vandaag de dag gepleit om niet alleen te kijken naar
‘pathogenese’ (de vraag: hoe wordt je ziek) maar ook naar
salutogenese (hoe wordt je gezond).65 Spiritualiteit is in die
begripsontwikkeling niet weg te denken. Spiritualiteit is
tegenwoordig zelfs een officiële categorie in de definitie van
gezondheid van de The World Health Organisation, waar
men gezondheid ziet als de dynamiek van fysiek, mentaal,
sociaal en spiritueel welbevinden.66 Dat spiritualiteit in die
definitie voorkomt is onder meer het gevolg van wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat spirituele ervaringen
zo’n positieve invloed hebben op onze gezondheid dat men
begint te denken dat wie spiritualiteit in zijn leven negeert,
een gezondheidsrisico neemt.67 In de academische wereld
komt spiritualiteit tegenwoordig dus vooral naar voren in
de medische sfeer. Het aantal door Medline geïndexeerde
artikelen waarin spiritualiteit als sleutelwoord is opgenomen,
is nu, ten opzichte van twintig jaar geleden, meer dan verdertigvoudigd.68 Maar, dat we desondanks in een interbellum
zitten blijkt al snel. Want, wie over spiritualiteit begint, loopt
gemakkelijk tegen een taboe aan dat vergelijkbaar is met het
taboe op seks in de Victoriaanse tijd. Dit taboe op spiritualiteit, zo bleek onlangs nog uit een enquête, leeft vooral in academische kringen die zich daarmee niet alleen isoleren van
de rest van de bevolking69 maar ook, zo blijkt uit hedendaags
historiografisch onderzoek70, van hun eigen geschiedenis.
Buitengewone ervaringen: noodzaak van onderzoek
Tot slot nog drie opmerkingen. Ten eerste is Schopenhauer
natuurlijk niet de enige die meemaakt dat zoiets als de gevolgen van een ongelukje met zijn inktpot in een droom door
zijn dienstbode werd voorzien. En evenmin zijn de onderzoekers van het onverklaarde vermogen dat in dergelijke
dromen aan de dag treedt, de enigen die daarmee in aanraking komen. Recentelijk bleek bijvoorbeeld dat in Duitsland

meer dan de helft van de volwassenen zegt wel eens zo’n
grensoverschrijdende ervaring te hebben gehad.71In de VS
rapporteert momenteel 71% van de bevolking wel eens de
invloed te hebben ondergaan van een ‘aanwezigheid’, een
‘macht’, of ‘God’.72 Met andere woorden: buitengewone en
spirituele ervaringen worden ook in de westerse samenleving
massaal gerapporteerd.
Ten tweede is Schopenhauer natuurlijk ook niet de enige
die inzag dat er belangrijke vragen rijzen rond de duiding
van spirituele en buitengewone ervaringen. Vandaag de dag
meldt zestig procent van de psychologen in de VS dat hun
cliënten hun problemen dikwijls definiëren in termen van
religie en spiritualiteit en dat een op de zes cliënten die problemen daar feitelijk mee verbindt.73 Desondanks blijven veel
psychologen en psychiaters ervaringen die onder de noemer
spiritualiteit vallen regelmatig negeren of pathologiseren
in hun onderzoek, theorievorming en therapie.74 Met het
negeren van religieuze en spirituele factoren trekken zij een
kunstmatige grens die in de belevingswereld van veel van
hun cliënten juist niet bestaat.75
Ten derde, en daarmee rond ik af, dit. Mijn leeropdracht
luidde ‘Metafysica in de geest van de theosofie’. Theosofie is
een levensbeschouwelijke grondhouding waarin doorleefde
spiritualiteit en spirituele pluriformiteit worden gezien als
transpersoonlijke en transculturele inspiratiebron. En daar
is expliciet bij inbegrepen: wetenschappelijk en filosofisch
onderzoek naar latente menselijke vermogens zoals die o.a.
tot uitdrukking komen in spirituele en andere buitengewone
ervaringen.
Die relatie tussen buitengewone ervaringen en zingeving
is door esoterici, door sommige filosofen en een handjevol
wetenschappers uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Met het
oog op het zingevingsvacuüm waarin onze samenleving
zich bevindt en met het oog op de massaliteit van gerapporteerde buitengewone ervaringen, is onderzoek in dit
werkveld van grote maatschappelijke relevantie en urgentie.
In het doorvertalen van dit onderzoek naar een zich vernieuwende oriëntatie op het denken over ziekte en gezondheid

prof. dr. J.L.F. Gerding

zullen filosofie en wetenschap wat meer ‘street wise’ moeten
worden. De Leidse Universiteit heeft de stichting Proklos
de mogelijkheid gegeven om door middel van haar leerstoel ‘Metafysica in de geest van de theosofie’ zowel aan dit
onderzoek, als aan dit doorvertalen naar de samenleving een
bijdrage leveren. Het is jammer dat deze leerstoel in Leiden
verdwijnt, maar dat hij er geweest is, is heel mooi.76
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‘Wie vandaag de dag de feiten van het animale magnetisme en de
daarbij behorende helderziendheid in twijfel trekt, verdient niet
ongelovig, maar onwetend genoemd te worden. (…) De besproken
fenomenen echter zijn, vanuit een filosofisch standpunt bezien van
alle feiten die de totale ervaring ons geeft veruit de belangrijkste;
vandaar dat het de plicht is van iedere geleerde daarvan grondig
kennis te nemen.’

Prof.dr. J.L.F. Gerding
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Arthur Schopenhauer

Buitengewone ervaringen
In alle culturen, vroeger en nu, worden buitengewone ervaringen
massaal gerapporteerd. Wie zich verdiept in de wijsheidstradities,
wijsbegeerte, kunst, psychologie, psychiatrie, geschiedenis en
antropologie, kan er niet omheen. Wat mensen in buitengewone
ervaringen beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood,
ruimte en tijd, en grenzen van de vertrouwde identiteit. Buitengewone
ervaringen spelen niet alleen een grote rol bij zingeving en creatieve
processen, maar ook bij psychopathologie. Juist de samenhang
in en de verschillen tussen die uitersten kunnen ons veel leren.
In het onderzoek op dit terrein vullen wijsbegeerte, (empirische)
wetenschap en kennis van ervaringsdeskundigen elkaar aan. Dit
werkveld is bovendien maatschappelijk zeer relevant en urgent.

Bij ons leer je de wereld kennen

