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VERKLARING VAN EIGEN WERK
Hierbij verklaar en verzeker ik, Rob van Grinsven, dat voorliggende eindwerkstuk getiteld
Woorden voor het Woordloze. Een filosofische verkenning naar de bruikbaarheid van mystiek voor de
spiritualiteit van de (algemeen) geestelijke verzorging, zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere
bronnen en hulpmiddelen dan die door mij zijn vermeld zijn gebruikt en dat de passages in
het werk waarvan de woordelijke inhoud of betekenis uit andere werken – ook elektronische
media – is genomen door bronvermelding als ontlening kenbaar gemaakt worden.

Nijmegen, Augustus 2017.

Hereby I, Rob van Grinsven, declare and assure that I have composed the present thesis with
the title Woorden voor het Woordloze. Een filosofische verkenning naar de bruikbaarheid van mystiek voor de
spiritualiteit van de (algemeen) geestelijke verzorging, independently, that I did not use any other
sources or tools other than indicated and that I marked those parts of the text derived from
the literal content or meaning of other Works – digital media included – by making them
known as such by indicating their source(s).

Nijmegen, Augustus 2017.
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WOORDEN VOOR HET WOORDLOZE
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SAMENVATTING
Pluralisme en individualisme hebben het vak van de geestelijke verzorging fundamenteel
veranderd. Met de komst van de seculiere of ‘algemene’ cliënt kwam ook een algemene
geestelijke verzorger. Hoewel dit proces nog steeds volop in ontwikkeling is, hebben zowel de
professionalisering, als de verwetenschappelijking van het beroep het vak steeds meer
legitimering gegeven. De spirituele dimensie van het beroep is echter onder al deze
ontwikkelingen gemarginaliseerd geraakt. In deze thesis verken ik op wijsgerige wijze de
mogelijkheid die de mystiek ons kan bieden om met name de algemeen geestelijke verzorging
van nieuwe spirituele bronnen te voorzien. Daartoe maak ik een genealogie van de termen
‘spiritualiteit’ en ‘mystiek’ en analyseer ik werken van Meister Eckhart en Huangbo Xiyun.
Kernwoorden: mystiek, spiritualiteit, geestelijke verzorging, algemeen geestelijke verzorging,
pluralisme, modernisme, meister eckhart, chan, zen, huangbo xiyun.
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—Pi in Yann Martel’s Het leven van Pi, p. 57.
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van Grinsven. Uitgebreide en kritische, doch altijd constructieve, kritiek heb ik mogen
ontvangen van Paul de Jager. Chantal Huijgen ben ik dank verschuldigd voor een lijvig
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geresulteerd in verbetering van de opbouw van mijn betoog. Ten slotte wil ik prof. dr.
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versies van deze thesis en zijn suggesties voor verdere literatuur; zeker met betrekking
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Het werk zoals dat hier voor u ligt is verhelderd, aangescherpt en op enkele
punten grondig gewijzigd met hulp van al deze mensen. De Master Geestelijke Verzorging
was een intensieve, maar zeer leerzame tijd. De Radboud Universiteit heeft een vol
maar volledig en academisch zeer gedegen opleiding in elkaar gezet. De mensen die ik
hier heb leren kennen, docenten maar zeker ook medestudenten, hebben het
programma zowel een theoretische als ook een praktisch diepgang gegeven die de tijd
van een ‘schamel’ jaar volledig benut. Geestelijke verzorging is een beroep dat erg in
ontwikkeling is, maar ik heb hier de overtuiging gekregen dat het een zeer rijk en voor
onze tijd hoogst noodzakelijk beroep is.
Rob van Grinsven
Nijmegen, Augustus 2017
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Proloog
Dat de notie van ‘spiritualiteit’ meer en meer aan het vervagen is in het
conceptuele raamwerk van de algemeen geestelijke verzorging kwam ik voor het eerst
op het spoor toen ik de pre-master Geestelijke Verzorging deed aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Ik hoorde van veel van mijn mede gvio’s dat ze moeite hadden met het
begrip ‘spiritualiteit’. Ze hadden geen idee wat ze daaronder moesten verstaan,
sommige vonden het een ‘zweverig’ term, en andere begrepen überhaupt niet wat het
te maken had met geestelijke verzorging. Dit ligt niet alleen aan de term die,
toegegeven, breed is en tegenwoordig een connotatie van ‘zweverigheid’ met zich
meedraagt, maar ook aan het verdwijnen van spirituele bronnen binnen zowel de
opleidingen als maatschappijbreed. Toch wordt spiritualiteit vaak als de (of op z’n minst
een) kern van het geestelijkverzorgersschap beschouwd.
Ik ontdekte tevens dat de toetsing van de spiritualiteit van de algemeen geestelijk
verzorger in de RING-GV redelijke soepele eisen kent. Betrokken ‘toetsers’ wekten bij mij
de indruk dat de spiritualiteit van de algemeen geestelijk verzorger, voor zoverre deze
getoetst wordt door de

RING-GV,

aan erosie onderhevig is, dat deze spiritualiteit

‘oppervlakkig’ aan het worden is. Dit correspondeert in ieder geval ten dele met wat ik
zelf heb waargenomen aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook, doch in mindere
mate, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Aldus geschiede deze theoretische exercitie om met de mystiek een vleugje
spiritualiteit voor te dragen als een mogelijk kader. Het is aan de lezer om te bepalen in
hoeverre ik daar in geslaagd ben.
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1

—Frederik van Eeden

Introductie
In de wereld van vandaag de dag kunnen we een duidelijke diversiteit aan
levensbeschouwelijke opvattingen observeren. In termen van een filosofie van religie
wordt dit vaak ‘religieus pluralisme’ genoemd.2 De vraag die in deze tak van filosofie
centraal staat is hoe verschillende levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen zich
tot elkaar verhouden. Ongeacht het antwoord op deze vraag kunnen we echter
constateren dat dit pluralisme een crisis van betekenisgeving teweeg heeft gebracht.3 Waren
zingevingscrises vroeger nog van een individuele en subjectieve aard (omdat zij binnen
een gedeeld waardensysteem plaatsvonden), in onze westerse samenleving heeft de
zingevingscrisis vanwege de pluriformiteit van waardensystemen een structureel karakter
gekregen.4 Deze immer voortdurende zingevingscrisis heeft een grote impact op de
maatschappij en via die route op het beroep dat zich primair bezighoudt met
zingevingsvragen: de geestelijke verzorging. Van oudsher is het beroep, als pastoraat,
een gezonden beroep geweest; een ambt. De beroepsvereniging voor geestelijk
verzorgers (VGVZ), die in 1971 werd opgericht, vertegenwoordigde uiteindelijk zes
levensbeschouwelijke denominaties: katholiek, protestants, joods, islamitisch, hindoe en

1

Frederik van Eeden, Redekunstige grondslag van verstandhouding. 1897. 3e dr. Utrecht: Spectrum, 1975,
#86, p. 71.
2

Cf. Leroy S. Rouner (red.), Religious Pluralism. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984; John
Hick (red.), Problems of Religious Pluralism. New York: St. Martin’s Press, 1985; Nicholas Rescher, Pluralism:
Against the Demand for Consensus. New York: Oxford University Press, 1993; Thomas Dean (red.), Religious
Pluralism and Truth: Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion. Albany: SUNY Press, 1995; David
Basinger, Religious Diversity: A Philosophical Assessment. Aldershot: Ashgate, 2001.
3

Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning: The Orientation of
Modern Man. 1995. J. Adam Tooze (vert.). Gütersloh: Bertelsmann Foundation, 1995.
4

Dat is althans de constatering van Berger & Luckmann in Crisis of Meaning; zie ook Peter Nissen,
“Desoriëntatie in zingeving. Een verkenning van de horizon” Speling 68, nr. 4 (2016): p. 27.
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humanistisch.5 In het licht van de ‘multiculturele’ samenleving splitste in 1995 de
beroepssector door de oprichting van beroepsvereniging Albert Camus omdat een
groeiend aantal geestelijk verzorgers vond dat richtinggeven door middel van vooraf
bepaalde institutionele levensbeschouwingen niet langer de enige voor de hand liggende
optie is.6 Zij begonnen de tot dan toe onvertegenwoordigde ‘algemeen’, ‘ongebonden’
of ‘institutioneel-niet-gezonden’ geestelijk verzorgers te vertegenwoordigen.
Op 12 mei 2014 ging Albert Camus op in de

SING

(Sector Institutioneel Niet

Gezondenen) binnen de VGVZ. Zij werd daarmee de zevende sector. Aan de SING werd
de

RING-GV

gekoppeld: de Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden Geestelijk

Verzorgers. Zij heeft als functie de toetsing van “de levensbeschouwelijke competentie
van geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk
genootschap hebben.”7 In deze toetsing staat volgens de RING-GV centraal:

•

Het kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing en de eventuele
spanningen die deze oproept in het werk als geestelijk verzorger;

•

Het helder onder woorden kunnen brengen van de eigen
levensbeschouwing;

•

Het constructief kunnen omgaan met eventuele spanningen tussen de
eigen levensbeschouwing en die van anderen, met name cliënten en
collega’s, binnen het werk als geestelijk verzorger.8

De overeenkomstige term in alle drie de punten is de ‘eigen levensbeschouwing’. Steeds
wordt er gesproken over ‘levensbeschouwing’, ‘existentiële aspecten’, ‘thema’s in
levensvisie’.9 Inderdaad is de afwezigheid van een institutioneel ingekaderd wereldbeeld
5

Ik zal woorden als ‘christendom’, ‘islam’, ‘gnostiek’ etc. geen hoofdletter geven omdat ik van mening ben
dat zij net als termen als ‘ethiek’, ‘filosofie’ en ‘atheïsme’ geen speciale categorie zijn die een hoofdletter
behoeft. Dit geldt ook voor termen als ‘kantiaans’ of ‘neoplatoons’. Ook concepten als ‘nirvāṇa’, ‘ego’, ‘god’,
‘brahman’, etc. zal ik geen hoofdletter geven. Ik maak hierop een uitzondering wanneer het voor de
betekenis van de tekst onduidelijk wordt of wanneer ik passages van andere auteurs citeer.
6

Nicolette Hijweege & Wim Smeets (red.), Verandering van voorkomen: Het ambt van de geestelijk
verzorger in discussie. Faculteit Geesteswetenschappen, Religiewetenschap en Theologie: Universiteit
Utrecht, 2010, p. 12; Henk Schouten, “De vereniging voor geestelijk werkers ‘Albert Camus’; een pleidooi
voor ontzuiling van de geestelijke verzorging” In Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke
Verzorging. Utrecht: Kok, 2015, pp. 110-117.
7

VGVZ, “Doelstellingen van de SING (sector institutioneel niet gezondenen)” VGVZ geraadpleegd op 12 nov.
2016 https://vgvz.nl/sectoren/sing-institutioneel-niet-gezonden/
8

VGVZ, “Doelstellingen van de SING (sector institutioneel niet gezondenen)” VGVZ geraadpleegd op 12 nov.
2016 https://vgvz.nl/sectoren/sing-institutioneel-niet-gezonden/ ; Hetzelfde lijstje is ook te vinden op de site
van de RING-GV, “RING-GV” geraadpleegd op 12 nov. 2016 http://www.ring-gv.nl/ ; De Beroepsstandaard
Geestelijke Verzorging benadrukt dit ook wanneer daarin gesteld wordt dat geestelijk verzorgers “een
persoonlijk doorleefde spiritualiteit [hebben], die zij actief onderhouden en die de basis vormt van waaruit zij
hun werk doen.” VGVZ, Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging, 2015, p. 8. Cursivering in origineel.
9

Cf. http://www.ring-gv.nl/toetsingsprocedure/
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nu net datgene wat in de algemeen geestelijk verzorger ‘gecompenseerd’ lijkt te moeten
worden. Dit wordt dusdanig belangrijk gevonden dat er een toetsingscommissie is
opgericht om de ongebonden (of in de termen van de SING: institutioneel niet-gezonden)
geestelijk verzorgers officieel bevoegdheid te verlenen.
Naast de oprichting van de sector ‘algemeen geestelijke verzorgers’, is de
worsteling met de betekeniscrisis ook in een andere tendens in het beroep zichtbaar. In
de jaren zestig werd met de komst van de Klinische Pastorale Vorming het beroep van
de predikant geprofessionaliseerd in de medische omgeving.10 Ook de opleidingen van
geestelijke verzorging zijn sinds die tijd steeds meer beschouwd vanuit een
zorgmedische perspectief. Dit begon eigenlijk ten tijde van de introductie van de
predikant en pastor in het ziekenhuis,11 maar is pas echt zichtbaar geworden toen de
vanzelfsprekendheid van de (institutionele) zingevingskaders begon te verdwijnen. Meer
en meer is de geestelijke verzorging gedefinieerd in termen van levensbeschouwing en
zorg: vooral als zorgverlening (care), niet per se als genezing (cure).12 De geestelijke verzorging
wordt vandaag de dag vooral vanuit dit zorgmedisch paradigma beschouwd.
Om deze ontwikkeling te illustreren kunnen we de definitie van ‘geestelijke
verzorging’ aanhalen die in de Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging geformuleerd is.
Volgens die standaard is geestelijke verzorging: “professionele begeleiding,
hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.”13 Daarin
onderscheidt de beroepsvereniging vier dimensies: het existentiële, het ethische, het
esthetische en het spirituele.14 Het spirituele is daarmee dus niet gelijk aan het
existentiële, toch lijkt bijna geruisloos juist deze eerstgenoemde dimensie van het beroep
te verdwijnen, of zoals Wim Smeets het beschrijft, loopt de notie van ‘spiritualiteit’ het
gevaar vereenzelvigd te worden met ‘levensbeschouwing’.15 Dit komt ook omdat het
met name voor de algemeen geestelijke verzorger al lang niet meer duidelijk is uit welke
bronnen hij, spiritueel gezien, kan putten. Hiermee wil ik overigens niet beweren dat er

10

Hijweege & Smeets, Verandering van voorkomen, p. 11. Jaap Rebel, “Ontwikkelingen van de geestelijke
verzorging in de zorg” In Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Utrecht: Kok, 2015,
pp. 101-104.
11

Frances Norwood, “The Ambivalent Chaplain: Negotiating Structural and Ideological Difference on the
Margins of Modern-Day Hospital Medicine” Medical Anthropology 25, nr. 1 (2006): pp. 1-29.
12

Wim Smeets, Spiritual Care in a Hospital Setting: An Empirical-Theological Exploration. M. Manley (vert.)
Leiden: Brill, 2006.
13
14
15

VGVZ, Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging, p. 7.
Idem, p. 9.
Smeets, Spiritual Care in a Hospital Setting, p. 6.
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binnen opleidingen geen aandacht is voor spiritualiteit.16 Mijn claim is dat, naast
historische introducties in diverse religies, spiritualiteitsontwikkeling vooral een proces
is dat door de (A)GV-student zélf doorlopen en geformuleerd dient te worden.
EEN ZOEKTOCHT NAAR BRONNEN VOOR DE ALGEMEEN GEESTELIJK VERZORGER
In het eerste hoofdstuk van Johan Smit’s Tot de kern komen, een boek dat nog steeds
gebruikt wordt in cursussen gespreksvaardigheid van opleidingen tot geestelijk
verzorger,17 stelt Smit dat de eigenheid van het pastorale gesprek júist die spiritualiteit is.
Hij laat expres open wat daar precies onder te verstaan valt, maar het interessante is
dat hij het koppelt aan een persoonlijke ervaring die hij beschrijft als een genadevolle
(her)ontdekking:
Ooit was er een ervaring in mijn leven van licht, overweldigend, goed en
genadevol. Ik had de ervaring van verloren en gevonden in één. Ik zag de
wereld om mij heen en was ‘niets’ en tegelijk was ik ‘alles’ en voelde mij sterk
met de wereld verbonden in de vorm van een ethisch appèl.18

Dergelijke ervaringen worden tegenwoordig gecategoriseerd onder de term ‘mystiek’.
De mogelijke toepasbaarheid van de mystiek voor de geestelijke verzorging is impliciet
en expliciet ook bij andere auteurs te vinden, maar is tot nog toe bij mijn weten niet
verder uitgediept.19
In deze scriptie zal ik een filosofische verkenning van de volgende vraag
uitvoeren: Wat is de bruikbaarheid van de ‘mystiek’ als ‘spirituele’ bron voor de
(algemeen) geestelijk verzorger? Daartoe zal ik in het eerste deel het theoretisch kader
16

Zo word er op dit moment aan de Radboud Universiteit Nijmegen het vak Spirituele Diagnostiek gegeven;
kent de Universiteit Tilburg het vak Spiritualiteit in de samenleving; de VU heeft geen specifiek vak maar
zegt wel dat er ruimte is om gestalte te geven aan de eigen levensbeschouwelijke identiteit; de
Rijksuniversiteit Groningen lijkt minder gericht te zijn op spiritualiteit. Mijn punt is dat de spiritualiteit en de
spirituele vorming vooral iets is wat de student algemeen geestelijke verzorging zélf moet vormgeven.
17
18
19

Dit geldt in ieder geval voor de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen.
Johan Smit, Tot de kern komen: De kunst van het pastorale gesprek. 4e druk, Kampen: Kok, 2006, p. 14.

E.g. “Volgens mystieke tradities binnen veel godsdiensten gaat het erom dat een mens zich bewust wordt
van wat hij ten diepste is. Dat is de vraag naar het ‘Zelf’.” Jaap Dijkstra, Gespreksvoering bij geestelijke
verzorging: Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren. Soest: Nelissen, 2007,
p. 23; een meer methodisch voorstel is gedaan door Kees Waaijman wiens Geestelijke begeleiding als vorm
van mystagogie we nog zullen bespreken.
Als filosofisch kader, dus niet betrokken op de (algemeen) geestelijke verzorging, kan je wellicht ook
denken aan het recentelijk gepubliceerde werk van Henk van der Waal, Mystiek voor goddelozen.
Amsterdam: Querido, 2017. Het heeft een meer literaire insteek. Als zodanig vond ik het ongeschikt als
conceptueel kader van deze scriptie, hoewel het getuigt van een nieuwe interesse in de mystiek.
Ook kan je denken aan eigentijdse spirituele/psychologische bewegingen als Hans Knibbe’s
Zijnsoriëntatie. Dit is echter nog steeds niet gesitueerd als een kader voor de geestelijke verzorging.
Bovendien zijn dit soort stromingen steeds uniforme stromingen terwijl ik met mijn voorstel juist een
pluriformiteit van verschillende tradities voorsta.
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en de methode schetsen. Ik zal in algemene termen reeds een voorlopig antwoord geven
naar de bruikbaarheid van de mystiek voor de (algemeen) geestelijk verzorger. Daarna
zal ik een genealogie van de relevante begrippen uiteenzetten: ‘spiritualiteit’ staat
centraal in het tweede hoofdstuk en ‘mystiek’ in het derde. Tijdens de bespreking van
die laatste term zal ik tevens beargumenteren waarom het wetenschappelijk kader van
de comparatieve mystiek als academisch raamwerk van de bestudering van de mystici
moet fungeren.
Daarna zal ik de begrippen ‘mystiek’ en ‘spiritualiteit’ in relatie tot elkaar
plaatsen. Daarmee wordt ook reeds het tweede deel van de vraag beantwoord hoe de
mystiek zich verhoudt tot het concept van spiritualiteit. In feite is dan de hoofdvraag
reeds beantwoord. Het eerste hoofdstuk is echter als laatst geschreven en is deductief
gestructureerd. Hoewel er uiteraard verwezen wordt naar onderzoek en specifieke
mystici, zal de lezer enige scepsis kunnen hebben rondom deze conclusies. Daarom zal
ik in het tweede deel van deze thesis mijn argument om de mystici (en hun teksten)
centraal te stellen in uitvoering brengen. Ik zal twee mystici analyseren: de christelijke
mysticus, filosoof en theoloog Eckhart von Hochheim, beter bekend als Meister
Eckhart, en de Chinese chan (zen) meester Huangbo Xiyun. Vooraf zal ik duidelijk
maken waarom ik juist deze auteurs en deze teksten heb gekozen en wat hen nu eigenlijk
‘mystiek’ maakt. Het doel van dit deel is om concrete voorbeelden van mystici te nemen
uit twee verschillende tradities om zo te illustreren wat het soort thema’s, praktijken en
de daaraan verbonden inzichten zijn die gebruikt kunnen worden in de (algemeen)
geestelijke verzorging.
Het laatste deel van deze thesis zal vervolgens de uiteinden van het eerste en het
tweede deel aan elkaar knopen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de leerpunten en
praktijken die we uit de leringen van de mystici kunnen trekken niet beperkt zijn tot de
voorstellen die ik in het laatste deel van deze scriptie zal doen. Zij vormen slechts een
illustratie van hoe we deze teksten een inbedding kunnen geven in de praktijk van de
geestelijke verzorging, om op deze manier de bijdrage als ook de beperkingen van de
mystiek voor de geestelijke verzorging te expliciteren.
Het doel van deze thesis is aldus om voor met name de algemeen geestelijke
verzorging de bruikbaarheid van de mystiek te beoordelen als een kader waarin het uitdiepen
van de eigen spiritualiteit geplaatst kan worden. Dit is een thesis die zich bezighoudt met
de geestelijk verzorger/begeleider en niet zozeer met de cliënt/begeleide. De observatie
dat de mystiek een relevant kader kan zijn, resulteert er mijns inziens echter ook in dat
17

dit niet slechts voor de algemeen geestelijke verzorging geldt, maar tegen de achtergrond
van onze pluralistische werkelijkheid voor het gehele beroepsveld van belang is.
Van een observatie van pluralisme in levensbeschouwelijke opvattingen naar
een crisis in betekenisgeving constateerde ik dat met name de algemeen geestelijke
verzorging niet langer duidelijke bronnen heeft waarin alle vier de dimensies (en daarin
vooral het spirituele domein) vertegenwoordigd worden. Dit manifesteert zich zowel op
het niveau van de begeleider áls de begeleide. Aldus zal ik op wijsgerige wijze
onderzoeken in hoeverre een kader van bronnen uit mystieke tradities een
overkoepelend conceptueel raamwerk kan vormen voor het beroep van de (algemeen)
geestelijke verzorging. De dimensie van het spirituele—die langzaam uit het veld en het
onderzoek lijkt te verdwijnen—is immers, beargumenteerbaar, de meest fundamentele
dimensie van het beroep.
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Deel I
Kader, Methode & Definities

Veel mystici hebben zich verhouden tot taal: in sublieme poëzie van de heiliging
van het hogere, als ook in een ontkenningsparadox het grote mysterie in woorden te
kunnen vangen.20 Taal stelt ons in staat om in de communicatie van het concrete het
algemene te maken. Zou die deze functie niet vervullen, dan konden we niet eens
communiceren. Een woord als ‘appel’ lijkt concreet, maar het is al een abstractie. Het
verwijst immers naar iedere appel waarnaar je het wil doen verwijzen: denk alleen al
eens aan de hoeveelheid soorten die onder dit ene woord vallen. Maar als je termen
neemt die groter zijn dan dat, zoals ‘fruit’, dan worden de instanties die daaronder
vallen nog weer abstracter. Soms vallen instanties wel of niet onder een bepaalde
categorie, en hoe dat bepaald wordt is vaak voer voor discussie (bijvoorbeeld als je ‘fruit’
technisch definieert als ‘vrucht’). De vraag is dan echter in hoeverre bananen,
aardbeien, tomaten, bonen, granen, noten, pompoenen, komkommers, avocado’s, etc.,
nog betekenisvolle overeenkomsten vertonen, ook al vallen ze, per definitie, onder
dezelfde noemer ‘fruit’.
Die abstractie wordt mogelijk nog ingewikkelder wanneer we proberen te
verwijzen naar geschiedenissen en menselijke praktijken. Niet geheel toevallig is dan
ook de bruikbaarheid van dit soort abstracties als zodanig in twijfel getrokken. In de
religiewetenschappen wordt bijvoorbeeld een term als ‘religie’ (of ‘spiritualiteit’, of
‘mystiek’) met argusogen bekeken. Zo stelt Wilfred. C Smith in zijn klassieke werk The
Meaning and End of Religion: “I do not mean merely that to define Hinduism, or Taoism,
or Protestantism is difficult. That, everyone knows. My point rather is that it is in
principle impossible, and almost perverse.”21

20

Zie voor uitstekende analyses met betrekking tot dit thema: Steven T. Katz (red.), Mysticism and
Language. Oxford: Oxford University Press, 1992. Met deze zin bedoel ik enerzijds bijv. de mystieke poëzie
van een Rumi, of Haiku’s van een zenmeester, en anderzijds de negatieve theologie van de mystici die
beweren dat dit ‘absolute’ niet in taal te vangen is, zoals bijv. een Dionysius de Areopagiet.
21

Wilfred C. Smith, The Meaning and End of Religion. New York: Mentor Books, 1964, p. 130.
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‘Christendom’, ‘hindoeïsme’, ‘spiritualiteit’, ‘mystiek’ (maar ook minder
abstract ogende begrippen zoals geografische identiteiten als ‘het Westen’, ‘het Oosten’
of ‘Nederland’, of ‘India’) lijken in eerste instantie uniforme entiteiten, maar als je de
zaken beter begint te beschouwen beginnen de moeilijkheden.22 Dergelijke
kanttekeningen kunnen we rekenen tot een wittgensteiniaanse kritiek van taal:23
woorden worden namelijk op zoveel verschillende manieren gebruikt dat het de vorm
is—de uniformiteit waarin we ze uitdrukken in spraak en schrift—die ons verwart.24
Maar dat betekent niet dat deze woorden nergens naar verwijzen:
Obviously, I am not suggesting that what men have called the religions do
not exist. The point is rather that, as every historian of them knows almost
to his bewilderment, they exist all too copiously. It is the richness, the radical
diversity, the unceasing shift and change, the ramification and complex
involvement, of the historical phenomena of ‘religion’ or of any one ‘religion’
that create the difficulty.25

Wittgenstein’s beroemde suggestie is aldus om begrippen te analyseren in termen van
familiegelijkenissen: hier en daar overlappen eigenschappen, maar nergens kan een
essentie worden gedefinieerd.26 Dit vormt zogezegd de kanttekening bij onze queeste
naar definities, die niet geheel zinloos is maar toch nooit volledig raakt wat je tracht te
definiëren. Dit komt enerzijds omdat de werkelijkheid complexer is dan de abstractie
waarmee je deze poogt te vangen, en anderzijds omdat betekenissen verschuiven daar
zij contextueel (in het taalspel en in de praktijk) bepaald zijn.
22

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge. 1969. A.M. Sheridan Smith (vert.). Londen: Routledge,
2002, p. 25.
23

Overigens is deze kritiek al zo oud als—op z’n minst—het boeddhisme. In de beroemde parabel van de
koets zegt de boeddhistische wijze Nagasena tegen koning Milinda dat wat we ‘de koets’ noemen als zodanig
niets anders is dan een conventie, maar door die conventie zien we niet meer dat het eigenlijk geen uniform
object is maar een samenstelling van onderdelen. Ten slotte past hij ditzelfde toe op zijn eigen naam en de
notie van het ‘zelf’; de pluriformiteit van onze eigen identiteit zoals we die in onze hedendaagse
‘postmoderne’ tijd aanschouwen is eigenlijk al een heel oud idee.
24

“Denk an die Werkzeuge in einem Werkzeugkasten: es ist da ein Hammer, eine Zange, eine Säge, eine
Schraubenzieher, ein Maßstab, ein Leimtopf, Leim, Nägel und Schrauben. – So verschieden die Funktionen
dieser Gegenstände, so verschieden sind die Funktionen der Wörter. (Und es gibt Ähnlichkeiten hier und
dort.) Freilich, was uns verwirrt ist die Gleichförmigkeit ihrer Erscheinung, wenn die Wörter uns gesprochne,
oder in der Schrift und im Druck entgegentreten. Denn ihre Verwendung steht nicht so deutlich vor uns.
Besonders nicht, wenn wir philosophieren!” Ludwig Wittgenstein, Philosophische
Untersuchungen/Philosophical Investigations (PI). G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker & J. Schulte (vert.).
Herz. 4e dr. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, 11, pp. 9-10; cf. 116, p. 53: “Wenn die Philosophen ein Wort
gebrauchen – “Wissen”, “Sein”, “Gegenstand”, “Ich”, “Satz”, “Name” – und das Wesen des Dings zu erfassen
trachten, muß man sich immer fragen: Wird denn dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je
tatsächlich so gebraucht? – Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche
Verwendung zurück.”
25
26

Smith, Religion, p. 131.
Wittgenstein, PI, 67-77, pp. 36-41; 108, p. 51; 179, pp.78-79.
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Echter, het is evenzo een wittgensteiniaans perspectief om de filosofie als een
taalkritiek te beschouwen die als taak heeft om ons de weg uit de zelfgecreëerde
verwarring van oneigenlijk taalgebruik te wijzen.27 Hoewel definities op zichzelf niet
sluitend zijn is het niet de werkelijkheid die de definitie moet volgen, maar de definitie
die de werkelijkheid volgt; ook al kan deze nooit absoluut corresponderen met de
werkelijkheid.28
In het eerste deel van deze thesis zal ik het kader geven waarin mijn analyse
plaats zal vinden, gevolgd door een genealogie van de twee belangrijkste termen van
deze scriptie. In het eerste hoofdstuk geef ik kort via deductieve weg het brede argument
en de methodologische benaderingen en vooronderstellingen van mijn onderzoek. In
het tweede hoofdstuk beschouw ik de etymologie en de twee genealogische
geschiedenissen van het woord ‘spiritualiteit’ waarbij ik het begrip ook zal plaatsen in
relatie tot ‘religiositeit’. Vervolgens zal ik verschillende definities vergelijken om een
aantal centrale elementen te benoemen. Hetzelfde zal ik doen in het derde hoofdstuk
met de termen ‘mystiek’ en ‘mysticisme’. In het laatste deel van het derde hoofstuk
plaats ik de twee termen expliciet ten opzichte van elkaar.

27

4.0031: “Alle Philosophie ist ‘Sprachkritik’”, Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. 1921.
D.F. Pears & B.F. McGuinness (vert.). Herz. dr. 1974. Londen: Routledge, 2002; “Was ist dein Ziel in der
Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.”, Wittgenstein, PI, 309, p. 110.
28

In technische termen wordt hier de correspondentietheorie van waarheid betwist (dat woorden accuraat
beschrijven, d.i. corresponderen met, de werkelijkheid). Dat zou betekenen dat woorden alleen in hun
onderlinge samenhang (coherentie) betekenis geven en daarmee niet de werkelijkheid beschrijven maar
slechts een taalspel, een discours, vormen (de zogenaamde coherentietheorie van waarheid). In deze
discussie komen grote filosofische debatten samen, zoals ‘postmoderne’ ideeën over dat je niet buiten het
discours kan treden, dat er zogezegd een muur van taal is waar men niet aan voorbij kan, dat paradigma’s
‘incommensurabel’ zijn etc.
Cf. de notie van de ‘linguistic turn’, Rorty: “That is why I think we need to say, despite Putnam, that
“there is only the dialogue,” only us, and to throw out the last residues of the notion of ‘trans-cultural
rationality.’” Richard Rorty, “Solidarity or Objectivity?” In Objectivity, Relativism, and Truth: Philosophical
Papers, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, p. 32; cf. Foucault: “One remains within
the dimension of discourse.” Foucault, Archaeology, p. 85; De metafoor van ‘le mur du langage’ die het
subject definitief in de ‘symbolische orde’ vastzet en daarmee afsnijdt van ‘het Reële’ is van Jacques Lacan.
De beroemde notie van ‘paradigma’s’ is van Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.
Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Mijns inziens zijn zowel Wilfrid Sellar’s ‘myth of the given’ als ook Karl Popper’s ‘myth of the framework’
een relevante kritiek. Zie voor die laatste ook Donald Davidson’s kritiek op de idee van een “Conceptual
Scheme”. Het punt is dat we nooit in woorden de werkelijkheid kunnen vangen en dat taal een ingewikkeld
systeem is waarin betekenis gevormd wordt in de context van dat systeem (‘myth of the given’), maar
tegelijkertijd zijn sommige beschrijvingen van de werkelijkheid wel waarachtiger, waarschijnlijker,
‘objectiever’, dan anderen (‘myth of the framework’). Het hele idee van wetenschap is nu juist dat we via
allerlei methodes (en manieren van redenering) tot een meer descriptieve beschrijving van een stand van
zaken komen. Dat dat niet absoluut mogelijk is, en dat de accuraatheid per wetenschapsgebied kan
verschillen mogen daarin duidelijk zijn.
Zie: Wilfrid Sellars, “Empiricism and the Philosophy of Mind” In Science, Perception and Reality. 1963.
Herz. dr. California: Ridgeview, 1991: pp. 127-196; Karl R. Popper, “The Myth of the Framework” In M.A.
Notturno (red.). The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality. Londen: Routledge,
1994, pp. 33-64; Donald Davidson, “On the Very Idea of a Conceptual Scheme” Proceedings and Addresses
of the American Philosophical Association 47 (1973-1974): pp. 5-20. Het framen van dit debat in termen van
de twee mythe’s ontleen ik aan Jorge N. Ferrer, Revisioning Transpersonal Theory: A Participatory Vision of
Human Spirituality. New York: State University of New York Press, 2002, pp. 143-144.
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29

—Bertrand Russell

I. Mystiek als Kader van Spirituele Zorg
ALDUS is de eerste inderdaad de laatste gebleken,30 is de weg omhoog dezelfde
als de weg naar beneden—is dit eerste hoofdstuk door mij uiteindelijk als laatste
geschreven.31 De noodzaak van een dergelijk eerste hoofdstuk werd mij op het eind
duidelijk. In dit hoofdstuk zal ik een kader schetsen voor het argument dat ik in de
komende hoofdstukken zal voeren: dat de (algemeen) geestelijke verzorging gebaat is bij
het integreren van mystieke tradities als eigen verdiepend kader van en inspiratie voor
spirituele bronnen. De lijnen die ik in dit hoofdstuk via deductieve weg uiteen zal zetten
zijn een gevolg van enerzijds dit onderzoek zelf, en anderzijds de vele jaren waarin ik
reeds intensief bezig ben geweest, zowel in de praktijk als in academische context, met
‘mystieke’ bronnen uit allerlei religieuze, seculiere en filosofische stromingen.
De centrale vraag van wat de bruikbaarheid van de mystiek is als bron voor de
algemeen geestelijk verzorger is uiteraard een erg algemeen geformuleerde vraag. Op
basis van een analyse van slechts twee auteurs is deze vraag maar beperkt
beantwoordbaar. Om die reden zal ik me niet slechts beperken tot Eckhart en Huangbo
(hoewel zij de gedetailleerde voorbeelden zullen vormen die mijn these inductief moeten
ondersteunen), maar zal ik in dit eerste hoofdstuk alvast vooruitlopen en toelichten
waarom ik me richt op de algemeen geestelijke verzorging en waarom ik een pleidooi voer
om de mystiek (en teksten van mystici) te centraliseren. Uiteraard verwijs ik daarbij naar
onderzoek en primaire teksten om mijn algemene beweringen te ondersteunen. Ook
zal ik in dit hoofdstuk duidelijk maken waarin mijn opzet verschilt van sommige andere
auteurs die wellicht een vergelijkbaar argument voeren.
29

Bertrand Russell, “Mysticism and Logic” 1914. In L. Greenspan & S. Andersson (red.). Russell on Religion:
Selections From the Writings of Bertrand Russell. Londen: Routledge, 1999, p. 109.
30
31

MATT. 19:30, 20:16; MARC. 10:31; LUCC. 13:30.

I.e. Ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτή: “De weg op en neer is een en dezelfde.” Herakleitos, DKB60. (vert.)
Jaap Mansfeld, Aldus Sprak Heraclitus: De Fragmenten. Groningen: Historische Uitgeverij, 2006, #57, p. 46.
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1.1 ALGEMEEN GEESTELIJKE VERZORGING
Waarom een focus op algemeen geestelijke verzorging? Vormen de mystici immers niet
een zinvolle bron voor iedere vorm van geestelijke verzorging, begeleiding of spirituele
zorg?32 Zeer zeker! Maar met name de algemeen geestelijke verzorging is een product
van de ontkerkelijking en secularisering van onze maatschappij.33 Dit lijkt echter ook
ten dele een verschuiving van spirituele betekenisgeving te zijn.34 Niet alleen is daardoor
het soort cliënt dat de geestelijk verzorger ontmoet veranderd, maar noodzakelijkerwijs
ook (het beroep van) de geestelijk verzorger zelf. In die ontwikkeling, zoals in de
introductie reeds is besproken, past dan ook het fenomeen van een algemeen, of
‘institutioneel niet-gezonden’, geestelijk verzorger.35 Een opkomend probleem echter,
is dat deze geestelijk verzorger ‘spiritueel’ steeds armer wordt, omdat de notie van
‘spiritualiteit’ hoe langer hoe meer vervangen wordt door ‘zingeving’.36 ‘Zin’ kan je uit
allerlei externe praktijken halen, maar we missen hier nu juist steeds meer de interne—
psychologische, geestelijke, spirituele—dimensie waarbij die ‘zin’ niet afhankelijk is van
de omgeving, maar een staat van bewustzijn zélf is, zoals we in de komende twee
hoofdstukken zullen uitdiepen wanneer we ‘spiritualiteit’ en ‘mystiek’ definiëren en ten
opzichte van elkaar plaatsen.37
Het kader van de opleidingen en de benadering van de professie is in de loop
van de jaren steeds wetenschappelijker geworden.38 Veel van het legitimeringsvraagstuk
van de geestelijke verzorging richt zich nu op wetenschappelijk evidence based onderzoek,
hoewel dit ook nog steeds deels in de kinderschoenen staat.39 Dit is een goede en
noodzakelijke ontwikkeling voor het beroep, ook omdat dit ervoor zorgt dat de geestelijk

32

Inderdaad is dit ook Kees Waaijman’s benadering wanneer hij spreekt over ‘mystagogie als vorm van
geestelijke begeleiding’: Kees Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Kampen: Kok,
2000, pp. 857-932; Kees Waaijman, Geestelijke begeleiding als vorm van mystagogie. Nijmegen: Titus
Brandsma Instituut, 2000, pp. 857-932.
33

Ging in 1966 nog 50% ‘regelmatig’ naar de kerk en 35% ‘nooit’, in 2015 is dat veranderd in 12%
‘regelmatig’ en 59% ‘nooit’. De mensen die zichzelf als ‘buitenkerkelijk’ definiëren is van 33% in 1966 naar
67,8% in 2015 gegaan. Ton Bernts & Joatine Berghuijs, God in Nederland. 1966-2015. Utrecht: Ten Have,
2016, pp. 25, 23.
34

Zo bestonden in 1966 in Nederland de percentages uit: theïsten (47%), ietsisten (31%) en agnosten
(16%) ten opzichte van 6% atheïsten. In 2015 is dat respectievelijk 14%, 28%, 34% en 24% geworden. Dat
betekent dat niet alleen de atheïsten maar ook de agnosten zijn gegroeid. Bernts & Berghuijs, God in
Nederland, p. 65.
35

De gv als beroepsveld is nog steeds erg verzuild, wat dat betreft heeft Henk Schouten’s betoog nog weinig
aan relevantie ingeboed: Schouten, “De vereniging voor geestelijk werkers ‘Albert Camus’”.
36
37

Smeets, Spiritual Care in a Hospital Setting, p. 6.

Of zoals Nissen stelt: “De dingen hebben een zin, maar die zin moet wel door ons ontdekt worden.” Peter
Nissen, “Zin zoeken, zin geven, zin ontvangen” Speling 67, nr. 4 (2015): p. 9.
38

Wim Smeets, “Geestelijke verzorging als veld van onderzoek” In Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek
Geestelijke Verzorging. Utrecht: Kok, 2015, pp. 747-758.
39

Zie bijvoorbeeld het Case Studies Project dat onder leiding van prof. Martin Walton en dr. Sjaak Körver
staat en dat in de komende vier jaar vanuit de praktijk ‘good practices’ van het beroep zal destilleren.
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verzorger een wetenschappelijk distantie ten opzichte van het eigen werk in neemt.
Bovendien heeft de professionaliseringslag ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor
competenties van gespreksvaardigheid, de ethische dimensie van het beroep, evenals de
expressiemogelijkheden op het rituele vlak.40
Tegelijkertijd wordt er echter steeds minder invulling gegeven aan de
inhoudelijke kant van het beroep. Voor zover het gebeurt, is dit nu veelal met
psychologische, narratologische en zorgmedische benaderingen. Het ‘eigen’ spirituele
kader is dan iets wat de gvio voor zichzelf vorm dient te geven, maar dat tegelijkertijd
wel een vereiste is om ingeschreven te kunnen worden bij de VGVZ. Dat past uiteraard
ook bij deze ‘postmoderne’ tijd, waarin ‘religie’ in het privédomein valt en mensen, die
sterk geïndividualiseerd zijn, eclectisch uit diverse inspiratiebronnen putten.41 Het
ontbreekt zowel op maatschappelijk niveau als op het niveau van het beroep aan een
kader waarbinnen de eigen ‘zoektocht’ richting kan krijgen. Dit is niet per se
problematisch, want het verschaft zo ook een noodzakelijke openheid aan deze
zoektocht, maar voor seculiere professionals in de spirituele zorg is een kader dat
tegelijkertijd open en gesloten genoeg is een vereenvoudiging van de mogelijkheid om
zélf de verdieping te zoeken in de richting waar hij of zij zich uiteindelijk het meest toe
voelt aangetrokken. Idealiter geeft zo’n kader zowel de eenheid als de diversiteit van de
verschillende spirituele stromingen weer. Hierin wijk ik ook af van somige voorstellen
van synthese: we moeten niet een uniform systeem creëren, maar de pluriformiteit
accepteren en overeenkomsten en verschillen in relatie tot elkaar plaatsen.
1.2 WAAROM DE MYSTIEK?
In het derde hoofdstuk gaan we nader in op wat we precies kunnen verstaan onder de
mystiek, maar ik zal nu al kort toelichten waarom de mystiek een goed raamwerk kan

40

Sjaak Körver, “Voorbij aan voegen, voorzichtigheid en veiligheid. Klinische Pastorale Vorming en de
professionalisering van de geestelijk verzorger” In Jaap Doolaard (red.), Nieuw Handboek Geestelijke
Verzorging. Utrecht: Kok, 2015, pp. 759-772; Körver behandelt in dit artikel voornamelijk de KPV maar
spreekt ook over de relatie tussen gv en de wetenschap en de professionalisering van het beroep.
41

Zo vindt 95% van de ongebonden spirituelen dat je verschillende levenswijsheden en praktijken kan
combineren tot wat het beste bij je past. 86% van de ongebonden gelovigen is het daar ook gedeeltelijk of
volledig mee eens en ook 73% van de kerkleden vindt dit (dat is bijna evenveel als de seculieren (72%)). Op
de vraag of je religie bijeen moet zoeken in de wijsheden van allerlei tradities en ideeën is 61% van de
kerkleden het geheel of gedeeltelijk mee eens, 74% van de ongebonden gelovigen, 82% van de ongebonden
spirituelen en 51% van de seculieren. Bernts & Berghuijs, God in Nederland, p. 129.
Daarbij doet van de kerkleden 11% aan yoga, 17% aan meditatie en 8% leest soms of regelmatig uit
een ander ‘heilig’ boek. Bij ongebonden gelovigen is dit respectievelijk 17%, 23% en 9%, en bij ongebonden
spirituelen zelfs 36%, 43% en 4%. Met name die laatste groep doet veel aan de praktijk van yoga en
meditatie, maar leest tegelijkertijd minder in andere heilige boeken. Bernts & Berghuijs, God in Nederland,
p. 137.
Zie ook de eerder aangehaalde Berger & Luckmann, Crisis of Meaning.
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vormen. De stromingen die onder het woord mystiek worden begrepen, bieden mijns
inziens namelijk een aantal mogelijkheden:
(1) Ze bieden een omgang met de pluralistische werkelijkheid van vandaag de
dag. Deze stromingen zijn namelijk institutioneel overstijgend. Allereerst simpelweg omdat
mystieke elementen en bewegingen gevonden kunnen worden in vrijwel alle orthodoxe
en heterodoxe religieuze en filosofische stromingen (zowel de nog steeds ‘levende’ als
de ‘uitgestorven’ stromingen). Het is dan ook van belang dat we ons niet beperken tot
louter de ‘westerse’ mystiek, maar ook aandacht hebben voor de mystiek van het
Midden-Oosten, de Aziatische en de Indische tradities en dit steeds tegen de
achtergrond van de historische en culturele dynamiek waarin deze bewegingen zich
manifesteerden. Ten tweede relativeren veel van de mystici hun eigen denominatie en
werken zij over de grenzen van diverse betekenissystemen heen.42 Ten derde treffen we
ook mystieke tendensen aan binnen ‘seculiere’, ‘areligieuze’ of ‘atheïstische’ kaders.
(2) Comparatief mysticisme biedt ons een wetenschappelijk kader waarbinnen
we de universele eigenschappen tussen de stromingen kunnen evalueren, maar ook het
particuliere karakter van bepaalde mystici of mystieke stromingen in relatie tot een
bepaald religieus kader waar het toe behoort kunnen bepalen. In een pluralistische
samenleving als onze huidige, zijn juist beide polen—de overeenkomsten en de
verschillen—van belang.
(3) Zoals we in het derde hoofdstuk zullen zien stellen mystieke tradities bovenal
de ervaring (of meer specifiek: het eigen bewustzijn) centraal. Dit heeft als gevolg dat we
niet louter een speculatief of metafysisch bouwwerk zullen bestuderen, maar leringen
die voortkomen uit een praktijk van leven, die daar op hun beurt ook weer een weerslag op
hebben. De notie van praktijk, dat het geleefd wordt (je zou het ook een ethiek kunnen
noemen), is iets wat vandaag de dag weer enigszins opleeft in bewegingen als de Bildung
Academie en de School of Life.43 Dit betekent ook, om met een kritiek van Frits Staal te
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Dit wordt ze niet altijd in dank afgenomen door de meer fundamentalistische benaderingen binnen de
eigen religie. Het wil echter niet zeggen dat deze mystici uiteindelijk niet duidelijk gedenomineerd zijn, maar
juist dat ze uit diverse tradities inspiratie weten te halen. Zie bijv. een Eckhart (die uit heel veel bronnen
putte), een Wei Lang (Jp. Hui Neng) (de zesde patriarch van chan) die het vershil tussen de School van het
Noorden en de School van het Zuiden relativeerde, of de ṣūfī Ibn al-ʿArabī (1165-1240 CE): “My heart has
become capable of every form: it is a pasture for gazelles and a convent for Christian monks,/And a temple
for idols and the pilgrim’s Kaʿba and the tables of the Tora and the book of the Koran./I follow the religion of
Love: whatever way Love’s camels take, that is my religion and my faith.” Ibn al-ʿArabī, The Interpreter of
Desires (Tarjumān al-Ashwāq). R.A. Nicholson (vert.). Londen: Theosophical Publishing House, 1911, p. 68.
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De filosofie is vandaag de dag vooral een academische bezigheid geworden, die zich nog steeds
voornamelijk tot Europese en angelsaksische filosofie beperkt. Beargumenteerbaar heeft dit te maken met
de scheiding van ‘religie’ en ‘filosofie’ in de moderne tijd. Waar de Aziatische religieuze tradities—die ook
zeker hun ‘scholastische’ en metafysische stromingen kennen—hun filosofie dikwijls ingebed weten in een
praktijk van leven, in de religie. Daarom is er momenteel ook weer een teruggang naar de klassieke Griekse
filosofie gaande, waar deze verbinding van theorie met de praktijk nog duidelijk gemaakt werd. De mystiek
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spreken, dat de student van de mystiek geen genoegen moet nemen met louter
theoretisering en discussie, maar dat deze ook moet overwegen zélf een deel van de weg
te bewandelen waarop de mystici ons zijn voorgegaan.44 Dat zij dus, met andere
woorden, ook een praktische uitoefening vinden. Hierin wordt duidelijk dat de mystiek
niet per se gaat over éénwording met het goddelijke of de manifestatie van ‘diepere’
niveau’s van bewustzijn, maar dat de kern steeds is dat het er om gaat dit bewustzijn in
de dagelijkse praktijk van het leven te leggen.45
(4) Spiritualiteit en mystiek worden vaak beschouwd als een proces, een
zoektocht, een queeste. Dit zoekende is ook kenmerkend voor de spirituele zorgvraag.
Ook mystici beschrijven vaak hun eigen zoektocht en proberen een gids te zijn voor
diegenen die zoekend zijn. Zo kunnen spirituele (auto)biografiën en handboeken ons
helpen in onze eigen worsteling, alsmede om dit in perspectief te plaatsen.46
(5) Daarmee beschouw ik de mystici dus als een ideaalvoorbeeld. Dat wil niet
zeggen dat zij foutloos zijn, of dat je het met alles wat zij zeggen eens moet zijn, ook
betekent het niet dat een dergelijke diepgang voor ‘de normale mens’ buiten bereik
ligt—inderdaad geven mystici juist aan dat dit een vermogen van alle mensen is—maar
dat zij, vanwege de diepgang en de kwaliteit van hun zoektocht, een gids kunnen zijn
in de zoektocht van de algemeen geestelijke verzorger, die dat op zijn of haar beurt dan
weer kan zijn voor de eigen cliënt.
(6) Ten slotte denk ik, en dat blijkt wellicht ook uit de populariteit van
bijvoorbeeld meditatie, de tao, Meister Eckhart of Etty Hillesum, dat de moderne
spiritualiteit in zekere zin geneigd is tot het mystieke.47
spreid zich dan ook uit over de filosofische stromingen en is zeker voor het platonisme en neoplatonisme
aanwijsbaar, maar kan ook bij de stoa (met hun nadruk op apatheia) en bij de sceptici (met hun nadruk, in
de pyrrhonistische variant, op ataraxia) gevonden worden. Zie voor scepticisme als mystiek mijn: Beyond
Rafts & Ladders. Apophatic Mysticism as Practice: A Philosophical, Historical and Hermeneutical Inquiry Into
Comparative Mysticism. Master Thesis, Rijksuniversiteit Groningen, 2017, pp. 52-57.
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Johan F. Staal, Exploring Mysticism. Londen: Cox & Wyman, 1975, p. 129. Het hele hoofdstuk “Effort,
doubt and criticism” gaat over het overwegend ontbreken van het emische perspectief binnen de studie van
de mystiek, d.w.z., dat het een louter academische studie is geworden die precies datgene doet waarvan
veel van de mystici over spreken: een kloof tussen kennis en handelen opwerpen.
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Dit is wat gaandeweg ‘mysticism of everyday life’ of ‘everyday mysticism’ is gaan heten na een voorstel
van Karl Rahner. Ik ben echter van mening dat het een bepaald aspect van de mystiek blootlegt (het belang
van het alledaagse), dat we op zichzelf al bij de mystici zelf kunnen waarnemen. Karl Rahner, “Experiencing
the Spirit” In A. Raffelt & K. Lehmann (red.), The Practice of Faith. New York: Crossroad, 1983, p. 81; en
een praktische, doch christelijke, toepassing: Anthony J. Ciorra, Everyday Mysticism. Cherishing the Holy.
New York, Crossroad, 1995. In het algemeen lijkt de ‘nieuwe spiritualiteit’ vanuit een pragmatische kant te
willen komen.
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E.g. Augustinus’ Confessiones, of handboeken als Eckhart’s Rede der Underscheidunge, Epictetus’
Enchiridion, Marcus Aurelius’ Meditaties, de Evangelieën (incl. de gnostieke en alternatieve varianten zoals
het Thomas Evangelie), al-Ghazālī’s Deliverance From Error, de gezegdes van de woestijnvaders en
moeders, de preken en gezegdes van de zenmeesters, de Bhagavad Gita etc. Het gaat er om dat we
teruggaan naar de primaire werken en ons niet beperken tot secundaire bronnen en handboeken.
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Zowel kerkleden (28%), als ongebonden gelovigen (40%), als ongebonden spirituelen (79%!) doen aan
praktijken als yoga of meditatie: Bernts & Berghuijs, God in Nederland, p. 137.
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1.3 MYSTIEKE TEKSTEN CENTRALISEREN
In het tweede deel van deze thesis zal ik inhoud geven aan mijn voorstel dat we de
mystici (en daarmee hun teksten) centraal moeten stellen. Ik zal twee mystici en hun
leringen analyseren: Eckhart von Hochheim’s Die rede der underscheidunge en Huangbo
Xiyun’s Chuanxin fayao (On the Transmission of Mind).
Het centraal stellen van (mystieke) teksten vraagt om drie houdingen: Allereerst
is het belangrijk om de teksten goed te lezen en te herlezen. Wat staat er nu eigenlijk?
Wat wordt er bedoeld? Dóór de terminologie van (theologisch) specifieke concepten
heen, wat probeert de auteur te zeggen? Dit veronderstelt een hermeneutisch proces
van detail naar geheel, van een deel van de tekst (een zin, een passage) naar de
inbedding ervan in de algemene boodschap, of de overkoepelende ‘leer’, maar ook van
de tekst in zijn historische inbedding.48 Het betekent ook een betekenisoverschot van
mogelijke interpretaties, maar dat wil op zijn beurt niet zeggen dat alle interpretaties
daardoor mogelijk of zelfs maar even waarschijnlijk zijn.49 De reikwijdte van interpretatie is
gebonden aan de tekst.50 Vervolgens dienen we te overwegen: wat kan ik hier zelf nou
mee? Wat leert het mij? Wat heb ik er precies aan? Dit veronderstelt een bepaalde
welwillendheid, een uitgangspunt van openheid om te leren.51 Ten slotte mogen we
kritisch kijken: ben ik het er mee eens? Is dit ook mijn ervaring? Waar zou ik nuances
plaatsen? Dit is in veel gevallen ook wat een filosofie doet: evalueren van argumenten.52
We moeten bovendien de teksten vooral beschouwen als een uitdrukking van een
in de ervaring geleerde wijsheid. De mystici benadrukken dat er geen grote kloof tussen
Ik denk dus dat de mystici op metafysisch vlak kunnen beantwoorden aan een, vandaag de dag meer
algemeen geaccepteerde, monistische of pan(en)teïstische aard van de werkelijkheid (waarbij er geen
scheiding wordt gemaakt tussen noties als transcendentie en immanentie) of juist dat zij deze metafysische
vraagstukken uiterst voorzichtig of zelfs afwijzend benaderen, doordat bij de mystici de ontoereikendheid
van de taal en de fundamentele openheid van het concept van het Absolute wordt benadrukt.
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Mijn visie van hermeneutiek is echter meer in de lijn van de kritische hermeneutiek zoals Habermas die
voorstaat: inderdaad is onze contextuele en historische inbedding vormgevend in de interpretatie, maar we
zijn wel in staat om kritisch en rationeel te reflecteren en te proberen om onze vooroordelen te ondervangen
of op te schorten; dat wordt in de wetenschap ook verondersteld als voorwaarde. Jürgen Habermas, “On
Hermeneutics’ Claim to Universality” In K. Mueller-Vollmer (red.), The Hermeneutics Reader. Texts of the
German Tradition from the Enlightenment to the Present. New York: Continuum, 2006, pp. 294-319.
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Ik stem hier in met Ricoeur, alleen denk ik niet dat het betekenisoverschot zich beperkt tot metaforisch
gebruik, poëzie of kunst, maar denk ik dat dit voor alle taal uitingen geldt, hoewel de reikwijdte van
interpretatie mogelijkheden bij proza uiteraard nauwer zijn, blijft het natuurlijk altijd in zekere mate
onduidelijk wat iemand nu ‘letterlijk’ bedoelt. Zie Paul Ricouer, “Metaphor and Symbol” David Pellauer
(vert.), Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Texas: Texas Christian University
Press, 1976, pp. 45-69.
Bedenk ook dat de bijbel in de middeleeuwen op vier niveaus geïnterpreteerd werd (bekend als het
quadriga): letterlijk (historisch), anagogisch (m.b.t. de eindtijd), typologisch (NT en OT met elkaar in
verbinding gebracht), en tropologisch (de onderliggende ‘moraal’).
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En dus niet aan de intentie van de auteur (daar hebben we immers geen toegang toe) of de interpretatie
van de lezer (die kan immers ongepast zijn), in alle gevallen is de tekst primair. Zie: William K. Wimsatt &
Monroe C. Beardsley, “The Intentional Fallacy” The Sewanee Review 54, nr. 3 (1946): pp.468-488; William
K. Wimsatt & Monroe C. Beardsley, “The Affective Fallacy” The Sewanee Review 57, nr. 1 (1949): pp. 31-55.
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Zie voor een uitwerking van de implicatie van dit prinicple of charity: Davidson, “Conceptual Scheme”.
Wat dus aansluit bij Habermas’ notie van een kritische hermeneutiek.
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theorie en praktijk dient te komen.53 Daarom moeten we deze centralisatie van de
teksten beschouwen als een ingang, die uiteindelijk tot doel heeft een gevolg te hebben
in de dagelijkse praktijk. Met andere woorden: het uiteindelijke vertrekpunt—en dat
blijkt ook uit het specifieke thema van de mystiek, i.e. de focus op het bewustzijn—is
fenomenologisch.54 Met dit in het achterhoofd lezen we deze teksten.
1.4 MYSTIEK ALS SPIRITUELE ZORG
De notie van mystiek als focaal punt voor spirituele zorg is, behalve in opmerkingen als
die van Smit en Dijkstra, ook al systematischer voorgesteld door Kees Waaijman. We
zullen Waaijman in onze genealogie van ‘spiritualiteit’ en ‘mystiek’ nog bespreken, doch
het is goed om op te merken dat zijn monumentale studie naar spiritualiteit besluit met
methoden van spiritualiteitsonderzoek, waarbij de laatste, de mystagogie, tevens de
methode is die hij voorstelt als methode voor geestelijke begeleiding.55 Waaijman
onderscheidt daarin vier varianten. Voor ons is het meest belangrijk het onderscheid
tussen: (i) mystagogie binnen spirituele vorming: “de verheldering van de geestelijke weg: men
tracht inzicht te verschaffen in de loop van de weg, in de mechanismen die het gaan
van die weg bevorderen of hinderen”;56 en (ii) mystagogie als geestelijke begeleiding: “de
verheldering van de persoonlijke levensloop als geestelijke weg.”57
Wat mij betreft hangen die twee samen: de verheldering van de persoonlijke
levensloop als geestelijke weg is tevens inzicht krijgen in de loop van die weg en welke
mechanismen dit bevorderen of beperken. Het is, wat minder omslachtig geformuleerd,
inzicht krijgen in hoe jouw eigen levensloop je vormt en heeft gevormd, en hoe bepaalde
beslissingen daarin wel of niet bevorderlijk zijn voor je geestelijke ontwikkeling.
Vandaar dat het voor de geestelijk verzorger/begeleider belangrijk is om tot op
bepaalde hoogte ervaringsdeskundige te zijn.
Waaijman stelt dat de relatie tussen de begeleider en de begeleide gedragen
wordt door de (goddelijke!) werkelijkheid waar zij deel van uitmaken.58 Hij plaatst de
53

Daarom besteedt Waaijman ook aandacht aan het onderscheid theologie-spiritualiteit (of zoals wij dat nu
waarschijnlijk zouden onderscheiden: religie-spiritualiteit) en geleefde spiritualiteit-spiritualiteitsstudie
(praxis-theoria). Waaijman, Spiritualiteit, pp. 308-310. Ik bespreek dit in het tweede en derde hoofdstuk.
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Ook daarom erkent Waaijman een centrale plaats toe aan deze methode in de spiritualiteitsstudie:
Waaijman, Spiritualiteit, pp. 532-542. Doch, we moeten hier uitgaan van een meer toegepaste of wellicht
zelfs existentiële fenomenologie. Het is namelijk interessant om te zien hoe snel de fenomenologie als
methode weer verzand is geraakt in theoretisering.
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Waaijman, Spiritualiteit, pp. 857-932; Waaijman, Geestelijke begeleiding als vorm van mystagogie.
Waaijman, Spiritualiteit, p. 859.
Idem, p. 860.
Idem, pp. 871-881.
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relatie van de begeleide tot de goddelijke werkelijkheid centraal; de begeleider
bemiddelt in die relatie.59 Hij ziet dit ook terug in de grondvorm van mentor-leerling
die veel mystieke tradities kenmerken.60 Voor de algemeen geestelijk verzorger kunnen
termen als ‘de goddelijke werkelijkheid’ wellicht wat minder tot de verbeelding spreken.
Daarom zal mijn voorstel zijn om ons, in de mystiek, vooral te beperken tot de mystieke
dimensie van het bewustzijn. Dit is nog steeds breed, want zoals Waaijman signaleert
geeft deze ervaringsdimensie ons de mogelijkheid om het als een gefaseerd proces te
beschouwen dat zowel als persoonlijk, socio-cultureel en als religieus en transcendent
niveau te benaderen is.61 Het biedt ook de mogelijkheid tot verschillende niveaus van
verdieping (bewustwording, diepgang, extase, kortstondig, gerijpt, etc.) en het geeft
ruimte voor een emancipatie uit een louter theologisch (dogmatisch) perspectief (waar
de kloof tussen theorie en praktijk kan optreden).62
Ook andere auteurs hebben in meer of minder mate de (al dan niet religieuze
of mystieke) ervaring centraal gezet in de spirituele zorg. Zo benadrukt Morton Kelsey
dat zijn pastoraatschap gevormd is door bestudering van de christelijke meesters, de
ontwikkelingen in de psychologie en de eigen religieuze oefening.63 Vooral vanuit de
psychologie en psychiatrie zijn op een gegeven moment veel van dit soort boeken
verschenen. Psychiater M. Scott Peck beschouwt in het beroemde The Road Less Traveled
spirituele groei als mentale groei.64 Ook Carolyn Gratton knoopt eigen inzichten
verkregen uit de praktijk en diverse auteurs uit verschillende tradities aan elkaar.65
Thomas Moore publiceerde zijn wereldwijd uitgegeven Care of the Soul, waarin hij vooral
de nadruk wil leggen op het integreren van ‘het heilige’ in een alledaagse context.66
Toch ontbreekt bij mijn weten een studie die centraal onderzoekt wat de bijdrage en de
beperkingen van de mystiek—ingebed in een wetenschappelijk kader van comparatief
mysticisme—voor de spirituele zorg (van de algemeen geestelijke verzorging) kan
betekenen. Deze thesis probeert daar een eerste verkenning van, en aanzet toe, te zijn.
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Waaijman, Spiritualiteit, p. 881.
Idem, pp. 862-869.
Idem, pp. 383-387.
Ibidem.

Morton T. Kelsey, Companions On the Inner Way: The Art of Spiritual Guidance. New York, Crossroad,
1991, p. ix.
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M. Scott Peck, The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual
Growth. New York: Simon & Schuster, 1978.
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Carolyn Gratton, The Art of Spiritual Guidance: A Contemporary Approach to Growing in the Spirit. New
York, Crossroad, 1993.
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Thomas Moore, Care of the Soul: A Guide fo Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life. New
York: HarperCollins, 1992.
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67

—Zhaozhou Congshen (Jōshū Jūshin)

II. Spiritualiteit
2.1 OORSPRONG VAN DE TERM
Het woord ‘spiritualiteit’ gaat terug op het Franse spiritualité dat uiteindelijk komt van
het Latijn spiritualitas van spiritualis (bn.).68 Dit is een vertaling van het Griekse pneumatikos
(πνευματικός, bn.) komende van pneûma (πνεῦμα) dat wind, adem of geest kan betekenen
(van πνέω ‘ik blaas, adem’).69 Dat, op zijn beurt, is een vertaling van het Hebreeuwse
roeach.70 Hierbij is het belangrijk om op te merken dat ‘spiritueel’, in de
nieuwtestamentische betekenis, niet het tegenovergestelde is van ‘materieel’ of ‘fysiek’
(Gr. σῶμα, Lat. corpus) maar van ‘vlees’, ‘lichaam’ (Gr. σάρξ, Lat. caro). Met een
‘spiritueel persoon’ of een ‘geestelijke’ bedoelt Paulus dan ook iemand die leeft onder
de invloed van de ‘Heilige Geest’.71
Pas in de zeventiende eeuw werd in Franse teksten gesproken van zoiets als ‘het
spirituele leven’, en deze combinatie van woorden had toen zeker niet in alle gevallen
een positieve connotatie.72 Daarna verdween deze samenstelling tot aan het begin van
de negentiende eeuw om vervolgens wederom op te duiken in het Franse taalgebied en
via vertalingen in het Engels terecht te komen.73 Spiritualiteit als aanduiding van een
67
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James Green (vert.), The Recorded Sayings of Zen Master Joshu. Boston: Shambhala, 2001, #69, p. 32.

Philip Sheldrake, A Brief History of Spirituality. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007, p. 2; Waaijman,
Spiritualiteit, p. 360; zie ook: Otger Steggink & Kees Waaijman, Spiritualiteit en Mystiek. Nijmegen: B.
Gottmer, 1985, pp. 9-20.
69

Pierre Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque: Histoire des Mots. 1968. Herz. dr.
Parijs: Klincksieck, 1999, s.v. “πνέω”.
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Waaijman, Spiritualiteit, p. 359.

Walter Principe, “Toward Defining Spirituality” Sciences Religieuses / Studies in Religions 12, nr. 2 (1983):
pp. 130-131; Sheldrake, Brief History, p. 3; Waaijman, Spiritualiteit, pp. 359-360; cf. 1 KOR. 2-3.
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Sheldrake, Brief History, p. 3; Waaijman, Spiritualiteit, p. 359.

Principe, “Spirituality”, p. 134; Sheldrake, Brief History, p. 3; Waaijman, Spiritualiteit, p. 359; Peter
Nissen, “Spiritualiteit en spirituele praktijken: enkele inleidende overwegingen” Studiedag Spirituele
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vorm van leven is dus een redelijk modern gebruik, dat echter wel degelijk
overeenkomsten heeft met de wijze waarop Paulus de ‘geestelijken’ beschrijft.
Hoewel de term al vanaf begin negentiende eeuw weer consequent opduikt is
het volgens Philip Sheldrake pas vanaf Vaticanum II (1962-1965) dat ‘spiritualiteit’
oudere termen als ‘ascetische theologie’ of ‘mystieke theologie’ binnen de roomskatholieke traditie begint te vervangen.74 We zullen hier later nog op terugkomen, maar
voor nu is het belangrijk om op te merken dat er een connectie tussen de termen
‘spiritualiteit’ en ‘mystiek’ bestaat. Volgend op het Tweede Vaticaanse Concilie is vanaf
de jaren zeventig ‘spiritualiteit’ een steeds dominanter begrip geworden.75 Uiteindelijk
heeft dit ook een academische tak opgeleverd, de Spirituality Studies, die zich in eerste
instantie—uiteraard in lijn met de oorsprong van de term—vooral richtte op onderzoek
van de christelijke spiritualiteit.76
Volgens Philip Sheldrake kreeg de term ‘spiritualiteit’ in deze tijd de voorkeur
vanwege een aantal redenen: allereerst ging de term in tegen een ouder onderscheid
van het ‘bovennatuurlijke’ en het ‘alledaagse’ leven; ten tweede bracht de notie van ‘het
spirituele leven’ een collectieve aard terug, in tegenstelling tot eerdere termen die juist
een individuele connotatie hadden; ten derde, en dit hangt samen met het vorige,
beschrijft ‘spiritualiteit’ niet louter een innerlijke toestand maar integreert het alle
aspecten van de menselijke ervaring; ten vierde bracht de term een terugkoppeling naar
de standaard theologie en de bijbelstudies; en ten slotte fungeerde het ook als een
oecumenisch gebied van reflectie waarin de diverse christelijke tradities elkaar weer
konden kruisen.77

methoden in de geestelijke zorg. 20 juni 2014: p. 2. geraadpleegd op 30 augustus 2017
https://www.academia.edu/16472688/Spiritualiteit_en_spirituele_praktijken_enkele_inleidende_opmerkinge
n_Studiedag_Spirituele_methoden_in_de_geestelijke_zorg_20_juni_2014_
Nissen benoemt een aantal voorbeelden zoals Auguste Saudreau, Manuel de spiritualité uit 1916 en
Marcel Viller, Charles Baumgartner & André Rayez, Dictionnaire de spiritualité: ascétique et mystique,
doctrine et histoire uit 1932.
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Sheldrake, Brief History, p. 3; Waaijman, Spiritualiteit, pp. 1-2.
Sheldrake, Brief History, pp. 3-4; Waaijman, Spiritualiteit, pp. 1-2.

Merk op dat de term aanvankelijk vooral gebruikt wordt in de rooms-katholieke traditie. De protestanten
waren voorzichtiger met het gebruik van deze term, wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen
ontwikkelingen binnen het protestantisme zijn geweest die we als ‘spiritueel’ kunnen denomineren. Het
protestantisme, als een teruggang naar de leer van Jezus voor de gewone mens, zonder de rooms-katholieke
tradities of de autoriteit van de Paus kan zelfs zeer zeker beschouwd worden als een zoektocht naar een
nieuwe vorm van spiritualiteit. Voor de kanttekening over het verschil van gebruik van de term tussen deze
twee tradities ben ik dank verschuldigd aan Karen van Huisstede. Zie voor een duiding van protestantse
spiritualiteit: Scott H. Hendrix (vert., red.), Early Protestant Spirituality. New York: Paulist Press, 2009.
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Sheldrake, Brief History, p. 4.
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2.2 EEN ANGELSAKSISCHE GENEALOGIE VAN ‘SPIRITUALITEIT’
Naast deze christelijke etymologische oorsprong en tracering vanuit het Grieks en Latijn
naar het Frans en Engels, kunnen we ook nog een Amerikaanse/angelsaksische
genealogie van het gebruik van het woord ‘spiritualiteit’ geven.78 Dit gebruik kan
gekoppeld worden aan de komst en groeiende invloed van ‘oosterse’ religies in het
westen. Hoewel er al vanaf de zeventiende en vooral de achttiende eeuw een (met name
Duitse) academische interesse ontstaat voor Aziatische en Indische culturele tradities,79
is het vooral de periode tussen 1890 en 1914, met het World’s Parliament of Religions in
Chicago in 1893 als kerngebeurtenis, die de directe invloed van oosterse culturen in het
westen markeert.80 Vanaf die periode begint wat academici ook wel de ‘easternization van
het westen’ hebben genoemd.81 Hoewel dit proces welliswaar een communicatie tússen
culturen was, hadden sommige individuen veel invloed in de presentatie en daardoor
interpretatie van de diverse oosterse stromingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
Swami Vivekenanda, die een neo-vedānta (non-duale) interpretatie van ‘hinduïsme’
propagandeerde, of Daisetsu T. Suzuki, die een specifieke interpretatie van zen en
boeddhisme naar Amerika bracht.82
Deze ‘oosterse’ lijn wordt bovendien al snel gesynthetiseerd met westerse (vaak
esoterische) tradities door de invloedrijke Theosophical Society, en met name door de
werken van oprichtster Helena P. Blavatsky.83 Een mix van deze verschillende tradities
is wat vanaf de twintigste eeuw ook de opkomst van de New Age beweging kenmerkt,
waarin met name de invloed van de theosofie, Suzuki’s zen en de neo-vedānta stroming
van hinduïsme samenkomen.84
Door deze genealogische geschiedenis van de context waarin het woord
‘spiritualiteit’ ook gebruikt wordt, is er vandaag de dag een zeer sterke ‘oosterse’
connotatie aan spiritualiteit gaan kleven en daarmee een connotatie die zich juist
tegenover de christelijke traditie plaatst; in veel gevallen zelfs tegenover de notie van
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‘religie’.85 Zo ontstaat de splitsing van deze twee concepten waar we ons nu nader toe
zullen verhouden.
2.3 ‘SPIRITUALITEIT’ EN ‘RELIGIOSITEIT’
De christelijke oorsprong van de term maakt dat iemand als Sheldrake zich
voornamelijk beperkt tot christelijke spiritualiteit.86 Maar onder invloed van discoursen
van ‘oosterse’ religies in het westen, de theosofie en de opkomst van de New Age
bewegingen, wordt de verhouding tussen ‘spiritualiteit’ en ‘religie’/‘religiositeit’ steeds
meer als een tegenstelling beschouwd. Vooral in angelsaksisch onderzoek wijzen
academici daarom op een groeiende groep mensen die zich als ‘spiritueel maar niet
religieus’ beschouwen, de zogenaamde SBNR (Spiritual But Not Religious)
denominatie.87 Swatos

en

Giordan

definiëren

de

ontwikkeling

van

deze

betekenisverschuiving van religie naar spiritualiteit als de ‘Spiritual Turn’.88 Heelas en
Woodhead, echter, stellen juist dat deze ontwikkeling een onderdeel van een grotere
beweging naar subjectiviteit is, wat zij de ‘Subjective Turn’ noemen.89 Woodhead pleit
bovendien om de tegenstelling te nuanceren door te wijzen op de christelijk oorsprong
van deze termen en hoe zij, conceptueel gezien, niet zozeer tegenover elkaar moeten
worden geplaatst maar juist moeten worden beschouwd als termen die in elkaars
verlengde liggen.90
Hoewel we dus kunnen stellen dat het ongenuanceerd is om de concepten van
religiositeit en spiritualiteit louter als opposities te beschouwen, kunnen we tegelijkertijd
niet om de evidente verschuiving van betekenissen van de termen heen. Zo beschrijven
Brian J. Zinnbauer en de beroemde psycholoog Kenneth I. Pargament hoe traditionele
definities van ‘religie’ tegenwoordig eerder onder de noemer ‘spiritualiteit’ zouden
worden geplaatst.91 Zij wijten dit net als Heelas en Woodhead aan een brede culturele
85
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verandering naar individualisme, waardoor traditionele autoriteiten en instituties
worden gewantrouwd.92 In dit geval bestaat het verschil tussen de twee begrippen
normatief geformuleerd uit: “a substantive, static, institutional, objective, belief-based, “bad”
religiousness in opposition of a functional, dynamic, personal, subjective, experiencebased, “good” spirituality.”93 In zo’n ongenuanceerde oppositie worden volgens de
auteurs louter nog positieve eigenschappen aan ‘spiritualiteit’ toegeschreven, die
voorheen juist ook (ten dele) aan ‘religiositeit’ werden toegekend.94 Het is echter mijns
inziens verdedigbaar dat onder bepaalde groepen dit beeld desalniettemin bestaat.95
Daarom kiest Pargament er in een andere publicatie bijvoorbeeld ook voor om
‘spiritualiteit’ te definiëren als ‘een zoeken naar het heilige’, terwijl hij ‘religie’ en
‘religiositeit’ gebruikt om gemakshalve te refereren naar: “the larger social, institutional,
and cultural context of spirituality”.96
Voordat we ons gaan richten op verschillende voorgestelde definities, en dus
ook op het voorstel van Zinnbauer en Pargament, wil ik de mogelijke verhouding van
beide termen tot elkaar geven. Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden die afhangen van
het perspectief waarmee je de verhouding bekijkt. Enerzijds kan ‘spiritualiteit’ als de
bredere term beschouwd worden waar ‘religiositeit’ onder valt (Zinnbauer).97
Anderzijds kan juist ‘religiositeit’ als de bredere term beschouwd worden waaronder
‘spiritualiteit’ dan valt (Pargament).98 In de volgende paragraaf zal ik deze verhouding
toelichten.
2.4 DEFINITIES VAN ‘SPIRITUALITEIT’
We zullen nu naar verschillende definities van spiritualiteit gaan kijken. We beginnen
bij die van Zinnbauer en Pargament omdat we daar reeds een voorzet toe gegeven
hebben, vervolgens zullen we Kees Waaijman’s analyse bespreken, daarna volgt de
definitie van Philip Sheldrake en ten slotte zal ik, in lijn met deze thesis, ook twee
definities van spiritualiteit bespreken die vanuit een meer geestelijkverzorgende hoek
Brian J. Zinnbauer & Kenneth I. Pargament, “Religiousness and Spirituality” In R.F. Paloutzian & C.L. Park
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35

zijn geformuleerd. Ik sluit af met een korte conclusie over hoe we het begrip
‘spiritualiteit’ kunnen benaderen.
2.4.1 Zinnbauer en Pargament
Zinnbauer en Pargament beginnen hun karakterisering door eerst drie verschillende
concepten centraal te stellen die zij toekennen aan zowel ‘spiritualiteit’ als aan
‘religiositeit’. Het eerste concept is betekenisgeving (significance), dit is een gevoel van
betekenis (waarden, ultieme doelen) dat zowel psychologisch, sociaal, fysiek, materieel
als goddelijk van aard kan zijn. Het tweede concept is dat van zoeken (search), daarmee
wordt onderstreept dat de mens een doelgericht wezen is, dat deze dus zoekt naar
betekenisgeving. Het derde concept is het heilige (the sacred), dit vormt de kern van beide
termen: dit is het heilige als ‘God’, hogere machten, transcendente wezens, maar ook
andere delen van het leven die ‘geheiligd’ kunnen worden zoals gezondheid, mensen,
rollen, culturele producten etc.99
Hierbij geven Zinnbauer en Pargament aan dat spiritualiteit zowel individueel
als in een groep nagestreefd kan worden, maar dat het individuele perspectief leidend
is in de interpretatie of iets als ‘heilig’ of ‘seculier’ moet worden geduid;100 ze stellen dat
noch ‘religiositeit’, noch ‘spiritualiteit’ inherent goed of slecht zijn; en dat er zowel
particuliere als universele aspecten aan beide verschijningsvormen zijn.101
Het verschil dat beiden vervolgens zien tussen ‘spiritualiteit’ en ‘religiositeit’ zit
slechts in de verhouding van de begrippen tot elkaar. Voor Zinnbauer is ‘spiritualiteit’
de bredere term omdat hij dit definieert als een persoonlijke of collectieve zoektocht
naar het heilige, terwijl ‘religiositeit’ deze zoektocht inkadert in een traditie.102 Voor
Pargament is ‘religiositeit’ de bredere term omdat hij dit definieert als een zoektocht
naar betekenisgeving in relatie tot het heilige, terwijl hij ‘spiritualiteit’ beschouwt als een
zoektocht naar het heilige zélf; daarom beschouwt hij spiritualiteit ook als het hart en de
ziel van religiositeit.103
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2.4.2 Kees Waaijman
In het standaardwerk van Kees Waaijman Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden
komen in bijna duizend pagina’s allerlei verschillende spiritualiteiten van de wereld
langs: van de tao tot de karmelieten, van de ṣūfī’s tot de boeddhisten. Het is een zeer
gedegen en systematisch uiteengezet werk. Waaijman verdeelt zijn onderzoek in drie
delen. In het eerste deel bespreekt hij vormen van spiritualiteit. In het tweede deel vindt
het grondslagenonderzoek en daarmee de eigenlijke definiëring plaats. In het laatste
deel bespreekt hij vier methoden van spiritualiteitsonderzoek.104
Na de bespreking van verschillende vormen van spiritualiteit vangt Waaijman
aan met zijn definiëring door middel van het selecteren van ‘grondwoorden’ (Engels:
basic categories of key words). Waaijman onderscheidt bijbelse grondwoorden (‘godsvrucht’,
‘heiligheid’, ‘barmhartigheid’, ‘volmaaktheid’), hellenistische grondwoorden (‘gnosis’,
‘ascese’, ‘contemplatie’, ‘devotie’, ‘vroomheid’) en moderne aanduidingen (‘kabbalah’,
‘mystiek’, ‘innerlijk leven’, ‘spiritualiteit’). Over ‘spiritualiteit’ schrijf hij:
‘Spiritualiteit’ is het grondwoord, dat alle andere benamingen voor het
werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit naar de achtergrond heeft
gedrongen. Het grondwoord ‘spiritualiteit’ heeft een omvangrijke
actieradius: het omvat de goddelijke en de menselijke geest; overkoepelt
ascese en mystiek; integreert bijbelse tradities (roeach) en hellenistische
intuïties (nous); overschrijdt de grenzen van religies en levensbeschouwingen.
Het kerngebeuren, dat door ‘spiritualiteit’ wordt opgeroepen, is de
betrekking tussen de goddelijke Geest en de menselijke geest.105

Hierbij neemt Waaijman een belangrijke positie waar voor de notie van ‘ervaring’: deze
notie geeft een brede toegang tot het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit
(persoonlijke ervaring, religieuze ervaring, transcendentie-ervaring, geloofservaring,
socio-culturele ervaring, etc.); het biedt de mogelijkheid tot verschillende niveaus
(bewustwording, diepgang, extase, kortstondig, gerijpt, etc.); het woord impliceert
tevens een gefaseerd proces; en een emancipatie uit een louter theologisch
perspectief.106
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Waaijman, Spiritualiteit, pp. 358-359.

Idem, pp. 383-387. Dit laatste sluit ook aan bij het fenomenologisch kader van waaruit hij de
spiritualiteitsstudie wil laten vertrekken en van waaruit Waaijman ook zelf vertrekt, zie: pp. 532-542.
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Deze voorgaande 422 pagina’s leiden Waaijman, bijna in het midden van zijn
boek, tot de volgende karakterisering van spiritualiteit:
(1) Het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit kan worden gedefinieerd als
een godmenselijk betrekkingsgebeuren: een bipolair geheel, waarbinnen de
goddelijke en de menselijke werkelijkheid wederkerig tot gestalte komen
(materieel object). (2) Dit werkelijkheidsgebied kan adequaat worden
bestudeerd als omvormingsproces: het proces van wederzijds tot gestalte
(vorm) komen, dat zich tussen de goddelijke en de menselijke pool voltrekt
(-ing), waarbij in het bijzonder de overgangsmomenten (-om) van belang zijn
(formeel object).107

De notie van ‘omvormen’ observeert Waaijman bij veel auteurs uit het verre en meer
recente verleden, waaronder bij Bernard McGinn, wiens definitie van ‘mystiek’ we nog
zullen bespreken.108 In dat omvormingsproces is echter ook sprake van kritische
reflectie om te leren onderscheiden wat voor de eigen spiritualiteit ‘werkt’ en wat niet.109
In Waaijman’s definitie is er dus sprake van twee polen die op elkaar betrokken
zijn: het goddelijke en het menselijke. Deze polen treden op in ‘omvorming’
(transformation) dat een proces is van wederzijds tot gestaltekomen via, met name,
overgangsmomenten.
2.4.3 Philip Sheldrake
Ook Philip Sheldrake erkent de moeilijkheid van het definiëren van een term als
‘spiritualiteit’. In zijn Brief History, dat we al reeds aanhaalden, geeft hij enkel een
genealogie van de term, maar komt hij uiteindelijk niet echt tot een definiëring. Dat is
anders in Spirituality: A Very Short Introduction van de geprezen serie uitgegeven door de
universiteit van Oxford. In zijn introductie schrijft Sheldrake:
‘Spirituality’ is a word that, in broad terms, stands for lifestyles and practices
that embody a vision of human existence and of how the human spirit is to
achieve its full potential. In that sense, ‘spirituality’ embraces an aspirational
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Idem, pp. 485-490.
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approach, whether religious or secular, to the meaning and conduct of
human life.110

Wanneer hij dit vervolgens probeert te preciseren, als hij de term in het hedendaags
gebruik analyseert, komt hij tot een aantal concepten die nauw met de term
samenhangen. Allereerst is dat de notie van holisme: ‘spiritualiteit’ wordt vandaag de
dag het best begrepen als een integrerende factor van ‘het leven als geheel’.111 Ten tweede
is er een procesmatige kant, namelijk die van de queeste naar betekenisgeving, waaronder
zin(geving) van het leven.112 Ten slotte neemt Sheldrake een kant van streven, van
opbloeien, van ontwikkelen, waar. Dit is gerelateerd aan een notie van ultieme waarden
(in tegenstelling tot instrumentele houdingen ten opzichte van het leven) waarbij het
zelfreflectieve leven tegenover het ononderzochte leven komt te staan.113
2.4.4 Definities in het werkveld van geestelijke zorg
Met Waaijman, Sheldrake, Zinnbauer en Pargament hebben we al enkele
toonaangevende onderzoekers besproken. Om dit werk ook verder te betrekken op de
geestelijke verzorging wil ik naar twee definities kijken die meer in lijn van dit vakgebied
liggen. De eerste betreft een zeer omvangrijke internationale publicatie; de tweede is
een Nederlandse definiëring van een richtlijn voor spirituele zorg door artsen en
verpleegkundigen van oncologie afdelingen.
2.4.4.1 Christina Puchalski
In het artikel “Improving the Quality of Spiritual Care as a Dimension of Palliative
Care” wordt een algemene definitie gepresenteerd van ‘spiritualiteit’ door professionals
en onderzoekers werkzaam in de zorg. Het artikel is het resultaat van een samenwerking
op een conferentie waarbij spiritualiteit voor de palliatieve zorg centraal stond. De
definitie waar alle auteurs mee instemden was:
Spirituality is the aspect of humanity that refers to the way individuals seek
and express meaning and purpose and the way they experience their
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connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to the
significant or sacred.114

Wat we inmiddels beginnen te zien is dat de definiëring steeds algemener wordt. Vooral
betekenisgeving staat in deze definitie centraal. De notie van het ‘heilige’ wordt hierin
één van de vele elementen die betekenis kunnen geven. Puchalski et al. benoemen
bovendien de ervaring van verbondenheid, een term die we bij de andere definities nog
niet zo expliciet zijn tegengekomen.
2.4.4.2 Agorawerkgroep ‘Richtlijn Spirituele Zorg’
Graag wil ik, voordat we tot een conclusie komen, nog op een Nederlandse definiëring
in dezelfde sector wijzen. Dit document, een landelijke richtlijn voor de spirituele zorg
met name in relatie tot de oncologie, is gericht op artsen en verpleegkundigen om een
existentiële zorgvraag van de patiënt te kunnen herkennen, en te bepalen of er aandacht,
begeleiding of crisisinterventie nodig is.115 Uiteindelijke definiëren de auteurs:
Spiritualiteit is ‘het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe
ook de vragen van zinervaring en zingeving gerekend worden’.
Het gaat bij spiritualiteit om alle mogelijke – van godsdienstige tot
alledaagse – bronnen van inspiratie. Voor sommige mensen ligt het accent
hierbij op het gevoelsleven (bijv. bidden, genieten van de natuur, literatuur,
muziek, kunst) of activiteiten (mediteren, rituelen voltrekken of zich inzetten
voor een goede zaak), anderen beleven het meer intellectueel (contemplatie,
studie). Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan, is dynamisch, en heeft
meer te maken met de bron van een levenshouding dan met een af te
bakenen levensgebied.116

Ook in deze definitie zien we dat spiritualiteit en zingeving meer gelijkgeschakeld
worden omdat de ‘bronnen’ zowel alledaags als godsdienstig kunnen zijn. Opvallend,
ten opzichte van de andere definities, is dat er veel ruimte wordt besteed aan de
diversiteit van de spirituele bronnen.
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2.5 Samenvatting en conclusie van de definities van ‘Spiritualiteit’
In de genealogie van het begrip spiritualiteit zijn zowel de oorspronkelijke betekenis en
het daaropvolgende gebruik in de christelijke en westerse traditie, als ook de invloed
van oosterse en synthetiserende stromingen als de theosofie en de New Age bewegingen,
van invloed geweest op de betekenis van het begrip spiritualiteit. Deze tweeledige
geschiedenis maakt dat de term voor verschillende individuen verschillende
betekenissen en bijbetekenissen zal oproepen. Met name de notie van een spiritualiteit
die tegenover religiositeit staat lijkt een product te zijn van de angelsaksische
ontwikkelingen die vervolgens doorgedrongen is in de rest van de westerse wereld.
Tegen de achtergrond van deze twee genealogieën heb ik vervolgens literatuur
van onderzoekers binnen spirituality studies geëvalueerd. Philip Sheldrake en Kees
Waaijman hebben daarin de voornaamste bespreking gekregen. Ik heb daar met
Zinnbauer en Pargament ook een godsdienstpsychologisch perspectief aan toe willen
voegen. Door kort ook de artikelen van Puchalski en de Agora werkgroep te bespreken
heb ik nog wat specifieker een perspectief van spirituele zorg willen integreren. In deze
laatste paragraaf zal ik uit de verschillende definities kernelementen abstraheren.
Voor Waaijman is de betrekking tussen het goddelijke en het menselijke de kern
van de spiritualiteit. Deze betrekking is er een van een omvormingsproces; hierin is de
eigen ervaring belangrijk. Waaijman analyseert dat de moderne notie van spiritualiteit
veel elementen in zich bevat en dat de term daarmee grenzen van religies en
levensbeschouwingen kan overschrijden.
Sheldrake heeft het over een verwerkelijken van de mens tot diens volledig
potentieel. Hij verbindt spiritualiteit expliciet aan manieren van leven: levensvisies
evenals praktijken. Daarbij benoemt hij dat dit streven zowel religieus als seculier kan
zijn, en dat het betekenis en richting geeft aan het gedrag van mensen.
Zinnbauer en Pargament benaderen spiritualiteit als een zoektocht, een queeste,
naar betekenisgeving (waarden, ultieme doelen) en het heilige in de meest brede
toepassing van het woord: datgene wat voor ons als betekenisvol wordt ervaren. Zij
geven daarbij aan dat spiritualiteit zowel op individueel als collectief niveau kan
plaatsvinden; het is echter wel zo dat de individuele betekenisgeving centraal staat. In
hun definitie is er ruimte voor universele evenals particuliere elementen.
Puchalski et al. richten zich vooral op hoe individuen zoeken en daarin proberen
doel en betekenis te geven aan de manier waarop ze verbonden zijn met het moment, het
zelf, de ander, de natuur en het betekenisvolle of heilige.
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De Agorawerkgroep, ten slotte, definieert spiritualiteit in termen van
levensbeschouwing en vragen die gaan over zinervaring en zingeving. Zij leggen de
nadruk op inspiratiebronnen. Zij zien deze op drie gebieden: gevoelsleven, activiteiten
en het intellectuele. Spiritualiteit is dynamisch en impliceert een invloed op het hele
bestaan (holisme).
Alle auteurs beschouwen spiritualiteit als een proces: termen als ‘omvorming’,
‘zelfverwerkelijking’ en ‘zoektocht’ onderstrepen dit. Betekenisgeving is ook een
element dat steeds terugkomt: het gaat hierbij over levensbeschouwingen en praktijken
die de grenzen van religies en culturen kunnen overschrijden, die dus zowel religieus als
seculier kunnen worden geduid. Deze betekenisgeving hangt samen met inspiratiebronnen die we vinden in ons hele menselijke bestaan (holistische benadering): ons
gevoelsleven, bepaalde activiteiten, intellectuele studies, de relatie tot het moment, je
zelf, de ander, de natuur, etc. Soms wordt dit holisme getypeerd als een ervaring van
verbonden voelen met. Er is echter ook een wat meer speciale plek ingeruimd voor de
‘ultieme’ bron of doel, het ‘goddelijke’, ‘het heilige’ of ‘betekenisvolle’; deze laatste
‘absolute’ bron wordt niet door alle auteurs benoemd.
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—Dionysius de Areopagiet

III. Mystiek
3.1 OORSPRONG VAN DE TERM
Het Griekse woord μυστικός (mystikós) komt van het werkwoord μυω (myō) wat ‘zich
sluiten (van de ogen of lippen)’ betekent.118 In het vroegste gebruik van deze term is dit
altijd gerelateerd aan de mysteriëncultussen waarin bepaalde riten verborgen werden
gehouden voor de niet-ingewijden.119 De betekenis van het woord ‘mystiek’ is in de loop
van de geschiedenis langzaamaan verschoven. Louis Bouyer analyseert in zijn artikel
“Mysticism: An Essay on the History of the Word” de oorsprong en ontwikkeling van
de term. De Griekse kerkvaders gebruikten het woord ‘mystiek’ om in eerste instantie
de goddelijke werkelijkheid die Christus, de evangeliën en de Schrift hadden gebracht
te beschrijven.120 Ten tweede gebruikten zij de term om te verwijzen naar alle kennis
van de goddelijke dingen die we door Christus kunnen krijgen.121 Bouyer analyseert
hoe het woord van een louter bijbelse context, naar een meer sacramentele
(eucharistische) context verschuift en vervolgens weer verder verschuift en dan een
experimentele dimensie krijgt.122
De eerste die ‘mystiek’ (μυστικός) gebruikt in de betekenis van het direct
waarnemen of ervaren van het goddelijke in ‘mystieke visies’ of ‘mystieke contemplatie’
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is Origenes (ca. 185-254), waarbij opgemerkt moet worden dat hij wel altijd dit concept
in relatie plaatst tot Schriftexegese.123 Het meest belangrijk voor ons hedendaags begrip
van mystiek is echter de auteur die zichzelf Dionysius de Areopagiet noemde. Dionysius
was waarschijnlijk een Syrische monnik,124 volgens sommige studies zelfs een leerling
van de neoplatoonse denker Proclus.125 Hij gebruikte de naam Dionysius de Areopagiet
in verwijzing naar het Atheens raadslid van de Areopagus die volgens HAND. 17:34
bekeerd werd door Paulus. Pseudoniemen werden vaak gebruik als retorisch middel om
autoriteit aan een tekst te verlenen, een fenomeen bekend als declamatio.126 Het Corpus
Areopagiticum (vier traktaten, negen brieven) heeft een grote invloed gehad op het vroege
christendom. Maar ook al ten tijde van de eerste verschijning van deze teksten, in de
vijfde eeuw

CE,

werd de authenticiteit ervan betwist.127 Het duurde echter nog tot de

renaissance, voordat het auteurschap definitief ontkracht werd.128 In de negentiende
eeuw werd zijn werk, aan de hand van passages die bijna letterlijk overeenkomen met
het werk van Proclus, gedateerd tot de vijfde eeuw.129 Door de authenticiteitskwestie
wordt de auteur daarom tegenwoordig aangeduid als pseudo-Dionysius.
Dionysius gebruikte de term ‘mystieke theologie’, wat tevens de titel is van het
traktaat van zijn hand dat het meest invloedrijk werd.130 Het was door Dionysius dat
‘mystiek’ bovenal begon te verwijzen naar de onuitsprekelijke ervaring van kennis van
de goddelijke dingen.131 Via deze route kwamen uiteindelijk termen als ‘mystiek’ en
later ‘mysticisme’ op. Het moderne afgeleide ‘mysticisme’ komt van veel later—pas op
zijn vroegst vanaf het begin van de zeventiende eeuw als la mystique in het Franse
taalgebied,132 en in het Engels vanaf het midden van de negentiende eeuw.133
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Gedurende die periode is de ‘mystiek’ afwisselend zowel positief als negatief
geconnoteerd geweest.134
3.2 HET CONCEPT VAN MYSTIEK
Voordat we naar moderne definities van de term gaan kijken wil ik eerst nog het concept
als de directe ervaring van het hogere traceren in de geschiedenis, want hoewel deze
betekenis pas echt vanaf Origenes en Dionysius aan de term ‘mystiek’ (en specifieker
‘mystieke theologie’) gekoppeld werd, is de notie van een onuitsprekelijke intellectuele
ervaring van het hogere al terug te voeren naar het begin van de Griekse filosofie.135
Eenzelfde betekenis wordt namelijk uitgedrukt met epopteia (ἐποπτεία), een term
die aanvankelijk gebruikt werd om te verwijzen naar het hoogste stadium van initiatie
in mysteriëncultus van Eleusis.136 In Plato’s dialogen, echter, en vooral in Symposium in
verwijzing naar diezelfde mysteriëncultus van Eleusis, gebruikt hij juist deze term om
het visioen van opperste schoonheid uit te drukken.137
Het Griekse woord theōria (θεωρία) heeft oorspronkelijk ook een dergelijke
betekenis. Het werkwoord theōrein kunnen we vertalen als ‘beschouwen’, van thea
‘schouwspel’ (cf. theater) en theōros (toeschouwer).138 In de klassieke Griekse samenleving
waren de theōroi (toeschouwers) afgevaardigden die op een speciale meestal religieuze
missie gingen naar andere stadsstaten om toeschouwer en participant te zijn van
religieuze festivals en rituelen.139 Theōria in deze civiele betekenis verwees naar de
volledig reis van vertrek tot terugkeer van de theōros.140 Plato gebruikte vervolgens dit
model om de filosofische reis te conceptualiseren.141 Deze notie van theōria in de
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betekenis van ‘contemplatie’142 werd ook gebruikt door Aristoteles, die het tegenover
praxis plaatste. Hij beschouwde theōria als de hoogste activiteit van de mens.143
Het was vervolgens dit gebruik van het woord dat doorgang vond in het
(neo)platoonse werk van Plotinus,144 Porphyrius, Iamblichus en Proclus.145 En het was
dit gebruik dat gelijktijdig en daaropvolgend een blijvende invloed uitoefende op
gnostische tradities,146 Origenes, Gregorius van Nyssa, Augustinus, Boëthius en
uiteraard pseudo-Dionysius.147 Dionysius bracht dus de term van ‘mystieke theologie’
en de betekenisinhoud van de voorgenoemde termen bij elkaar. ‘Mystiek’ staat aldus in
een lange geschiedenis van concepten als epopteia en theōria.148
3.3 MYSTIEK EN DE NOTIE VAN ‘ERVARING’
Tot nu toe heeft een notie van ‘ervaring’ steeds ongemerkt deel uitgemaakt van de
beschrijvingen van het ‘mystieke’. Inderdaad is het zo dat de ervaringscomponent
aanwezig is in termen als epopteia, theōria en mystieke theologie. Maar zoals Bernard McGinn
stelt is het samenbrengen van de twee woorden ‘mystiek’ en ‘ervaring’ een modern
construct.149 Wat wij aanduiden als ‘mystieke ervaring’ werd voorheen door de
zogenaamde mystici, en in verwijzing naar Dionysius, vooral als ‘mystieke theologie’
gedenomineerd.150 Het is vooral ook onder invloed van de notie van ‘religieuze
ervaring’ dat de ervaringscomponent zo sterk in het moderne concept van de mystiek
142
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is getrokken.151 Mystiek tot ervaring reduceren betekent uiteindelijk een
conceptverarming, en in dit specifieke geval het probleem dat het vooral (subjectief)
gevoel tot de kern van het mystieke maakt.152 Daarom heeft McGinn, deels in de
betooglijn van Philip Merlan, de suggestie gedaan om niet te spreken van mystieke
ervaring, maar van mystiek bewustzijn (mystical consciousness), als vervangend concept voor
het in onbruik geraakte mystieke theologie.153 Zijn overweging daarbij is vooral dat in
tegenstelling tot de notie van ‘ervaring’
consciousness emphasizes the entire process of human intentionality and selfpresence, rather than just an originating pure feeling, sensation, or
experience easily separable from subsequent acts of thinking, loving, and
deciding. The investigator of mystical consciousness attempts to analyze the
writings and witnesses of mystical teachers for what they reveal about all the
forms of thinking and loving in which the human subject achieves selftranscendence and transformation through an encounter with God, the
ultimate Source and final Goal.154

Het mystieke bewustzijn voegt een andere dimensie aan het concept van het bewustzijn
toe. Alle vormen van bewustzijn impliceren een bewustzijn van iets (objecten, gevoelens,
kennis), tezamen met een bewustzijn van zelf-presentie, de ik-ervaring.155 Mystiek
bewustzijn stelt ons echter in staat om daar een beleving aan toe te voegen die
‘voorbijgaat’ aan het bewustzijn, of zoals McGinn dat met terminologie van Thomas
Merton noemt: meta-bewustzijn.156 Het concept geeft daarmee ruimte voor het zelfoverstijgende, het hogere dat zowel immanent als transcendent is aan het bewustzijn en
zodoende meer recht doet aan de beschrijvingen van de mystici.157
Doch, hoewel deze toevoeging waardevol is moeten we nu niet in de val trappen
dat het concept en het fenomeen van ‘bewustzijn’ zelf volstrekt helder zijn. Ik wil kort,
ter afsluiting van deze paragraaf, nog enkele opmerkingen maken vanuit de filosofie van
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de geest. Belangrijk om ons allereerst bewust van te zijn, is wat Joseph Levine the
explanatory gap heeft genoemd.158 Dit is de fundamentele scheiding die er bestaat tussen
de eerstepersoons ervaring (i.e. het bewustzijn) en de derdepersoons beschrijving
daarvan. Tot het subjectieve hebben we uiteindelijk alleen zélf toegang.159 We weten
dat de beschrijving van het eten van een aardbei iets anders is dan de ervaring van het
daadwerkelijk eten van die aardbei.160
Het subject heeft niet alleen een geprivilegieerde toegang tot het eigen
bewustzijn het is dit eigen bewustzijn. We kunnen wel een analytische scheiding maken
tussen de objecten buiten mijn lichaam en objecten in mijn lichaam (emoties, gevoelens,
gedachtes), toch vinden beide plaats in, wat we zouden kunnen beschrijven als, mijn ene
bewustzijnsveld. Het onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ maakt geen scheiding binnen
het subjectieve bewustzijn zélf. ‘Objectief’ is wat subjecten kunnen verifiëren, wat
communiceerbaar is, maar dit kan uiteindelijk alleen maar subjectief waargenomen
worden. Zo beschouwd is er enkel de eigen subjectieve waarneming en alleen in het
voortdurende nu; een inzicht dat soms tot een solipsisme kan leiden, maar dat
genuanceerd kan worden met Wittgenstein, wanneer hij stelt:
5.62

Was der Solipsismus nämlich meint, ist ganz richtig, nur läßt es sich
nicht sagen, sondern es zeigt sich.
Daß die Welt meine Welt ist, das zeigt sich darin, daß die Grenzen
der Sprache (der Sprache, die allein ich verstehe) die Grenzen meiner
Welt bedeuten.

5.621

Die Welt und das Leben sind Eins.

5.63

Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos.)161

Het bewustzijn is op zichzelf een uiterst wonderlijk en ook voor onze tijd nog steeds een
raadselachtig fenomeen. De notie van ‘bewustzijn’ geeft explicieter dan de notie van
158
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‘ervaring’ aan dat het mystieke om iets zeer mysterieus en alledaags tegelijkertijd gaat; iets
wat we het minst begrijpen en waar we tegelijkertijd het meest mee vertrouwd zijn.
3.4 DEFINITIES VAN ‘MYSTIEK’
Van de termen ‘mystiek’, ‘mysticisme’ en ‘mystieke ervaring’ zijn vele definities
gegeven. Bovendien is de wetenschappelijke studie van de mystiek lange tijd
gedomineerd geweest door een epistemologische discussie over de status van het
mystieke bewustzijn. Kortgezegd komt die discussie neer op de volgende tegenstelling:
de positie bekend als perennialisme162 beweert dat het mystieke bewustzijn een
universeel gegeven is, een ‘puur bewustzijn’ dat de constante is in de beschrijving van
de mystici en dat deze dus de kern van de religie vormt. Het contextualisme163
daarentegen stelt dat ieder gebruik en iedere interpretatie contextafhankelijk is, dit geldt
net zo voor het mystieke element in religie als alle andere gebruiken van een cultuur; er
is geen ‘pure’ ervaring, ook niet in de mystiek.
In deze paragraaf zal ik eerst kort deze discussie uiteenzetten. Vervolgens heb
ik gekozen om vanuit beide posities één vooraanstaande auteur te kiezen en diens
definitie van mystiek te presenteren. Daarnaast zal ik ook de definitie van Kees
Waaijman weergeven. Daarmee hebben we drie definities. Waaijman’s karakterisering
van ‘mystiek’ zal vooral in relatie tot ‘spiritualiteit’ in het laatste hoofdstuk van dit eerste
deel een rol spelen.
3.4.1 Perennialisme & Contextualisme in de studie van de Mystiek
Perennialisme als term verwijst naar de notie van perenni philosophia die Charles Schmitt
als term traceert tot Agostino Steuco, die bisschop van Kisamos en bibliothecaris van
het Vaticaan was.164 In Steuco’s analyse is deze perenniële filosofie—die vooral een
combinatie van christendom en (neo)platonisme is—een sapientia die te verkrijgen is
door: (i) studie van de traditie en (ii) direct gebruik van het intellect in contemplatie.165
De combinatie van schriftgeleerdheid en contemplatie is ook nog duidelijk
waarneembaar bij de vroege kerkvaders, zoals we reeds zagen. Het is pas later dat deze
ervaringscomponent losgemaakt wordt van de specifieke leer zelf en dat ‘mystiek’ als
162
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zodanig beschouwd wordt als de kern van de wereldreligies. Een belangrijke invloed in
dit proces is Aldous Huxley’s publicatie van The Perennial Philosophy geweest, die de term
populariseerde.166 Het is echter een lijn van denken die teruggevoerd kan worden naar
onder andere Schleiermacher, Harnack, Tillich en W.R. Inge.167 Vervolgens was het
William James’ publicatie van The Varieties of Religious Experience uit 1902, die de mystieke
ervaring als centraal punt nam. James schrijft in het hoofdstuk over mysticisme: “One
may say truly, I think, that personal religious experience has its root and centre in
mystical states of consciousness”.168 Toch begint de discussie tussen de twee
epistemologische posities al reeds in deze tijd. Beroemd is het Huxley-Zaehner debat,
dat in het klein de latere academische discussie tussen perennialisme en contextualisme
bleek te illustreren.169
Het contextualisme als zodanig begint echter pas echt voet aan de grond te
krijgen wanneer Steven Katz het lange essay “Language, Epistemology, and
Mysticism” publiceert.170 Katz stelt dat zijn volledige essay een ‘pleidooi voor het
erkennen van verschillen’ is.171 Hij begint dan ook zonder omhaal met te stellen dat:
the single epistemological assumption that has exercised my thinking and
which has forced me to undertake the present investigation [is]: There are
NO pure (i.e. unmediated) experiences. Neither mystical experience nor more
ordinary forms of experience give any indication, or any grounds for
believing, that they are unmediated. That is to say, all experience is
processed through, organized by, and makes itself available to us in
extremely complex epistemological ways.172

Hoewel Katz een vurig en academisch zeer gedegen betoog voert, is het startpunt van
zijn studie, namelijk de epistemologische aanname dat er geen ongemedieerde mystieke
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ervaringen bestaan, net zo problematisch als de aanname dat deze wel bestaan.173
Robert Forman en Philip Almond hebben bovendien betoogd dat de populariteit van
dit perspectief verklaard kan worden door te verwijzen naar een bredere verschuiving
binnen de sociale wetenschappen en de humaniora naar een poststructuralistisch en
postmodernistisch perspectief.174
De discussie is onbeslist gebleken en hierin schuilt wellicht de oplossing: we
moeten ons niet zozeer concentreren op de epistemologische discussie, we hebben
immers geen toegang tot enig ander bewustzijn dan het onze, aldus is de
epistemologische

aanname

te

bevestigen

noch

te

ontkennen.175

Omdat

bewustzijnsstaten—anders dan de onzen—cognitief ontoegankelijk zijn gaat het er om
dat we teruggaan naar de mystici en de mystieke teksten zélf, dat we deze plaatsen in
een gedegen historisch contextueel kader, maar dat we wel degelijk oog mogen hebben
voor overeenkomsten, als de verschillen maar niet onder het tapijt geveegd worden.
Een absoluut perennialisme heeft enkel oog voor overeenkomsten en duidt alles in
termen van universaliteit. Een absoluut contextualisme heeft enkel oog voor verschillen
en duidt alles in termen van diversiteit.176 We lijken met ons inzicht wat dat betreft weer
‘terug bij af’ te zijn als we Gershom Scholem’s waarneming uit 1941 citeren, die reeds
een genuanceerde versie van het contextuele perspectief biedt, ver voordat de
daadwerkelijke academische discussie losbarstte:
Mysticism, as an historical phenomenon, comprises much more that this
experience, which lies at its root. There is a danger in relying too much on
purely speculative definitions of the term. The point I should like to make is
this—that there is no such thing as mysticism in the abstract, that is to say, a
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phenomenon or experience which has no particular relation to other
religious phenomena. There is no mysticism as such, there is only the
mysticism of a particular religious system, Christian, Islamic, Jewish
mysticism and so on. That there remains a common characteristic it would
be absurd to deny, and it is this element which is brought out in the
comparative analysis of particular mystical experiences.177

De waarschuwing die Scholem geeft heeft meer betrekking op het moderne construct
van ‘mysticisme’ dat ook al in zijn tijd losgeweekt werd van de historische context, maar
hij onderstreept nog wel de absurditeit van het ontkennen van de overeenkomsten die
we waarnemen in de diverse mystieke tradities van de wereld.
3.4.2 Perennialistische benadering: Evelyn Underhill
Een zeer invloedrijke auteur die later tot het perennialisme zou worden gerekend is
Evelyn Underhill. Zij heeft veel bijgedragen aan de studie en popularisering van de
mystiek. In tegenstelling tot veel andere auteurs in het wetenschappelijke discours kan
zij echter ook als mystica worden beschouwd. Bovendien was zij op de hoogte van een
veelheid aan religieuze bronnen uit de gehele wereld waardoor haar impliciete
perennialisme, beargumenteerbaar, in ieder geval geïnformeerd was. Underhill
definieert de mystiek in de introductie van haar beroemde boek Mysticism, dat nu nog
steeds gelezen wordt als introductie in het onderwerp, als: “[t]he expression of the
innate tendency of the human spirit towards complete harmony with the transcendental
order”.178 Daarbij beschouwt zij de ‘mystieke eenwording’ (mystic union) als het
eindpunt.179 Verderop in hetzelfde werk definieert ze:
Mysticism, in its pure form, is the science of ultimates, the science of union
with the Absolute, and nothing else, and (…) the mystic is the person who
attains to this union, not the person who talks about it. Not to know about but
to Be, is the mark of the real initiate.180
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Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism. 1941. New York: Schocken Books, 1995, pp. 6-7.
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Let op dat hier al de neiging ontstaat om mystiek in een ‘pure vorm’ te definiëren. Toch
erkent Underhill in een ander werk, Practical Mysticism, dat de ‘mystiek’ niet zomaar te
definiëren is. Ze past haar definitie ietwat aan en stelt:
Mysticism is the art of union with Reality. The mystic is a person who has
attained that union in greater or less degree; or who aims at and believes in
such attainment.181

Underhill beschouwt mystiek als een proces van een harmonisering van het individu
met een hogere werkelijkheid, waarvan de mystieke eenwording het summum is. Zij
plaats de ervaring dus centraal. Mystici kunnen in meer of mindere mate deze
eenwording hebben bereikt.
In kritiek op William James’ karakterisering van de mystieke ervaring,182 geeft
Underhill een uiteenzetting bij haar definitie. Volgens Underhill is de mystiek: (1) actief
en praktisch, niet passief en theoretisch: het is een organisch levensproces; (2) het doel
ervan is transcendentaal en spiritueel; (3) dat doel is niet alleen abstract het is ook een
persoonlijk ‘object van liefde’; (4) dit leven in eenheid is een definitieve staat, een
gevorderde vorm van leven die een nieuwe—of volgens haar eigenlijk latente—vorm
van bewustzijn manifesteert die alleen bereikt kan worden als gevolg van een
psychologisch en spiritueel intensief proces dat Underhill de ‘mystieke weg’ noemt.183
3.4.3 Contextualistische benadering: Bernard McGinn
Bernard McGinn, die momenteel nog steeds schrijft aan een zevendelige serie over de
christelijke mystiek onder de titel Presence of God, stelt dat een eenduidige definitie van
mystiek de complexiteit van het fenomeen niet kan vangen. Hij stelt aldus voor om de
mystiek te benaderen vanuit drie hoofdlijnen: (1) mystiek als deel van religie; (2) mystiek
als een proces of manier van leven; (3) mystiek als een poging een direct bewustzijn of
aanwezigheid van ‘god’ te uiten.184
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De benadering van mystiek als een element van religie voert McGinn terug op
Friedrich Baron von Hügel’s The Mystical Element of Religion (1908).185 In het beschrijven
van de mystiek als een proces of manier van leven heeft McGinn als intentie om het
‘doel’ (een ‘ontmoeting’ met het goddelijke) en de ‘weg’ niet te scheiden.186 Hij heeft
moeite om de unio mystica als ‘doel’ te nemen, omdat volgens die definitie maar weinig
mystici als zodanig gedenomineerd kunnen worden.187 McGinn wil daarom liever
spreken van een bewustzijn van directe ‘presentie’ (presence) van het goddelijke.188 Wat
volgens McGinn het mystieke bewustzijn echter tot iets anders maakt dan het dagelijkse
bewustzijn is dat zij beschreven wordt als zowel subjectief als objectief ‘direct’ soms zelfs
als ‘ongemedieerd’ (‘onmiddellijk’ (immediate)):
This experience is presented as subjectively different insofar as it is affirmed
as taking place on a level of the personality deeper and more fundamental
than that objectifiable through the usual conscious activities of sensing,
knowing and loving. There is also an objective difference to the extent that
this mode of the divine presence is said to be given in a direct or immediate
way, without the usual internal and external mediations found in other types
of consciousness.189

Dit sluit ook aan bij de beschrijving van deze vorm van bewustzijn als meta-bewustzijn
zoals ik die met McGinn reeds eerder benoemde. Belangrijk aan McGinn’s definitie is
zijn bredere contextuele inkadering.
3.4.4 Kees Waaijman
Waaijman analyseert de term ‘mystiek’ in een genealogische benadering en geeft, zoals
ik hierboven heb gedaan, de betekenisverschuivingen in de loop van de geschiedenis
weer.190 Waaijman concludeert:
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Het grondwoord ‘mystiek’ legt het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit
uit als een ontmoetingsgebeuren tussen God en mens, dat zijn eigen taal en
logica heeft en zich onttrekt aan de objectiverende blik van de ratio. De
intimiteit van de mystieke liefde zuivert het verstand, de wil en het geheugen,
tot ze volkomen op God zijn afgestemd. Spiritualiteit, verstaan als mystiek,
staat op gespannen voet met de rationaliteit zoals die in de westerse cultuur
tot ontwikkeling is gekomen.191

Waaijman kiest er dus voor om in het kader van de mystiek vooral te benadrukken hoe
zij staat tegenover de ratio. Hij geeft hier vooral een gevoelsdimensie of een
ervaringsdimensie aan de term mystiek,192 maar dit is ook een gevolg van de directe
koppeling met en dus onderscheiding van de bredere term ‘spiritualiteit’. Hier zullen
we in het laatste hoofdstuk van dit deel op terugkomen.
3.4.5 Samenvatting en conclusie van de definities van ‘Mystiek’
De ervaring—of beter: het bewustzijn—is de kern waar de mystiek omheen cirkelt.
Waaijman plaatst om die reden de mystiek ten opzichte van de ratio of het intellect
omdat, net als datgene wat Underhill beweert, de mysticus niet alleen een discursieve
toegang heeft tot wat hij beschrijft maar ook een directe: in het eigen bewustzijn. Zij weten
niet alleen, ze zijn het ook. Juist daarom definieert Waaijman de mystiek als een
‘ontmoetingsgebeuren’ van de mens en het goddelijke. Underhill spreekt in dat kader
van een meer of minder mate van eenwording met het ‘absolute’. Mystiek is dan ook
de innerlijke neiging die de mens heeft om te harmoniëren met deze absolute dimensie.
Dit is een actief en praktisch proces dat tot doel en gevolg heeft een latente vorm van
bewustzijn te manifesteren door middel van een psychologisch en spiritueel
(omvormings)proces, die we de mystieke weg kunnen noemen.
McGinn maakt de term breder. Ook hij stelt dat de mystiek een uitdrukking is
van een direct, ongemedieerd, bewustzijn van het goddelijke. Hij neemt daarbij waar
dat mystici beschrijven dat dit op een dieper, fundamenteler, niveau van het subject
gebeurt dan het dagelijkse bewustzijn. Volgens McGinn kan dit proces echter niet los
gezien worden van de praktijk van leven die hier door de mystici aan gekoppeld is.
McGinn stelt, net als Underhill, dat de mystiek een manier van leven is, een praktijk.
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Waaijman, Spiritualiteit, p. 355.
Al eerder zei ik dat Waaijman de ‘ervaring’ centraal stelt, zie: Idem, pp. 383-387.
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De ervaring van het absolute wordt uitgedragen en gelegd in de dagelijkse handelingen.
Al doende is de mystiek niet los te zien van een concrete historische context, die veelal
religieus van aard is.
3.5 VERHOUDING TUSSEN ‘SPIRITUALITEIT’ EN ‘MYSTIEK’
Zoals ‘spiritualiteit’ zich verhoudt tot ‘religiositeit’, zo verhoudt ‘mystiek’ zich tot
‘spiritualiteit’. Afhankelijk van de manier waarop je de termen benadert kan
‘spiritualiteit’ de bredere term zijn ten opzichte van ‘religiositeit’ omdat de eerste term
de verschillende spiritualiteiten van de wereld onder één noemer plaats en daarbij zelfs
ruimte laat voor een ‘seculiere’ spiritualiteit. In dat opzicht is het een bredere term
omdat het de grenzen van religies en levensbeschouwingen overschrijdt.
Anderzijds kan ‘religiositeit’ ook een bredere term zijn waarbij het, losjes
gekoppeld aan de term ‘religie’, voor institutioneel cq gecanoniseerde levenspraktijken
staat waarbinnen al dan niet ‘spirituele’ benaderingen van religiositeit plaatsvinden.
Met bovenstaande auteurs kunnen we stellen dat het belangrijkste element bij
‘spiritualiteit’ de notie van een proces lijkt te zijn dat gekarakteriseerd kan worden als
omvorming of zelfverwerkelijking. Het wordt getypeerd als een zoektocht, een queeste
naar betekenisgeving die een verbinding maakt met je zelf, de ander, de natuur of het
heilige, transcendente of goddelijke. Het is daarom te beschouwen als een holistisch
proces.
Als we de beschrijvingen van de mystiek naast die van de spiritualiteit leggen,
dan lijkt het alsof ‘spiritualiteit’ een term is die inmiddels gebruikt wordt om te
beschrijven wat voorheen ‘mystiek’ of ‘mystieke theologie’ genoemd werd. De definitie
die Waaijman geeft van ‘spiritualiteit’ kan net zo goed de definitie van ‘mystiek’ zijn.
Maar we nemen ook waar dat er een definitieversmalling van ‘mystiek’ heeft
plaatsgevonden en dat deze term meer en meer is gaan verwijzen naar een specifieke
staat van bewustzijn. Dit wordt dan soms tegenover een discursieve, intellectuele of
rationele dimensie gezet. Ook in de definities van mystiek wordt echter benadrukt dat
het een actief en praktisch proces is: het kan niet losgekoppeld worden van een praktijk
van leven. Daarmee wordt de scheiding tussen de vita contemplativa en de vita activa
eigenlijk opgeheven, of op zijn minst genuanceerd.193 De mystici moeten echter ook
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steeds tegen de concrete historische en religieuze context geplaatst worden waarbinnen
deze mystieke stromingen zijn ontstaan.
Dit alles stemt overeen met hoe Ewert H. Cousins de verhouding tussen beide
begrippen terloops bepaalt in zijn artikel “Mysticism and the Spiritual Journey”:
we can understand spirituality to refer to growth in the life of the Spirit, its
conditions, its dynamics, and its finality. If we take the modern meaning of
mysticism with its emphasis on higher states of consciousness, then mysticism
would be a part of spirituality but not coextensive with it. This leads us to
distinguish between mystical spirituality and ordinary spirituality.194

Het voorgaande in beschouwing nemend en in navolging van Cousins, kunnen we
stellen dat wanneer een religie geleefd wordt—wanneer er een concrete aanwijsbare
vorm is die een omvorming van de persoon centraal stelt—er sprake is van spiritualiteit
en wanneer er daarbinnen een grote hang is naar een omvorming van het directe
bewustzijn, we kunnen spreken van mystiek.

Vita Contemplativa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und bei Johannes Tauler.
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1969, m.n. pp. 182-233.
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Ewert H. Cousins, “Mysticism and the Spiritual Journey” 1984. In A Spiritual Journey Into the Future.
Ohio: Wyndham Hall, 2010, pp. 2-3.
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Deel II
Analyse Mystieke Casussen

In het tweede deel van deze scriptie zal ik mijn voorstel uitvoeren om mystici te
centraliseren. Ik zal twee auteurs die als mystici gedenomineerd kunnen worden, hun
leer en hun teksten nauwgezet analyseren. Het doel van deze casuïstiek is om te
ontdekken hoe deze verdieping in specifieke mystieke teksten, leerpunten kan opleveren
die voor een (algemeen) geestelijk verzorger een bron van zijn of haar spiritualiteit
kunnen vormen. Het is dus zogezegd om inductief de these te testen, en daarmee ook
om het bereik en de beperkingen ervan te ondervinden.
IS ER WEL SPRAKE VAN MYSTIEK BIJ DEZE AUTEURS?
Ik heb gekozen voor twee ‘mystici’: Eckhart von Hochheim, beter bekend als Meister
Eckhart, en de chanmeester Huangbo Xiyun. Nu is er zeker een discussie mogelijk over
of deze auteurs überhaupt mystici zíjn en, indien het geval, in hoeverre hun ‘leer’
daartoe kan worden teruggebracht. Zeker in het geval van Eckhart is er op academisch
niveau al veel debat geweest over zijn denominatie als ‘mysticus’.195 Deze discussie heeft
in de Eckhart-studies het inzicht opgeleverd dat Eckhart niet gereduceerd kan worden
tot louter ‘mysticus’. Om zijn werk goed te begrijpen kunnen we er niet omheen om
hem tevens als filosoof en theoloog beschouwen; dit zal duidelijk worden wanneer ik
bronnen bespreek die van invloed zijn geweest op Eckhart’s denken.
In de context van deze discussie wordt ook vaak het verschil benadrukt tussen
Eckhart’s Middelhoogduitse teksten enerzijds, die een hoog mystiek gehalte zouden
hebben, en zijn Latijnse teksten anderzijds, die vooral scholastisch begrepen zouden
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moeten worden.196 Maar net als de discussie over de denominatie van ‘mysticus’ komt
de tegenstelling vooral voort uit een zwart/wit denken.197 Uiteraard helpen de extreme
posities in het begin als een tegenhanger van een dominante interpretatie, om zo meer
nuance aan te brengen in het debat. Maar zijn Latijnse en Middelhoogduitse teksten
radicaal van elkaar te scheiden doet geen recht aan de complexe aard van zijn werk,
noch doet de bewering dat Eckhart niet als mysticus kan worden beschouwd, maar
louter als theoloog en filosoof moet worden begrepen, recht aan alle dimensies van zijn
werk. Als we de kern van de mystiek begrijpen als gethematiseerd door een omvorming
van de eigen bewustzijnstoestand, dan kunnen we Eckhart niet volledig begrijpen als
we deze dimensie buiten beschouwing zouden laten. Dat zal ik ook toelichten in de
paragraaf waarin ik nader in ga op de mystieke dimensie van Eckhart’s leer.
Voor Huangbo, en chan/zen in het bijzonder, geldt eenzelfde soort redenering.
Ook hier zien we veel academische discussie over de interpretatie van chan in het
westen, een interpretatie die met name zou zijn beïnvloed door Daisetsu T. Suzuki’s
opvatting van chan als een universele, abstracte en mystieke stroming.198 Hoewel het
niet te ontkennen valt dat Suzuki een idiosyncratische opvatting van chan
geïntroduceerd heeft, levert mijns inziens ook in dit geval een ontkenning van een
mystiek element in chan, slechts het missen van een belangrijk kenmerk op. Hoewel
Heinrich Dumoulin in zijn A History of Zen Buddhism Suzuki’s versie van chan expliciet
tegenspreekt en nuanceert, kiest hij er nog steeds voor om te praten over ‘mystiek’,
zowel in chan als in het (vroege en late) boeddhisme.199 In het hoofdstuk waarin we
Huangbo bespreken zal ook duidelijk worden dat er wel degelijk een mystieke kern in
zijn leer (en daarme in de chan traditie) is.
WAAROM JUIST DEZE AUTEURS UIT DEZE TRADITIES?
Ik heb gekozen voor deze auteurs allereerst omdat ik al bekend en vertrouwd ben met
het werk van beiden. Eckhart heb ik reeds meerdere malen bestudeerd, tot zelfs in het
Middelhoogduits. Nog niet eerder heb ik Die rede der underscheidunge centraal geplaatst,
hoewel ik die al wel ooit gelezen had, maar daar heb ik uiteindelijk voor gekozen om
niet te verzanden in de hoeveelheid traktaten en preken die onder naam van deze
196
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auteur reeds verschenen zijn. Eckhart is bovendien een goed voorbeeld van een
gezaghebbende mysticus in de christelijke traditie.
Voor Huangbo geldt ook zoiets. Met chan/zen ben ik al bijna tien jaar
vertrouwd, zowel in de theorie als in de praktijk van zazen (zenmeditatie). De tekst
Chuanxin fayao (On the Transmission of Mind) en de Wanling lu las ik voor het eerst in de
Blofeld vertaling toen ik mijn zentraining deed in 2012-2014 in het Japanse Rinzai Zen
klooster Sogen-ji in Okayama. Het is een relatief korte tekst, maar de invloed die
Huangbo had op de traditie ook via zijn meest invloedrijke leerling Linji Yixuan (Jp.
Rinzai Gigen) is gigantisch te noemen. Het document is bovendien goed te dateren en
het auteurschap is onomstreden; dat ligt met veel andere zenteksten van vroegere
datum wat gecompliceerder.
Ik heb er opzettelijk voor gekozen om zowel een christelijke mystieke tekst als
een Aziatische tekst te behandelen. Ik heb ook getwijfeld over de Zhuangzi (daoïsme),
maar uiteindelijk vormt de monastieke context en de lengte en de vorm van de ‘preek’
voor de tekst van Eckhart en van Huangbo een goede achtergrond waartegen
overeenkomsten en verschillen kunnen worden beschouwd. Mijn intentie is echter in
eerste instantie niet om de beide teksten te vergelijken, maar ‘slechts’ om te zien waar zij
de (algemeen) geestelijke verzorging kunnen ondersteunen. Overeenkomsten en
verschillen tussen de tradities zijn daarbij van ondergeschikt belang.
Mijn methode is zoals gezegd kritisch hermeneutisch.200 Ik zal veelvuldig
gebruik maken van citaten om zo steeds van de concrete tekst terug naar de algemene
bewering en weer terug naar de concrete tekst te gaan. Dit proces, de hermeneutische
cirkel, plaatst specifieke passages in de context van het grotere geheel van de leer, als
ook tegen de historische achtergrond waartegen de tekst is geschreven. Door veel te
citeren hoop ik ook, voor zover mogelijk in vertaling, dicht bij de verwoording van de
mystieke tekst zélf te blijven. Maar uiteindelijk ben ik me ervan bewust dat ik nog steeds
de selectie maak: ik parafraseer en citeer en orden het geheel. Ik heb echter geprobeerd
om steeds zo representatief mogelijk de kernthema’s van de tekst eruit te halen. Daarin
pretendeer ik niet volledig te zijn, over deze auteurs valt immers genoeg uit te weiden,
maar dat is ook niet strikt noodzakelijk omdat het doel is om te illustreren wat de
bruikbaarheid van de mystiek kan zijn voor de algemeen geestelijke verzorging.
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201

—Eckhart von Hochheim

IV. Mystieke Casus #1: Eckhart von Hochheim’s
Die rede der underscheidunge
4.1 INTRODUCTIE
Eckhart von Hochheim (c. 1260-1328 CE), beter bekend als Meister Eckhart,202 is een
van de bekendste en wellicht meest controversiële van de christelijke mystici. Dit heeft
met name te maken met de beruchte veroordeling van 28 stellingen komende uit zowel
zijn Middelhoogduitse als Latijnse geschriften. Het proces werd al in gang gezet tijdens
zijn leven, maar net na zijn dood veroordeelde Paus Johannes XXII 17 van de 28
stellingen als ‘ketters’ en 11 als ‘potentieel om verkeerd geïnterpreteerd te worden’ in
de pauselijke bul In agro dominico.203 Deze veroordeling zorgde er echter voor dat zijn
werk nog wijder verbreid raakte; zowel binnen als buiten de dominicaanse orde werd
er weinig gedaan met de pauselijke veroordeling.204 Het had echter wel degelijk
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Herz. dr. Niklaus Largier (red.). Bibliothek des Mittelalters. Band 20 & 21. Frankfurt am Main: Deutscher
Klassieker Verlag, 1993; Franz Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts II. Meister Eckhart. 1875.
Herz. dr. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1924.
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Thomas van Aquino. Zie: McGinn, Mystical Thought of Meister Eckhart, pp. 4, 9.
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Schriften. Vol. 1. Rome: Edizioni di Storia e Letteratura, 1973, pp. 429-455.
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gevolgen voor welke passages van Eckhart geciteerd konden worden en hoe lovend je
ten opzichte van de meester kon zijn.205
Eckhart’s werken kunnen onderverdeeld worden in zijn Latijnse en zijn
Middelhoogduitse werken. Het Latijnse corpus bestaat, voor zover overgeleverd, uit
een zestiental documenten (voornamelijk exegese, traktaten en een enkele preek),
waarvan we de authenticiteit eenvoudig kunnen vaststellen.206 De situatie van de
Middelhoogduitse teksten, voornamelijk preken en enkele traktaten, is echter
fundamenteel anders. Er zijn meer dan 300 manuscripten die toegeschreven (kunnen)
worden aan Eckhart.207 De werken, geschreven in de landstaal, kenden een ongekende
populariteit, maar dit bracht tegelijkertijd een authenticiteitsvraagstuk met zich mee.
Het was Josef Quint die voor het eerst inzag dat het procesmateriaal208 gebruikt kon
worden om de authenticiteit van de Middelhoogduitse teksten vast te stellen.209 In een
ironische wending van de geschiedenis heeft Eckhart’s veroordeling allereerst geleid tot
een toename in populariteit van zijn werk, en heeft het ons bovendien de mogelijkheid
gegeven om beter het auteurschap van de teksten te kunnen vaststellen.
Er is een veelheid aan bronnen die we kunnen gebruiken om grip te krijgen op
Eckhart. Het doel van dit hoofdstuk is echter om een voorbeeld te geven van de
bruikbaarheid van mystieke teksten, niet om Eckhart’s leer zo volledig mogelijk weer te
geven. Om deze reden, als ook om niet te verzanden in zijn teksten, heb ik besloten om
het traktaat Die rede der underscheidunge (The Talks of Instruction) centraal te stellen. Dit is
een redelijk vroeg geschrift—c. 1295-1298, Eckhart was toen rond de 40—maar het is
onbetwistbaar authentiek en ook in Eckhart’s tijd al erg populair; er zijn maar liefst 51
manuscripten van bekend.210 Die rede bestaat uit een serie gesprekken, of vragen-enantwoorden, gegroepeerd per thema, die als doel hebben de (beginnende) monnik en
non te ondersteunen in het religieuze leven. In dit document komen veel thema’s uit
Eckhart’s leer voor, zij het soms in een wat premature uitwerking. Waar aanvulling of
verduidelijking nodig is, zal ik gebruik maken van en verwijzen naar andere preken en
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traktaten, bijgestaan door wetenschappelijke literatuur uit de Eckhart-studies.
Vervolgens zal ik ook nog kort inzoomen op de vier preken die bekend staan als de
Preken van de Eeuwige Geboorte. Dit om wat explicieter aandacht te geven aan het mystieke
element van Eckhart’s leer, waarop in Die rede wel gezinspeeld wordt, maar dat
desalniettemin toch op de achtergrond blijft.
4.2 DIE REDE DER UNDERSCHEIDUNGE (THE TALKS OF INSTRUCTION)211
De tekst is onderverdeeld in drieëntwintig paragrafen van verschillende lengten die
ieder een onderdeel bespreken, maar die vaak op elkaar voortbouwen. Ze cirkelen om
enkele centrale thema’s heen. Ik zal nagenoeg chronologisch door deze tekst heen gaan
en bij al te veel verdubbelingen zal ik wat paragrafen weg laten of in elkaar schuiven.
Waar nodig zal ik koppelingen maken met andere preken.
In de eerste paragraaf gaat Eckhart in op wat hij noemt ‘de deugd boven alle
deugden’: gehoorzaamheid. Ware gehoorzaamheid wil geen ‘zus of zo’, ‘dit of dat’,
maar is louter een zelfovergave. Wanneer het ik voor zichzelf niets wil, niets wenst of
vraagt, dan zal ‘god’ noodgedwongen binnengaan.212 Hierin zien we al gelijk twee
thema’s die een centrale positie innemen bij Eckhart: Gelassenheit (‘gelatenheid’) en
Abegeschiedenheit (‘afgescheidenheid’ of ‘onthechting’).213
Hierop doorgaand stelt Eckhart in de tweede paragraaf dat zowel het meest
krachtige gebed als het hoogste handelen voortkomen uit eenzelfde ‘ledigen gemüete’ (ledig
gemoed), wat Walshe vertaalt als ‘bare mind’:
A bare mind is one which is worried by nothing and is tied to nothing, which
has not bound its best part to any mode, does not seek its own in anything,
that is fully immersed in God’s dearest will and gone out of its own.214
211

Om dit traktaat aan te vullen met de belangrijkste thema’s uit Eckhart heb ik gebruik gemaakt van
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erwiget, dâ an dem selben muoz got von nôt wider îngân” Q Tr. II.1:21-23, p. 335.]
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wan sîn.” Q Tr. III. 7-13, p. 438.]
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W Tr I.2, p. 487. [“Daz ist ein ledic gemüete, daz mit nihte beworren enist noch ze nihte gebunden enist
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Door te stellen dat zowel het gebed als het handelen dient uit te gaan vanuit eenzelfde
gemoedstoestand, plaatst Eckhart de vita contemplativa en de vita activa nader tot elkaar.
Dit heeft hij ook op beroemde wijze gedaan in enkele passages waarin hij de rollen van
Maria en Marta uit LUC. 10:38-41 omdraait door Marta te beschouwen als diegene die
de contemplatieve houding in het actieve leven legt.215
Diegene is onthecht als hij zijn eigen wil uitgegaan is en ondergedompeld raakt
in ‘god’. Eckhart spoort zijn gehoor aan zó krachtig te bidden dat zij verenigd willen worden
met god.216 Zij die zichzelf niet kunnen loslaten, die dus een eigen wil hebben zullen
zeggen dat dat afhankelijk is van waar ze zijn of wat ze doen, bijvoorbeeld dat
gemoedsrust afhankelijk is van een leven ver van de bewoonde wereld, of het intreden
in een klooster etc., maar Eckhart stelt dat dit nog allemaal eigen wil is. Rusteloosheid in
jezelf ontstaat altijd door het eigen willen, of je je daar nu bewust van bent of niet.217
Daarom moeten we eerst met onszelf beginnen: we moeten ‘vluchten voor onszelf’,
want als we ergens naartoe vluchten komen we obstakels en onrust tegen waar we maar
gaan.218 De kern hiervan is: “Observe yourself, and wherever you find yourself, leave
yourself: that is the very best way.”219
Dit hangt samen met wat hij vervolgens bespreekt: de innerlijke en uiterlijke
houding. In een van de meeste beroemde preken van Eckhart, Beati pauperes spiritu…,
plaatst hij innerlijke armoede ten opzichte van uiterlijke armoede.220 De arme man is diegene
die niets wil, niets weet en niets heeft.221 Mensen moeten zich niet zo’n zorgen maken om
wat ze doen maar om wie ze zijn: diegene die goed zijn, verrichten goede daden en niet
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218

“In truth, unless you flee first from yourself, then wherever you flee to, you will find obstacles and
restlessness no matter where it is.” W Tr. I.3, p. 488. [“In der wârheit, dû envliehest dich denne ze dem
êrsten, anders, swâ dû hine vliehest, dâ vindest dû hindernisse und unvride, ez sî, swâ daz sî.” Q Tr. II.3: 13, p. 340.]
219
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andersom.222 Hij stelt dat het in feite een gelijke ruil is: zo ver als wij ons onthechten
van de dingen, zover zal ‘god’ ons binnengaan, niet meer, niet minder. Alleen in zo’n
houding is uiteindelijk ware vrede te vinden.223 De essentie, de grond, wordt goed
wanneer men zich volledig richt naar god.224 En dit is niet afhankelijk van uiterlijke
condities:
He who is in a right state, is always in a right state wherever he is, and with
everybody. But if a man is in a wrong state, he is so everywhere and with
anybody. But if a man is in a right state, in truth he has God with him. Now
if a man truly has God with him, God is with him everywhere, in the street
or among people just as much as in church or in the desert or in a cell. If he
possesses God truly and solely, such a man cannot be disturbed by
anybody.225

Het gaat er dus om dat we niet alles en iedereen proberen te ontvluchten, daarmee een
uiterlijk eenzaamheid bewerkstelligend, maar om een innerlijke eenzaamheid aan te
leren.226 Voor deze persoon schijnt ‘god’ in alle dingen voort.227
In de negende paragraaf bespreekt Eckhart het thema van zondigen. Hij stelt
dat de neiging tot zonde in het geheel geen zonde is; nee het is de bereidheid tot zondigen
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die een zonde is.228 Het is namelijk de neiging die ons er toe aanzet om ons nóg sterker
te richten op de deugd en af te wenden van ondeugd. Vergelijkbaar, in paragraaf twaalf,
stelt Eckhart dat een zonde geen zonde is wanneer we oprecht spijt hebben,229 al heb
je er zoveel gepleegd als de gehele mensheid bij elkaar.230 En dat is zo want: “God is a
God of the present. As He finds you, so He takes and receives you, not as what you were
but as what you are now.”231
In paragraaf tien richt Eckhart zich wederom op de goede wil. Voor Eckhart
ligt alle goedheid, alle deugd slechts in de goede wil. De goede wil is—en hier komen
de bekende thema’s al weer terug—een onthechte wil, los van het zelf en omgevormd
tot de wil van god.232 Zelfs één Weesgegroet in deze geestesgesteldheid uitgesproken is van
meer waarde dan duizend psalmen zónder; een enkele schrede in goede wil is meer dan
een oceaan overgestoken zonder.233
Ook liefde is een thema bij Eckhart. Het beste teken van de perfecte liefde is
vertrouwen.234 En dit vertrouwen betekent ook dat je jezelf niet als te ver van god moet
beschouwen, welke zwaktes je ook hebt, beschouw god als nabij.235 Hou daarbij in de
gaten, zegt Eckhart, dat niet iedereen via dezelfde route tot god komt. Als je bemerkt
dat een bepaalde manier je niet ligt, wees dan gerust want:
God has not bound man’s salvation to any special mode. Whatever has one
mode has not another, but God has endowed all good ways with effectiveness
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[“Diu neigunge ze den sünden enist niht sünde, aber wellen sünden, daz ist sünde, wellen zürnen, daz ist
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“The will is perfect and right when it is without all attachment, when it has gone out of self and is shaped
and formed after the will of God.” W Tr. I.10, p. 495. [“Dâ ist der wille ganz und reht, dâ er âne alle
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“Even one Ave Maria said in this spirit, when a man has gone out of himself, is of more value than
reading a thousand psalters without it. In fact a single step with it would be better than crossing the sea
without it.” W Tr. I.11, p. 498. [“Jâ, ein Ave Marîâ gesprochen in dem, und dâ der mensche ûzgât in dem sîn
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“there is no better sign of perfect love than trust” W Tr. I.14, p. 501. [“wan kein dinc enist, dar ane man
ez mêr müge geprüeven, ob man ganze minne habe, dan an getriuwenne” Q Tr. II.14: 12-14, p. 376.]
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“Even suppose, though, that your shortcomings have carried you so far away that you cannot conceive
yourself near to God, you should still regard God as near to you.” W Tr. I.17, p. 504. [“Nû sî iemer, daz dich
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and denied this to no good way. For one good does not conflict with another
good.236

Eckhart benadrukt steeds dat God niet te vinden is via een specifieke methode, vergelijk
bijvoorbeeld het voorgaande met preek (Q)5b (W13b):
Indeed, if a man thinks he will get more of God by meditation, by devotion,
by ecstasies, or by special infusion of grace than by the fireside or in the stable
– that is nothing but taking God, wrapping a cloak round His head and
shoving Him under a bench. For whoever seeks God in a special way gets
the way and misses God, who lies hidden in it. But whoever seeks God
without any special way gets Him as He is in Himself, and that man lives
with the Son, and he is life itself.237

Hier wordt bovendien wederom de scheiding tussen vita contemplativa en vita activa
opgeheven. Eckhart spoort ons echter wel aan om bij één weg te blijven die tot ons komt,
we kunnen nu eenmaal niet alles doen: “It must always be one thing, and in that one one
should take everything.”238 Omdat ieders weg anders is, is het onterecht iemands
levenswijze te veroordelen, want de kern van de zaak is iemands intentie.239 Eckhart
stelt dan ook dat we ons niet te veel bezig moeten houden met uiterlijkheden zoals eten,
kleding, vrienden of relaties; daar moeten we afkeurend noch erkennend tegenover
staan:
Rather should the inward correct the outer, if it rests entirely with you. But
if it comes to you, you can from your ground accept it as good, just as you
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W Tr. I.17, p. 505. [“Wan got enhât des menschen heil niht gebunden ze deheiner sunderlîchen wîse.
Waz éin wîse hât, daz enhât diu ander niht; daz mügen hât got allen guoten wîsen gegeben, und keiner
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und in sunderlîcher zuovüegunge dan bî dem viure oder in dem stalle, sô tuost dû niht anders dan ob dû got
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W Tr. I.22, p. 515. [“Ez muoz ie einez sîn, und in dem einen sol man alliu dinc nemen.” Q Tr. II.22: 1314, p. 414.]
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“If they don’t like people’s ways the disregard their good way and good intent, which is not right. We
should have more regard to other people’s way, when they have true devotion, and not scorn anybody’s
way.” W Tr. I.17, p. 505. [“ob in ir wîse niht engevellet, sô enahtent sie ouch zehant ir guoten wîse und ir
guoten meinunge niht. Daz enist niht reht. Man so! mêrahten der liute wîse, daz sie haben eine guote
andâht, und versmæhen niemannes wîse.” Q Tr. II.17: 12-15, p. 386.]
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would put up with it if it were different, and would be glad and willing to
endure it.240

Het proces van onthechting is echter een voortdurend proces: “we must constantly
renew ourselves and so make ourselves simple and free in all things.”241
4.3 HET MYSTIEKE ELEMENT IN ECKHART’S LEER: DE EEUWIGE GEBOORTE
In Die rede geeft Eckhart aan wat we moeten doen, of eigenlijk wat we vooral moeten
laten. Hier en daar wordt naar het eigenlijke doel, de omvorming van het bewustzijn,
verwezen, maar het heeft in deze tekst een ondergeschikte plaats. Om deze reden wordt
aangenomen dat het werk bedoeld is voor beginnende monniken en nonnen.242 Eckhart’s
preken zijn echter doortrokken van het mystieke. Daarom zal ik er in deze paragraaf
nog kort aandacht aan besteden, om te illustreren waarom Eckhart wel degelijk tot de
mystici gerekend wordt.
De Preken van de Eeuwige Geboorte zijn vier preken van Eckhart die in diverse
collecties steeds tezamen zijn overgeleverd. Zij kunnen gedateerd worden tussen 1298
en 1305.243 In veel opzichten vormen zij de kern van Eckhart’s leer. Het doel van deze
leer is wat Eckhart beschrijft met de ‘eeuwige geboorte in de ziel’. Dit is geen metafoor
van de hand van Eckhart, maar is een motief dat reeds sinds Origenes gebruikt wordt.244
Eckhart centraliseert deze notie in zijn preken. Met een wat langere passage uit preek
zeven kunnen we verduidelijken hoe Eckhart deze geboorte ziet:
Man has a twofold birth: one into the world, and one out of the world, which
is spiritual and into God. Do you want to know if your child is born, and if
he is naked – whether you have in fact become God’s son? If you grieve in
your heart for anything, even on account of sin, your child is not yet born.
(…) But the child is fully born when a man’s heart grieves for nothing: then a
man has the essence and the nature and the substance and the wisdom and
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W Tr. I.18, p. 506. [“daz inner sol daz ûzer berihten, als ez aleine an dir stât. Mêr: sô ez dir anders
zuovellet, sô maht dû ez ûz dînem grunde guot nemen alsô, daz dû dich dar inne vindest, geviele ez anders,
daz dû ez gerne und williclîche wöltest nemen.” Q Tr. II.18: 4-8, p. 390.]
241

W Tr. I.21, p. 514. [“wir suln uns dicke erniuwen und alsô einigen und erledigen uns selber in allen
dingen.” Q Tr. II.21: 17-18, p. 410.]
242
243
244

McGinn, Mystical Thought of Meister Eckhart, p. 4.
Idem, p. 6.

Hugo Rahner, “Die Gottesgeburt die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi aus dem Herzen der
Kirche und der Gläubigen” In Symbole der Kirche. Salzburg: Otto Müller Verlag, 1964, pp. 13-87.
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the joy and all that God has. Then the very being of the Son of God is ours
and in us and we attain to the very essence of God.245

Eckhart beschrijft de geboorte dus als een tegenhanger van geboren worden in de
wereld. Als we uit de wereld geboren worden, worden we spiritueel geboren in god.246
Het is niet mis te verstaan wat dit betekent: geen lijden, maar de natuur, substantie,
wijsheid, geluk en alles wat god heeft. Het wezen van de zoon van god is dan van ons.
Dit is waar de onthechting van het zelf willen en het proces van ont-weten toe zal leiden.
“When the powers have been completely withdrawn from all their works and
images, then the Word is spoken.”247 Dit kan niet gebeuren zonder je er volledig aan te
wijden.248 Maar “when the mind strives with all its might and with real sincerity, then
God takes charge of the mind and its work, and then the mind sees and experiences
God.”249 Doch ook hier weer wijst Eckhart erop dat dit in een actief en niet louter
contemplatief leven gedaan moet worden.250
Ten slotte is het belangrijk om te zien dat het hier wel degelijk om een omvorming
van het bewustzijn gaat en dat het niet een soort metafoor is. Eckhart zegt in de laatste
van de vier preken:
I am often asked if a man can reach the point where he is no longer hindered
by time, multiplicity, or matter. Assuredly! Once this birth has really
occurred, no creatures can hinder you; instead, they will all direct you to
God and this birth. (…) In fact, what used to be a hindrance now helps you
most. (…) All things become simply God to you, for in all things you notice
only God, just as a man who stares long at the sun sees the sun in whatever
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W Pr. 7, p. 75. [“Ez ist zweierleie geburt der menschen: ein ín die werlt und ein ûz der werlt, daz ist:
geistlîche in got. Wilt dû wizzen, ob dîn kint geborn werde und ob ez geblœzet sî, daz ist, ob dû gotes sun
sîst gemacher? Als lange dû leit in dînem herzen hâst umbe dehein dinc, ez sî joch umbe sünde, als lange
enist, dîn kint niht geborn. (…) Aber danne ist ez volkomenlîche geborn, als der mensche niht leit von herzen
enpfindet umbe kein dinc; danne hât der mensche daz wesen und natûre und substancie und wîsheit und
vröude und allez, daz got hât. Danne wirt daz selbe wesen des sunes gotes unser und in uns, und wir komen
in daz selbe wesen gotes.” Q Pr. 76: 10-24, p. 134.]
246
247

Cf. de notie van ‘in de wereld niet van de wereld’: MATT. 16:24-27; MARC. 8:34-38; LUC. 9:23-26.

W Pr. 1, p. 33. [“Dâ alle krefte sint abe gezogen von allen im werken unde bilden, dâ wirt diz wort
gesprochen.” Pf Pr. 1: 6-7, p. 7.]
248

“none assuredly can experience or approach this birth without a mighty effort” W Pr. 3, p. 46. [“Alsô
enmac niemer kein mensche sicherlîche bevinden dise geburt noch derzuo genâhen, ez engeschehe denne
mit grôzer gewalt.” Pf Pr. 3: 24-26, p. 16.]
249

W Pr. 3, p. 47. [“Und swenne sich aber der geist üebet in rehter triuwe, sô underwindet zich got des
geistes unde des werkes unde denne sô schouwet unde lîdet der geist got.” Pf Pr. 3: 16-18, p. 17.]
250

W Pr. 3, p. 48/Pf Pr. 3: 21-23, p. 18.
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he afterward looks at. If this is lacking, this looking for and seeking God in all
and sundry, then you lack this birth.251

Interessant om te beschouwen is ook de uitspraak dat wat vroeger een obstakel vormde
je nu—méér zelfs dan andere zaken—in staat stelt om het goddelijke in alles te ervaren.
De training van onthechting en van ont-weten is een training om je eigen wil los te laten
en één te worden met god’s wil. Dit wordt beschreven als een geboorte van ‘het woord’
of ‘de zoon’ in de grond van de ziel.252
4.4 SAMENVATTING
Eckhart spreekt over het opgeven van de eigen wil, niet langer zelf willen of wensen. Dat
is ook wat hij bedoelt als hij het heeft over ‘gehoorzaamheid als zelfovergave’. Eckhart
stelt dat we ons spirituele leven met gelatenheid (Gelassenheit) en onthechting
(Abegeschiedenheit) tegemoet moeten treden, zo krijgen we een ‘ledig gemoed’ een ‘lege
geest’ en dan zal het goddelijke noodgedwongen binnen moeten treden, dan raak je
ondergedompeld in god. Inderdaad dienen we zó krachtig te bidden dat we verenigd
willen worden met god. In zoverre als wij ons onthechten, in zoverre treedt het
goddelijke binnen.
Maar dat betekent niet dat we ons terug kunnen trekken en een louter
contemplatief leven kunnen leiden. Voor Eckhart dient de contemplatie in het actieve
leven vormgegeven te worden: zowel het gebed als het handelen dienen vanuit datzelfde
ledige gemoed te gebeuren. Sterker nog: voor Eckhart is dat ledige gemoed niet
afhankelijk van enige uiterlijke vorm. Niet iedereen komt immers via dezelfde route tot
god, dus je moet je ook niet binden aan een specifieke methode, want hij die god zoekt
in de methode, krijgt de methode en verliest god. Als we ons niet bezighouden met
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W Pr. 4, p. 59. [“Man vrâget mich dicke, obe der mensche dar zuo komen müge, daz in diu zît niht
enhindere noch menige noch materie? Jâ in der wârheit! wene disiu geburt in der wârheit geschiht, sô
enmügent dich alle crêatûre niht gehindern, mêr: sie wîsent dich alle zuo gote unde zuo dirre geburt. (…) Ja
daz dir vor ein hindernüsse was, daz fürdert dich nû alzemâle. (…) jâ alliu dinc werdent dir lûter got, wan in
allen dingen sô enmeinest dû niht denne lûter got. Rehte as ob ein mensche die sunne lange an sêhe, waz er
dar nâch sêhe, dâ bildete sich diu sunne inne. Swâ dir diss gebristet, daz dû got niht ensuochest noch
enmeinest in allen dingen in eime iegelichem dinge, dâ gebristet dir dirre gebürte.” Pf Pr. 4: 30-11, pp. 2829.]
252

Volgens McGinn is de notie van de Grunt een centraal element in Eckhart’s mystiek. Hoewel ik het met
hem eens ben dat Eckhart de Grunt als term gebruikt om te verwijzen naar de diepste kern van de ziel, daar
waar de Gottheit en de Seele één zijn, doet de reductie van Eckhart’s leer tot een mystiek van de Grunt geen
recht aan de duidelijke ethische dimensie, de negatieve dimensie (van Gelassenheit, Abgeschiedenheit en
Unwissen), de notie van de vita mixta (de vita contemplativa verwerkelijken in een vita activa), de unio
mystica etc. Het is mijns inziens dan ook niet voor niks dat McGinn in zijn boek zowel een argument maakt
voor de interpretatie van Eckhart’s mystiek als een leer van de Grunt, evenals dat hij een brede uiteenzetting
geeft van alle thema’s die in Eckhart aan bod komen. Zie: McGinn, Mystical Thought of Meister Eckhart.
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uiterlijkheden dan staan we daar afkeurend noch erkennend tegenover. Je neemt het
zoals het komt.
Rusteloosheid is dan ook een teken van het eigen willen, of we dat nu beseffen of
niet. Alleen in mentale onthechting kunnen we vrede vinden. Het heeft daarom ook
geen zin om te vluchten naar andere plekken, naar een klooster of de woestijn in, nee
we dienen te vluchten voor onszelf, dat wil zeggen, voor ons eigen willen. We dienen de
woestijn in onszelf te vinden. Dat is ook wat Eckhart bedoelt, wanneer hij zegt dat we
moeten beginnen met innerlijke armoede te bewerkstelligen: de arme is diegene die niets
wil, niets weet (Unwissen) en niets heeft. Maar dat laatste volgt op die eerdere, want
alleen vanuit een innerlijk goede wil vindt uiteindelijk de juiste uiterlijke houding plaats.
Als we dit alles zo doen, dan vindt er een geboorte uit deze wereld plaats in de
grond van onze ziel. Pas als we volledig leeg zijn en we met complete oprechtheid
hiernaar streven zal de geest in staat zijn god te ‘zien’, te ‘ervaren’. Dit is geenszins een
metaforische beschrijving maar een daadwerkelijke omvorming van ons bewustzijn.
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—Huangbo Xiyun

V. Mystieke Casus #2: Huangbo Xiyun’s
Chuanxin fayao (On the Transmission of Mind)
5.1 INTRODUCTIE254
De Chinese chan255 meester Huangbo Xiyun256 (?-849/857

CE)

is een van de

voornaamste vertegenwoordigers van de Hongzhou-school die begon met Mazu Daoyi257
(709-788). Baizhang Huaihai258 (720-814), de opvolger van Mazu, was de leermeester
van Huangbo, die op zijn beurt weer de leraar was van de beroemde Linji Yixuan259
(?-866). De laatste is de stichter van de Linji/Rinzai-school van chan. Van de vijf
beroemde ‘scholen’ van chan260 bestaan vandaag de dag alleen nog de lijn van Linji/
Rinzai (die de meest populaire stroming van de Chinese chan werd) en Caodong (die via
Dōgen Kigen (1200-1253) tot de Sōtō-school van Japanse zen is geworden).
De literatuur van Huangbo neemt een speciale plaatst in binnen de ‘canon’ van
chan-teksten. De beroemde Pei Xiu (797-870), een van de meest vooraanstaande
intellectuelen van die tijd, boeddhistisch beoefenaar en een machtige minister van de
Tang-dynastie, was een leerling van Huangbo en degene die de overgeleverde tekst
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380a: John Blofeld, The Zen Teaching of Huang Po: On the Transmission of Mind. New York: Grove
Press, 1958, p. 30. [“Just be enlightened to the One Mind and there will not be the slightest dharma that can
be attained” John R. McRae, “Essentials of the Transmission of Mind” In Zen Texts. Berkeley: Numata Center
for Buddhist Translation and Research, 2005, p. 14.]
254

Ik maak in dit hoofdstuk gebruik van het Pinyin transliteratiesysteem. Ik doe dit uniform tenzij ik citeer
vanuit een bron die Wade-Giles gebruikt. Hierdoor kan het dus zijn dat een naam als Huangbo (Pinyin) soms
weergegeven is als Huang-po (Wade-Giles), mutatis mutandis geldt dit voor andere namen, titels en termen.
255

‘Chan’ is een transliteratie van het Sanskriet ‘dhyāna’ (wat zoveel betekent als ‘meditatie’). ‘Chan’ werd
in het Koreaans getranslitereerd als ‘sŏn’, in Vietnamees als ‘thiền’ en in het Japans als ‘zen’. John R. McRae,
“Chan” In Lindsay Jones (red.), Enclyclopedia of Religion. Vol. 3. 2e ed. Farmington: Thompson Gale, 2005:
p. 1520.
256
257
258
259
260

Jp. Ōbaku Kiun.
Jp. Baso Dōitsu.
Jp. Hyakujō Ekai.
Jp. Rinzai Gigen.
De vijf scholen zijn: Guiyang, Linji, Caodong, Fayan, Yunmen.
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Chuanxin fayao (On the Transmission of Mind) opschreef als een neerslag van ontmoetingen
met de meester, en na diens dood ter redactie aanbood aan de oudere monniken van
Huangbo’s klooster in 857 CE.261 Vervolgens werd dit met een voorwoord van Pei Xiu
op 8 oktober 857 gepubliceerd en het is daarmee de eerste tekst van chan die een
precieze datering kent en die stamt uit de periode die doorgaans als behorende tot de
vooravond van de gouden eeuw van Chinese chan wordt beschouwd.262 De tekst
bestaat uit een aantal ‘preken’ van de meester en eindigt met enkele vragen-enantwoorden. Ik zal eerst de leringen uit de tekst centraal stellen, daarna zal ik de vragenen-antwoorden aan het einde van deze tekst bespreken samen met de andere tekst die
tot de literatuur van Huangbo wordt beschouwd: de Wanling lu (Wanling Reacord). Deze
komt in de canon achter de Chuanxin fayao. De Wanling lu is ook een collectie van vragenen-antwoorden en loopt in dat opzicht door waar de Chuanxin eindigt.
In mijn bespreking van beide teksten zal ik gebruik maken van meerdere
vertalingen. Het uitgangspunt is de klassieke vertaling van beide teksten van John
Blofeld.263 De vloeiendheid van deze tekst wordt maar zelden geëvenaard door meer
moderne vertalingen, maar op sommige punten is Blofeld’s vertaling gedateerd.
Daarom zal ik in het geval van de Chuanxin fayao tevens gebruik maken van de vertaling
van John R. McRae,264 en bij de Wanling lu de vertaling van Jeffrey M. Leahy.265 Beide
zal ik in de voetnoten plaatsen zodat een vergelijking eenvoudiger wordt.
Al in het voorwoord wordt duidelijk gemaakt wat beschouwd wordt als de kern
van de leer van chanmeester Huangbo. Pei Xiu schrijft daarin namelijk:
he taught nothing but the doctrine of the One Mind; holding that there is
nothing else to teach, in that both mind and substance are void and that the
chain of causation is motionless.266

261

Dale S. Wright, “The Huang-po Literature” In S. Heine & D.S. Wright (red.). The Zen Canon:
Understanding the Classic Texts. Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 110-112. (Zie ook de introductie
van Pei Xiu: McRae, pp. 11-12, Blofeld, p. 28.)
262

De tekst kende waarschijnlijk variaties en het is onduidelijk wat precies de invloed van de redactie van
de monniken is geweest. Vanaf het moment dat het opgenomen werd in de omvangrijke collectie van de
Jingde Chuandenglu (The Records of the Transmission of the Lamp) in 1004 CE zijn deze teksten minder
onderhevig aan redactionele processen gekomen. Wright, “Huang-po”, p. 116
263
264

John Blofeld, The Zen Teaching of Huang Po: On the Transmission of Mind. New York: Grove Press, 1958.

John R. McRae, “Essentials of the Transmission of Mind” In Zen Texts. Berkeley: Numata Center for
Buddhist Translation and Research, 2005, pp. 1-42, http://www.bdk.or.jp/document/dgtldl/dBET_ZenTexts_2005.pdf
265

Jeffrey M. Leahy, The Wanling Record of Chan Master Huangbo Duanji: A History and Translation of a
Tang Dynasty Text. Master Thesis. Long Beach: California State University, 2013.
266

379b26: Blofeld, Huang Po, p. 27. [“He transmitted only the One Mind, other than which there are no
other dharmas. The essence of the mind is empty, and the myriad conditions are all serene.” McRae,
“Essentials”, p. 11.]
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De ‘leer’ van Huangbo is dus in grote mate terug te brengen tot de leer van ‘One Mind’.
Dit is een vertaling van yixin (一心). Huangbo stelt dat No Mind (wuxin, 無心)—dat wil
zeggen: je ontdoen van concepten—uiteindelijk leidt tot One Mind (yixin, 一心).267
Xin (心) is een woord dat zowel ‘hart’ als ‘geest’ kan betekenenen, en dat in
moderne literatuur vaak vertaald wordt als ‘heartmind’ of ‘mindheart’. Afhankelijk van
de context heeft het een meer lichamelijke betekenis (bijv. het fysieke hart, emoties,
verlangens) of een meer psychische (geest, deugden, ken- en denkvermogen,
concentratie).268 Maar uit dit conceptuele onderscheid blijkt al dat er eerder sprake is
van gradatie dan van een strikte scheiding. Doordat we het met een evident dualistische
term als ‘heartmind’ moeten vertalen wordt des te duidelijker dat xin eigenlijk een
monistisch concept is.269 Als zodanig heeft het ontologisch overeenkomsten met het
Griekse woord pneûma (πνεῦμα).270 Het fundamentele monisme van dit concept is iets
wat we steeds in de gaten moeten houden wanneer we deze tekst bestuderen.
5.2 CHUANXIN FAYAO (ON THE TRANSMISSION OF MIND)
Al direct in de eerste passage van de Chuanxin komen nagenoeg alle facetten van de leer
van Huangbo bijeen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de rest van de tekst een
uitweiding, een verduidelijking, is van wat in de eerste paragraaf reeds onderwezen
wordt. Ik zal met enkele omissies deze paragraaf citeren en daarna zal ik het citaat in
de context van andere passages bespreken.
All the Buddhas and all sentient beings are nothing but the One Mind, beside
which nothing exists. This Mind, which is without beginning, is unborn and
indestructible. (…) It does not belong to the categories of things which exist
or do not exist. (…) It is that which you see before you—begin to reason
about it and you at once fall in error. (…) The One Mind alone is the
Buddha, and there is no distinction between the Buddha and sentient things,
but that sentient beings are attached to forms and so seek externally for
Buddhahood. By their very seeking they lose it, for that is using the Buddha

267

Peter Hershock, “Chan Buddhism” Stanford Encyclopedia of Philosophy [1 Apr. 2015] geraadpleegd op 20
jun. 2017 https://plato.stanford.edu/entries/buddhism-chan/
268

Jing Li, Christer Ericsson & Mikael Quennerstedt, “Meaning of the Chinese cultural keyword xin” Journal
of Languages and Culture 4, nr. 5 (2013): pp. 77-78.
269

Chan Lee, “Can We Call Zhu Xi’s Notion of Xin Mind? The Neo-Confucian Way of Understanding the
Philosophy of Mind” Journal of East Asian Studies 12, nr. 2 (2012): p. 126.
270

Lee, “Can We Call Zhu Xi’s Notion of Xin Mind?”, p. 131.

77

to seek for the Buddha and using mind to grasp Mind. (…) They do not know
that, if they put a stop to conceptual thought and forget their anxiety, the
Buddha will appear before them, for this Mind is the Buddha and the
Buddha is all living beings.271

Het verschil tussen de Boeddha’s (degenen die ‘verlicht’ zijn) en alle voelende wezens
(diegenen die ‘onwetend’ zijn), wat een belangrijk onderscheid is in het boeddhisme,
wordt door Huangbo genuanceerd: fundamenteel beschouwd is het verschil
onwerkelijk, want beide zijn niets anders dan de One Mind. Er is geen verschil tussen de
Boeddha en voelende wezens, maar Huangbo stelt wel dat die laatste gehecht zijn
geraakt aan de vormen en daardoor het vermeende ‘boeddhaschap’ buiten zichzelf zijn
gaan zoeken. In zoverre zou je ze ‘onwetend’ kunnen noemen, want in hun zoektocht
raken ze wat ze zoeken juist kwijt; dan gebruiken ze de Boeddha om de Boeddha te
zoeken, ze gebruiken de Mind om de Mind te zoeken. De ‘Leer van de Mind’ wordt dus
vaak foutief begrepen als een discursieve leer die stelt dat er iets te behalen of te bereiken
valt, maar dat is een ernstige fout: “they suppose that there is something to be attained
or realized apart from Mind, and thereupon they use Mind to seek the Dharma,272 not
knowing that Mind and the object of their search are one.”273 Het gaat dus niet om een
discursieve leer: “If you students of the Way wish to become Buddhas, you need study
no doctrines whatever, but learn only how to avoid seeking for and attaching yourselves
to anything.”274
Waarom is er geen verschil tussen de ‘verlichte’ en de ‘onwetende’? Dat komt
omdat die verlichting er nu juist in bestaat om te doorzien wat je werkelijk bent.
Huangbo zegt dat wij op zoek zijn naar ‘compleetheid’, maar dat we dit proberen te
realiseren op een manier die nooit zal werken. Nee, we moeten juist tot de conclusie
271

379c: Blofeld, Huang Po, pp. 29-30. [“The Buddhas and all the sentient beings are only the One Mind—
there are no other dharmas. Since beginingless time, this mind has never been generated and has never
been extinguished (…)[it] does not belong to being and nonbeing (…) It in itself—that’s it! [sic] To activate
thoughts is to go against it! (…) It is only this One Mind that is Buddha; there is no distinction between
Buddhas and sentient beings. However, sentient beings are attached to characteristics and seek outside
themselves. Seeking it, they lose it even more. Sending the Buddha in search of the Buddha, grasping the
mind with the mind (…) They do not understand that if they cease their thoughts and end their thinking, the
Buddha will automatically be present.” McRae, “Essentials”, p. 31.]
272

De term dharma is een concept met veel betekenissen. De betekenis is ook afhankelijk van of het woord
in de context van hindoeïstische of boeddhistische stromingen gebruikt wordt. In het boeddhisme betekent
het in het normale gebruik zoiets als ‘leer’ of ‘doctrine’ (van Boeddha), en dit is ook het gebruik voor zover
dat in de teksten van Huangbo naar voren komt. Dat is voor ons begrip momenteel voldoende.
273

380c: Blofeld, Huang Po, p. 37. [“they take it that there is a Dharma apart from the mind that can be
realized and grasped. They search for the Dharma with the mind, not understanding that the mind is the
Dharma and the Dharma is the mind.” McRae, “Essentials”, p. 18.]
274

381a: Blofeld, Huang Po, p. 40. [“Trainees who whish to achieve Buddhahood [should understand that] it
is completely useless to study any of the Buddhist teachings—just study nonseeking and nonattachment.”
McRae, “Essentials”, p. 20.]
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komen dat we al ‘compleet’ zijn, dat het zoeken een vruchteloze poging is—ja dat het
juist die poging is die ons gevoel van compleetheid versnippert. Ook daarom hecht
Huangbo niet te veel waarde aan religieuze praktijken:
since you are fundamentally complete in every respect, you should not try to
supplement that perfection by such meaningless practices. When there is
occasion for them, perform them; and, when the occasion is passed, remain
quiescent. If you are not absolutely convinced that the Mind is the Buddha,
and if you are attached to forms, practices and meritorious performances,
your way of thinking is false and quite incompatible with the Way.275

Het gaat er niet om dat we deze praktijken niet meer moeten verrichten—een totale
afwijzing laat immers ook gehechtheid zien—maar dat we ze doen, wanneer de
gelegenheid daartoe is en laten, wanneer die gelegenheid weer voorbij is. Of, zoals aan
het einde van de Wanling lu staat: “Do not permit the events of your daily lives to bind
you, but never withdraw yourselves from them.”276 Daarmee zijn we niet geneigd om
het boeddhaschap buiten onszelf, in deze praktijken, te zoeken, maar keren we ons ook
niet af van de praktijken van het dagelijkse leven.
De Mind kan niet begrepen worden in termen van tegenstellingen (oud/jong,
groot/klein, etc.), in termen van het zintuiglijkwaarneembare, in termen überhaupt.
Daarom behoort het niet tot de categorieën van de dingen die bestaan of die niet
bestaan. Het gebruik van het conceptuele denken is op zichzelf al afwijken van de One
Mind: “To make use of your minds to think conceptually is to leave the substance and
attach yourselves to form.”277 Maar het is niet zo dat je die Mind los moet zien van de
waarneming: het gaat niet over vasthouden noch over loslaten van het waarnemende
vermogen, maar het gaat er om er geen conceptuele interpretaties aan te verbinden.278
275

380a: Blofeld, Huang Po, p. 30. [“[every sentient being is] fundamentally sufficient in these and requires
no further cultivation. If the conditions occur then give forth [one’s spiritual charity]; when the conditions
cease then be silent. If you are not able to believe resolutely that this [mind] is the Buddha but attempt
spiritual training while attached to characteristics, your quest for spiritual efficacy will be entirely based on
false thoughts and contrary to the enlightenment [of Buddhahood].” McRae, “Essentials”, p. 13.]
276
277

Blofeld, Huang Po, p. 131. [Leahy heeft het laatste deel, bekend als ‘de anekdotes’, niet vertaald.]

380a: Blofeld, Huang Po, p. 30. [“To rouse the mind and activate thought is to go against the essence of
the Dharma and to be attached to characteristics.” McRae, “Essentials”, p. 14.]
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380c: “Only realize that, though real Mind is expressed in these perceptions, it neither forms part of
them nor is separate from them. You should not start reasoning from these perceptions, nor allow them to
give rise to conceptual thought; yet nor should you seek the One Mind apart from them or abandon them in
your pursuit of the Dharma. Do not keep them nor abandon them nor dwell in them nor cleave to them.”
Blofeld, Huang Po, pp. 26-27. [“Although the fundamental mind does not belong to those perceptive
faculties, neither is it separate from the perceptive faculties. Just do not generate conceptual interpretations
on the basis of those perceptive faculties, do not activate thoughts on the basis of those perceptive faculties,
do not look for the mind apart from the perceptive faculties, and do not reject the perceptive faculties in
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Deze One Mind is echter niet iets wat ons helemaal onbekend of mysterieus is.
Nee het is recht voor ons. Of zoals McRae vertaalt, het is in zichzelf. De onwetenden
begrijpen niet dat ze alleen maar hun conceptuele denken hoeven te stoppen, daarmee
een einde makend aan hun onrust, dan zal de Boeddha verschijnen, want deze Mind ís
de Boeddha en dít is de essentie van alle levende wezens: “Let there be a silent
understanding and no more. Away with all thinking and explaining. Then we may say
that the Way of the Words has been cut off and movements of the mind eliminated.”279
Maar Huangbo laat er ook geen misverstand over bestaan dat dit in de praktijk een
moeilijke opgave is: “Ordinary people look to their surroundings, while followers of the
Way look to Mind, but the true Dharma is to forget them both. The former is easy
enough, the latter very difficult.”280
Een interessante toevoeging die uit het eerste citaat nog niet blijkt, maar wel
gaandeweg duidelijk wordt, is dat gehechtheid het dualisme veroorzaakt en daarmee
(on)deugden; noties van goed en kwaad. Huangbo stelt: “Ordinary people all indulge
in conceptual thought based on environmental phenomena, hence they feel desire and
hatred.”281 Het onderscheiden van goed en kwaad is volgens Huangbo een gevolg van
gehechtheid aan vorm: “The building up of good and evil both involve attachment to
form.”282 Je kan niet de fenomenen elimineren, want dit is een teken van gehechtheid
en zal de macht van de fenomenen over jou zelfs doen toenemen, het enige startpunt is
dus wederom het stoppen van het conceptuele denken.283 Daarom stelt Huangbo
zonder omhaal: “Away with your dualism, your likes and dislikes. Every single thing is
just the One Mind.”284 Wat is deze One Mind?

order to grasp the dharmas. Neither identical nor separate, neither abiding nor attached” McRae,
“Essentials”, p. 18.] Deze bewering maakt ook duidelijk waarom we Huangbo’s leer niet als een idealisme
moeten opvatten.
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380b: Blofeld, Huang Po, pp. 34-35. [“Just conform with it in silence, ceasing the various [types of]
conceptualization. Therefore it is said: “the way of words is cut off, and the activities of the mind cease.””
McRae, “Essentials”, p. 16]
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381a: Blofeld, Huang Po, p. 41. [“Ordinary people grasp at [their sensory] realms, while religious
persons grasp at the mind. For the mind and the realms to both be forgotten is the True Dharma. To forget
the realms is relatively easy, but to forget the mind is extremely diffcult.” McRae, “Essentials”, p. 21]
281

381b: Blofeld, Huang Po, pp. 44-45. [“Ordinary people all chase after the [sensory] realms and generate
the mind, so that the mind [has feelings of] enjoyment and detestation.” McRae, “Essentials”, p. 24]
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380b: Blofeld, Huang Po, p. 34. [“The performance of good and evil is entirely [within the domain of]
characteristics.” McRae, “Essentials”, p. 16]
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381b: “To eliminate environmental phenomena, just put an end to your conceptual thinking. When this
ceases, environmental phenomena are void; and when these are void, thought ceases. But if you try to
eliminate environment without first putting a stop to conceptual thought, you will not succeed, but merely
increase its power to disturb you.” Blofeld, Huang Po, p. 45. [“If you would have there be no realms, then
you should forget the mind. When the mind is forgotten, then the realms are empty, and when the realms
are empty the mind is extinguished. If you do not forget the mind but only eliminate the realms, because the
realms cannot be eliminated you will only increase your [inner] agitation.” McRae, “Essentials”, p. 24.]
284

381b: Blofeld, Huang Po, p. 44. [“Do not activate the two views, and neither detest nor enjoy [things].
All the myriad dharmas are only the One Mind” McRae, “Essentials”, p. 24.]
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It is void, omnipresent, silent, pure; it is glorious and mysterious peaceful
joy—and that is all. Enter deeply into it by awaking to it yourself. That which
is before you is it, in all its fullness, utterly complete.285

5.3 EEN VERDUIDELIJKING VAN ONE MIND: VRAAG-EN-ANTWOORD
Het aanhoren van de ‘preken’ kan nog steeds tot gevolg hebben dat de leerlingen van
Huangbo met vragen blijven zitten. Zo ook kan de lezer ervan nog steeds in het duister
tasten over de precieze aard van de One Mind, hoewel laatstgenoemde passage een van
de weinige is die de One Mind in ‘bevestigende’ termen uitdrukt. Ook is misschien nog
steeds niet duidelijk hoe de leerling eigenlijk het conceptuele denken zou kúnnen
verstillen. Deze beide elementen vormen de kern waar veel van de vragen omheen
cirkelen: als er geen weg is die we kunnen zoeken, wat moeten we dan doen? Vallen we
niet in een totaal nihilisme door deze opvatting?
Q: What is the Way and how must it be followed?
A: What sort of thing do you suppose the Way to be, that you should wish
to follow it? (…) Do not look to what is called the Dharma by preachers,
for what sort of Dharma could that be?
Q: If that is so, should we not seek for anything at all?
A: By conceding this, you would save yourself a lot of mental effort.
Q: But in this way everything would be eliminated. There cannot just be
nothing.
A: Who called it nothing? Who was this fellow? But you wanted to seek
for something.
Q: Since there is no need to seek, why do you also say that not everything
is eliminated?
A: Not to seek is to rest tranquil. Who told you to eliminate anything?
Look at the void in front of your eyes. How can you produce it or
eliminate it?286
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380b: Blofeld, Huang Po, p. 35. [“It is transparent and serene, brilliantly wondrous, at ease, and nothing
more. To become profoundly enlightened into [this truth]—right now, and that’s it! Perfect and sufficient,
nothing is lacking.” McRae, “Essentials”, p. 17.] Dit is een van de weinige ‘positief’ geformuleerde passages.
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382b: Blofeld, Huang Po, pp. 52-53. [“Question: What is enlightenment, and how should it be cultivated?
The master said: What sort of thing is enlightenment that you would want to cultivate it? (…) Even the self is
unattainable, so how could there possibly be any other Dharma you could figure on? Have you not seen it
said within the teachings, “What can the status of the dharmas be?” [The questioner] said: If it is like this,
then seeking is entirely unnecessary. The master said: Since that is the way it is, you can save some energy.
[The questioner] said: If it is like this, is not everything annihilated and [turned into] nonbeing? The master
said: Who has made it into nonbeing? What is it that you would want to seek? [The questioner] said: If you
do not allow me to seek it, why do you then say not to eradicate it? The master said: If you are not going to
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Dit heeft vervolgens een frustrerend effect op de leerling, want deze voelt dat hij of zij
nog geen basis heeft om op te bouwen. Alles wordt ontkend, maar zelfs dat wordt
ontkend. De leerling tast in het duister en reageert geaggiteerd: “Up to now, you have
refuted everything which has been said. You have done nothing to point out the true
Dharma to us.”287 Waarop Huangbo direct reageert: “In the true Dharma there is no
confusion, but you produce confusion by such questions. What sort of ‘true Dharma’
can you go seeking for?”288 De leerling begrijpt dat het door het vragen zelf komt, maar
heeft nog steeds geen idee hoe hij verder moet gaan. De meester antwoordt:
Observe things as they are and don’t pay attention to other people. There
are some people just like mad dogs barking at everything that moves, even
barking when the wind stirs among the grass and leaves.289

De verwarring en de zinsbegoocheling worden tegengegaan door de dingen te
beschouwen zoals ze zijn, niet door als dolle honden te blaffen naar ieder fenomeen dat
langsdrijft. Toch is de leerling niet tevreden:
Q: Illusion can hide from us our own mind, but up to now you have not
taught us how to get rid of illussion.
A: The arising and the elimination of illusion are both illusory. Illusion is
not something rooted in Reality; it exists because of your dualistic
thinking. If you will only cease to indulge in opposed concepts such as
‘ordinary’ and ‘Enlightened’, illusion will cease of itself.290

Wederom wijst Huangbo er op dat noties van ontstaan en vergaan van illusie, de illusie juist
in stand houden. Het onwerkelijke aangrijpen om het onwerkelijke ongedaan te maken
houdt uiteraard het ontwerkelijke in stand. Maar het onwerkelijke is, zoals McRae
seek for it, then stop. But who is making you eradicate [anything]? You see the space right in front of you—
how could you eradicate it?” McRae, “Essentials”, pp. 29-30.]
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382b: Blofeld, Huang Po, p. 54. [“All of your many sayings up to now have been explanations based on
relative distinctions, and nowhere have you indicated any True Dharma to us.” McRae, “Essentials”, p. 31.]
288

382c: Blofeld, Huang Po, p. 54. [“The True Dharma is without confusion but your question itself will
generate confusion. What True Dharma are you seeking?” McRae, “Essentials”, p. 31.]
289

382c: Blofeld, Huang Po, p. 54. [“You should get something to reflect your face. Don’t worry about
others. [The master] also said: You are just like a stupid dog—if you see something moving you bark, not
even distinguishing whether it is just the wind blowing the plants and trees.” McRae, “Essentials”, p. 32.]
290

383a: Blofeld, Huang Po, p. 59. [“Question: If the false is able to obstruct one’s mind, I wonder how one
is then able to expel the false? The master said: To activate the false in order to expel the false is to create
the false. The false is fundamentally without basis, and it only exists because of discrimination. If you simply
eliminate your ratiocination regarding ordinary and sagely you will naturally be without the false.” McRae,
“Essentials”, pp. 35-36.]
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vertaalt, zonder basis, het komt slechts voort uit het onderscheidende (dualistische)
vermogen. Wat we zoeken is datgene wat de vraag stelt: “That which asked the question
is your Mind; but if you were to remain quiescent and to refrain from the smallest
mental activity, its substance would be seen as a void”.291 Hoe kunnen we het resultaat
van de training dan begrijpen?
[F]ull understanding can come to you only through an inexpressible mystery.
The approach to it is called the Gateway of the Stillness beyond all Activity.
If you wish to understand, know that a sudden comprehension comes when
the mind has been purged of all the clutter of conceptual and discriminatory
thought-activity. Those who seek the truth by means of intellect and learning
only get further and further away from it. Not till you abandon all thoughts
of seeking for something, not till your mind is motionless as wood or stone,
will you be on the right road to the Gate.292

Er is dus wel degelijk een gevolg van de training, maar je kan dit volgens Huangbo niet
begrijpen als iets bereiken, of iets aan jezelf toevoegen, maar eerder als een je ontdoen
van een zichzelf in stand houdende illusie.
5.4 SAMENVATTING
Huangbo onderwijst niets anders dan de leer van One Mind (yixin), iets anders valt er
volgens hem niet te onderwijzen. Deze One Mind laat zich niet beschrijven, valt buiten
de categorieën van dingen die bestaan en niet bestaan, en daarom is redeneren en
conceptualiseren juist een teken van een afwijking van deze staat van geest. Wanneer we
zoeken, verliezen we wat we zoeken, omdat we dan de Mind gebruiken om de Mind te
zoeken, of anders geformuleerd, omdat we dan de Boeddha zoeken met de Boeddha.
Monniken zoeken in leringen en in studeren, maar daardoor raken ze steeds
verder van het pad. De compleetheid die ze zochten, die zijn ze al, maar in ons
zoekproces versnippert dat besef. Daarom zijn fundamenteel beschouwd alle religieuze
praktijken zinloos. Onze onthechting ervan betekent echter dat we ze doen, wanneer
291
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Blofed, Huang Po, p. 87. Merkwaardig genoeg is deze passage niet vertaald door Leahy.

Idem, pp. 79-80. [“This aim is only attained through silent understanding. This gate is called the ‘NoDoing Dharma Gate’. If you wish to understand, simply know ‘no mind’, and you will instantly awaken and
directly apprehend. If you exert effort in trying to sense it through study, you will be farther away [from the
goal]. If your mind is devoid of such divergent thoughts, you will achieve complete equanimity. When the
mind is like wood and stone, then you will have the qualification to begin to study the Way.” Leahy, Wanling
Record, p. 34.]
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ze gedaan behoren te worden en laten, wanneer dat weer voorbij is. We moeten ons
evenmin laten binden door de praktijken van het dagelijkse leven, noch moeten we ons
ervan afkeren.
Er is volgens Huangbo feitelijk geen verschil tussen diegene die ‘verlicht’ is en
diegene die ‘onwetend’ is, want beide zijn ze niets anders dan die ene zelfde One Mind.
Het is slechts een verschil van perspectief, want inmiddels gehecht geraakt aan externe
omstandigheden, begint het proces van het zoeken naar de vervollediging buiten ons. De
man in de straat kijkt steeds naar buiten en laat daarmee zichzelf bepalen door externe
condities, de man in het klooster kijkt steeds naar binnen, naar zijn geest, en laat zich
daarmee bepalen door interne condities. Maar de echte ‘leer’ laat beide achterwege—wat
in de grond van de zaak zeer moeilijk is.
Onze gehechtheid heeft tot gevolg dat we in een dualisme leven van goed en
kwaad en daardoor ook verlangen en haat voelen. Maar je kan nooit de omgeving, de
fenomenen, elimineren. Daarom benadrukt Huangbo keer op keer dat we ons
conceptuele denken tot een stop moeten brengen: No Mind (wuxin, 無心) leidt
uiteindelijk tot One Mind (yixin, 一心). Dit is zeker geen nihilisme, maar een opheffing
van de verwarring, een oplossen van de vragen. Een louter beschouwen van hoe de
dingen tot ons komen en weer gaan, zonder ons druk te maken om iedere beweging
van de dingen om ons heen. Het is ook niet iets mysterieus of onbekends, het is recht
voor onze neus: een glorieuze, mysterieuze eenvoudige vreugde. Maar toch komt deze
realisatie plotseling in de stilte buiten alle activiteit, wanneer we elk conceptueel
onderscheid achter ons hebben gelaten.
***
Twee mystici, uit zeer verschillende tradities hebben we nu besproken. Misschien
heeft Gershom Scholem’s bewering inmiddels wat meer grond gekregen wanneer hij
het heeft over de spanning tussen de overeenkomsten en de verschillen bij de mystici
en de discussie die daarover in de comparatieve mystiek gevoerd is. Zonder alles nu
op één universele hoop te gooien, zijn we klaar om in het laatste deel van deze thesis
wat uiteinden aan elkaar te knopen.
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Deel III
Mystiek & Spirituele Zorg

In dit laatste deel, dat tevens het laatste hoofdstuk is, zal ik het kader, zoals
uiteengezet in het eerste hoofdstuk, evalueren en leggen naast de analyse van de mystici,
zoals gedaan in het tweede deel. De bedoeling hiervan is om een voorbeeld, een exemplar,
te geven van hoe de mystiek de spirituele diepgang van de (algemeen) geestelijk
verzorger zou kunnen ondersteunen. We zullen hierbij zelfs ontdekken dat de hier
besproken mystici enigszins contra-intuïtieve suggesties doen die juist daarom zinvol
kunnen blijken in de uitoefening van het beroep. Ten slotte zal ik enkele kritische
kanttekeningen plaatsen bij en enige beperkingen van mijn voorstel bespreken.
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—Laozi

VI. Woorden voor het Woordloze
Het doel van deze thesis is om voor de (algemeen) geestelijke verzorging de
bruikbaarheid van de mystiek te beoordelen als een kader waarin het uitdiepen van de
eigen spiritualiteit van de algemeen geestelijk verzorger geplaatst kan worden. Wat is
nu de bruikbaarheid van deze mystici voor de algemeen geestelijke verzorging? In dit
laatste hoofdstuk zal ik met de analyse van Eckhart en Huangbo deze vraag ook
inductief beantwoorden.
6.1 MYSTIEK ALS POORT VOOR DE GEESTELIJK VERZORGER
Maar eerst wil ik nog even recapituleren. We hebben gezien dat spiritualiteit wordt
beschouwd als een proces, een zoektocht, een zelfverwerkelijking, of zelfs een omvorming.
Dit proces kan de grenzen van religies, culturen en levensbeschouwingen overschrijden
en kan zelfs seculier geduid worden. Een kernelement hierbij is betekenisgeving, die
vaak wordt gekoppeld aan inspiratiebronnen die betrekking hebben op ons hele
menselijke bestaan: ons gevoelsleven (‘hart’), het intellectuele domein (‘hoofd’),
praktische activiteiten, ons gevoel van verbondenheid met het moment, je zelf, de ander,
de natuur en mogelijk een ‘ultieme’, zelfoverstijgende, of absolute bron.
Een belangrijk aspect lijkt steeds te zijn dat het in je eigen ervaring plaatsvindt.
Hier raakt spiritualiteit aan de mystiek waarbij de ervaring, of preciezer gezegd het
bewustzijn, centraal staat. De mystiek benadrukt daarom ook vaak de discrepantie die er
tussen theorie en praktijk kan komen te staan. Daarom is zij dan ook voornamelijk
293

Kristoffer Schipper (vert.), Lao Zi. Het boek van de Tao en de innerlijke kracht. 3e dr. Amsterdam:
Augustus, 2011, #1, p. 23.
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geïnteresseerd in een omvormingsproces dat een ‘verdieping’ of ‘verheffing’ van het
eigen bewustzijn is, of een ‘directere’ toegang tot een omvattender bewustzijn zou
genereren. Dit is echter niet een louter contemplatief gebeuren, maar moet
gemanifesteerd worden in het leven van alledag. Het manifesteert zich doordat het niet
zozeer gaat om wát je onderneemt, maar in wélke staat van bewustzijn (ofwel hóe) je
het onderneemt. Dit is het kernelement van identificatie en op basis hiervan kan een
tekst of auteur als (onder andere) mystiek gedenomineerd worden. Maar uiteraard
cirkelen daaromheen allerlei overeenkomstige evenals verschillende kenmerken die we
in de diverse mystieke stromingen kunnen observeren.
We moeten de mystiek echter niet beschouwen als iets mysterieus dat voor
slechts enkele heilige vrouwen en mannen bereikbaar is, juist doordat die notie van het
eigen bewustzijn centraal staat. Met Waaijman kunnen we zeggen dat dit
fenomenologische uitgangspunt ons een brede toegang tot het gebied van de mystieke
spiritualiteit geeft. De notie van ‘ervaring’ vindt namelijk doorgang op verschillende
niveau’s: in persoonlijke en socio-culturele ervaring, evenals in religieuze, transcendente
en geloofs-ervaring, etc.; het biedt ook de mogelijkheid tot verschillende niveaus van
bewustzijnsomvorming (bewustwording, diepgang, extase, kortstondig, gerijpt, etc.); het
impliceert een gefaseerd proces, dat dus begeleiding toestaat; en, zoals Waaijman het
beschrijft, een ‘emancipatie’ uit een louter theologisch perspectief, wat vooral betekent
dat de kloof tussen theorie (leer) en praktijk (leven) verkleind wordt.294
Mystici vormen een poort, een ingang, tot de bestudering van een voor onze tijd
relevante spiritualiteit, die een weerklank vindt bij een moderne behoefte.295 Het
bredere wetenschappelijke kader van comparatief mysticisme helpt ons vervolgens
enerzijds om niet te verdwalen in alle stromingen en auteurs die al dan niet tot de
mystiek behoren, en anderzijds om gedegen historische context en inbedding te
verschaffen.
Mijn analyse die ik van beide auteurs in het tweede deel van deze scriptie heb
gemaakt, zal ik nu verbinden aan leerpunten die relevant zijn voor de spirituele zorg.
Uiteraard zijn dit punten die ik er zelf uit haal; het zouden er ook meer of andere
kunnen zijn. Ik probeer hier niet een compleet overzicht te geven van thema’s relevant
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Waaijman, Spiritualiteit, pp. 383-387; cf. dit ook met zijn fenomenologisch kader: pp. 532-542.

Een poort die in feite een poortloze poort is. Ik refereer hier uiteraard naar de beroemde Wumenguan
(jp. Mumonkan).
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voor de geestelijke verzorging, maar zal slechts een illustratie bieden van de toepassing
van de leer (theorie) van de mysticus en de relevantie ervan op de begeleiding (praktijk).
6.2 LEREN VAN ECKHART VON HOCHHEIM
6.2.1 Leerpunten uit de analyse van Eckhart
De eerste paragraaf van de tekst die we bestudeerden spreekt direct over gehoorzaamheid,
‘de deugd boven alle deugden’. Onze tijd heeft het, op zijn zachtst gezegd, niet zo op
gehoorzaamheid. Kritiek en zelfsturing, eigenheid en assertiviteit, is wat we graag zien.
Met de nadruk op onze autonomie en de centrale positie van het ‘ik’ in onze tijd, is het
eigenlijk opvallend dat we de rusteloosheid die we ervaren niet toeschrijven aan onszelf,
maar dat de oorzaak dáárvan gek genoeg vooral buiten onszelf wordt geplaatst. Eckhart
stelt echter ondubbelzinnig dat dit gevoel een gevolg is van ons eigen willen. Dat is voor
onze tijd wellicht een belangrijke les. Zijn notie van gehoorzaamheid wordt uitgedrukt
in zelfovergave: een niet weten (Unwissen), niet willen (Abegeschiedenheit), met andere
woorden, een laten gaan (Gelassenheit). Zo manifesteren we een ‘leeg gemoed’, een lege
geest. Of zoals hij het ook verwoord: een innerlijke armoede. In een tijd waarin we ons
hoofd allemaal ‘zo vol’ lijken te hebben zitten, vinden we hier wellicht aanwijzigingen
voor een gezonder geestelijk leven.
Wat Eckhart voor ons vandaag de dag relevant maakt is dat dit niet een louter
contemplatieve bezigheid is, maar dat het er om gaat dat ledige gemoed in de alledaagse
praktijk te leggen. De praktijk van bidden en handelen dienen te gebeuren vanuit deze
lege geest, die niets ‘wil’. Hierbij wordt dus niet zozeer de handeling belangrijk geacht,
maar juist hóe we deze handeling uitvoeren. Onthechting gaat in deze zin ook om de
onthechting van een bepaalde vorm. Je kan wel steeds de omgeving zo proberen te
maken dat je onthecht ‘lijkt’ (weinig bezittingen, een klooster intreden, in de natuur
gaan wonen), maar de onthechting is onafhankelijk van die vorm. Als we een innerlijke
armoede hebben, dan willen en weten we niets, maar dan maakt het ook niets uit óf en
welke zaken vervolgens tot ons komen. Dan zien we simpelweg het ‘goddelijke’ in alles.
Wat we hiervan kunnen leren is dat we steeds opnieuw deze staat van geest in ons
dagelijkse leven kunnen leggen.
Toch benadrukt Eckhart óók dat we uiteindelijk wel een vorm moeten kiezen om
onszelf te dwingen met dit proces aan de gang te gaan. Het zou gevaarlijk zijn om
Eckhart te interpreteren als iemand die vorm totaal onbelangrijk vindt. Maar voor
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Eckhart is vorm wel secundair, iets dat als vanzelf volgt op het streven om op een
bepaalde manier te zijn, in plaats van dat je enkel je aandacht richt op louter je
handelen, op wat je precies doet. We moeten echter wel goed letten op onze intentie. De
vrijheid die we vandaag de dag hebben kan er namelijk ook toe leiden dat we weglopen
van zelfontwikkeling en daar het excuus van de ondergeschiktheid van vorm voor
gebruiken.
De intentie centraliseren is iets wat we in onze hedendaagse pluralistische
tijdsgeest weinig doen. We kijken veel naar vormen, we overwegen handelen, we keuren
goed of af, maar Eckhart vraagt ons niet te oordelen over de vorm; de intentie staat
namelijk centraal, maar die kunnen we van buitenaf moeilijk beoordelen. Slechts onze
eigen intentie kunnen we onderwerpen aan een oordeel, en dan nog zijn we meesters
in de zelfmisleiding. Het uitgangspunt is dat niet iedereen baat heeft bij dezelfde
methode. Het gaat Eckhart er niet om om ‘goed te doen’. Immers: één handeling in de
staat van een ledig gemoed is volgens hem duizendmaal waardevoller dan honderd
psalmen gelezen zonder dit bewustzijn. We moeten ons niet zozeer concentreren op
wat we doen maar op wie we zijn. Dan volgt daar als vanzelf het goede handelen uit. Dit
lijkt wederom op een omkering van wat we vandaag de dag veel lijken te doen, maar
onomwonden stelt hij dat wie de juiste mentale staat van zijn heeft, dat hij die overal en
in elke situatie bezit.
Het gaat er echter ook weer niet om dat we onszelf kastijden. In een tijd waarin
mensen geneigd zijn om erg zelfkritisch te zijn, om zichzelf bijna een minderwaardigheidscomplex aan te praten, heeft Eckhart wederom een waardevolle les te
leren: het draait niet om onze neiging, maar om onze bereidheid tot zondigen. Bovendien
wordt de ‘macht’ van de zonde tenietgedaan wanneer we oprecht spijt hebben.
Eckhart stelt het ‘heden’ centraal. Niet hoe je vroeger was of wat je gedaan hebt,
maar hoe je nu op dit moment bent en wat je doet. Dáár gaat het om. Dat is ook zoals
de geestelijk verzorger in een gesprek staat: luisteren naar wat er nú gaande is bij de
cliënt. Daarbij karakteriseert hij de liefde eerder als een diep gevoel van vertrouwen;
een je-gedragen-weten door het leven. Die gedragenheid ontstaat, en daarmee is de
cirkel rond, vanuit gelatenheid.
6.2.2 Samenvatting
De geestelijk verzorger ziet bij Eckhart enerzijds enkele dingen bevestigd die reeds deel
uitmaken van zijn methoden: bijvoorbeeld de focus op hoe de cliënt nu, op dit moment,
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zijn verhaal vertelt en de ruimere blik om het contemplatieve leven niet te scheiden van
het actieve leven. Maar we treffen bij Eckhart ook een hoop suggesties aan die voor
onze huidige tijd wellicht confronterend kunnen zijn: met name zijn focus op
gehoorzaamheid, op het loslaten van het individuele willen, het gelaten zijn, is
tegengesteld aan wat we in onze tijd centraal stellen. Daaraan gekoppeld ligt zijn nadruk
op de intentie, op je manier van zijn, en niet op de vorm, op welke handeling je verricht.
Dat betekent niet dat de handeling onbelangrijk is, maar hij verschuift de focus en het
vertrekpunt van de handeling naar je staat van zijn die daaraan voorafgaat: de
rechtvaardige persoon handelt rechtvaardig, een rechtvaardige handeling betekent
echter nog niet dat iemand ook rechtvaardig is. We moeten dus vertrekken vanuit de
poging idealen (zoals rechtvaardigheid) te belichamen, om deze ultieme waarden
zogezegd te worden, dan volgt de handeling als vanzelf daaruit. Hoewel Eckhart strenge
eisen lijkt te stellen aan ons handelen, heeft hij tegelijkertijd ook een milde houding
wanneer hij uitdrukt dat we onszelf niet onnodig moeten kastijden, niet zozeer onze
neiging maar onze bereidheid tot zondigen dienen we te onderzoek. Daarin is altijd
plaats voor berouw, die iedere zonde teniet kan doen.
6.3 LEREN VAN HUANGBO XIYUN
6.3.1 Leerpunten uit de analyse van Huangbo
Ook Huangbo heeft ons veel te leren, hoewel sommige inzichten wellicht nog radicaler
lijken dan die van Eckhart, en anderen zelfs ronduit in contradictie zijn met de
uitvoering van het beroep zoals dit vandaag de dag gebeurt. Juist om deze reden valt er
echter wat te behalen. Wat bij Huangbo centraal staat is dat het ‘stoppen’ van het
conceptuele denken (geen-‘geesthart’ of wuxin) de manifestatie van de eenheid van
‘geesthart’ (yixin) teweegbrengt. In het centrum van zijn leer plaatst hij deze staat van
(bewust)zijn. Dat dit een mogelijkheid is, kunnen we aannemen.
Volgens Huangbo kent het geesthart, of het bewustzijn, in feite geen dualisme.
Het kan niet begrepen worden in termen van oud of jong, groot of klein. Noch in noties
van goed en kwaad, die elkaar juist in stand houden en daarmee op zichzelf al wijzen
op een afwijking.296 Evenals de scheiding tussen ratio en gevoel is zij het gevolg van
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dezelfde splitsing als die we proberen op te heffen. Huangbo stelt dan ook paradoxaal
genoeg dat het ons ‘zoeken’ naar de vervollediging is, die de gespletenheid veroorzaakt.
Men heeft het gevoel dat er iets te behalen valt, iets te doen, een staat van zijn te
manifesteren die er nu nog niet is—we plaatsen bijvoorbeeld ons geluk steeds maar weer
in een verdere toekomst van dit of dat te hebben of te behalen, maar daardoor
manifesteren we slechts rusteloosheid. We zoeken naar een ultieme staat van bewustzijn
in bijvoorbeeld ‘verlichting’, terwijl ons bewustzijn al verlicht is. Onze geest is al wat we
zoeken: we zíjn al boeddha’s.
In onze maatschappij waarin we steeds iets móeten of wíllen worden, kan de
suggestie dat we ‘het’ allang zijn, maar dat we dit in ons streven juist niet meer ervaren,
mogelijk een rust geven. Zou het kunnen zijn dat we in onze samenleving te veel
benadrukken dat we iets moeten worden? Dat we onszelf moeten bewijzen om te
kunnen bestaan? Misschien moeten we meer beziggaan met ons te ‘ontdoen’ van zaken
in plaats van ze aan ons toe te voegen. Dat laatste suggereert immers dat we iets aan
onszelf toe zouden moeten voegen.
Dit alles kan echter nog wat vaag klinken. De vraag blijft: hóe bewerkstelligen
we dit dan? Hoe stappen we uit die vicieuze cirkel? Bij Huangbo is het antwoord daarop
eenvoudig: door meditatie. Hierdoor kan Huangbo opeens een stuk toepasbaarder
worden dan Eckhart, omdat laatstgenoemde geen concrete handvatten geeft om zijn
leer in de praktijk te brengen (die vorm wordt natuurlijk in het contemplatieve
kloosterleven al verondersteld). Bij Huangbo worden we gestimuleerd om ons een
meditatieve of mindfulnessachtige techniek eigen te maken. Dit kan echter ook als een
beperking van zijn leer ervaren worden, omdat deze vorm in eerste opzicht wellicht niet
bij iedere begeleider of begeleide zal passen. De vraag is echter in hoeverre dit een
relevante kritiek is in het licht van de effecten van meditatie en mindfulness.297 Zo kan
fysieke oefening ook meer of minder bij iemand ‘passen’, maar de gunstige effecten
ervan op lichaam en geest zal niemand meer durfen te ontkennen. Juist daarom is het
belangrijk om te zien hoe meditatieve oefeningen tóch geïntegreerd kunnen worden in
de begeleiding en daarmee in het dagelijks leven van de begeleide.
Evenals Eckhart stelt Huangbo dat onthechting betekent dat we ons nóch
afkeren, nóch laten binden door vormen. Onthechting betekent niet ons ontdoen van
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iedere vorm, dit is immers onmogelijk, maar door dat te doen wanneer daartoe de
gelegenheid is en te laten wanneer die gelegenheid voorbij is. Het gaat er daarbij om
om ons niet te laten binden door ons dagelijks leven, door als dolle honden te blaffen
naar alles wat voorbijkomt, maar het gaat er ook niet om om ons uit het dagelijks leven
terug te trekken. We moeten slechts het leven nemen zoals het zich ontvouwt.
Verder maakt Huangbo ons duidelijk dat we ons niet te zeer moeten focussen
op zijn discursieve verhaal; het draait om een staat van bewustzijn waar steeds naar
verwezen wordt: een opheffing van de verwarring, een oplossen van de vragen, een
plotselinge mysterieuze maar eenvoudige vreugde. Uiteindelijk brengt een focus op het
intellect en op concepten ons verder van deze staat van zijn; we komen zogezegd te veel
‘in ons hoofd’ terecht. In een zeer academisch beroep waarin bovendien zoveel gepraat
wordt als in de geestelijke verzorging, zou de (herintroductie van de) dimensie van de
stilte en een nuancering van de intellectuele competentie wellicht een interessant
perspectief kunnen bieden om theorie en praktijk weer wat meer in elkaars verlengde
te brengen.
6.3.2 Samenvatting
Huangbo, en in zijn verlengede de chan traditie, plaatsen het bewustzijn, meer nog dan
de mystiek van bijvoorbeeld een Eckhart, in het centrum. Dit houdt verband met de
centrale positie die meditatie in de chan stroming inneemt. Waar Huangbo ons
nadrukkelijk op wijst is dat we steeds iets willen doen of toevoegen aan onszelf, maar
dat het juist deze beweging is die onze rusteloosheid en ons gevoel van onvolledigheid
manifesteert. Misschien is dit dus niet slechts een probleem van de moderne
maatschappij. Ook Huangbo spreekt in dit kader over onthechting en wijst naar een
vorm van gelatenheid: de dingen nemen zoals ze tot ons komen. Daarbij maakt hij een
duidelijke scheiding tussen de discursieve leer (concepten, het intellect) en de staat van
bewustzijn die een in rust-zijn is. Daarbij vormt meditatie een oefening in simpelweg
bewust-zijn.
6.4 EVALUATIE VAN HET KADER
6.4.1 Over overeenkomsten en verschillen
Het is niet mijn bedoeling om een vergelijking te maken tussen Eckhart en Huangbo,
wel zien we dat er inderdaad overeenkomsten zijn (als, uiteraard ook, verschillen). Dit
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is niets bijzonders, het is immers de reden waarom we de mystiek als mystiek
denomineren: juist omdat er bepaalde overlappende elementen zijn waar te nemen.
Deze overlappingen zijn echter wel relevant om een andere reden: veel van de ‘claims’
die mystici doen zijn suggesties van (niet-)handelen die een bepaald effect (mystiek
bewustzijn) teweeg zouden brengen. Nu neemt de waarschijnlijkheid dat dat effect ook
daadwerkelijk optreedt mijns inziens toe, wanneer we dezelfde of vergelijkbare
suggesties vinden om dit te bereiken bij diverse auteurs uit diverse tradities. Dit geeft de
vergelijkende mystiek weer een methode om relevante geestelijke disciplineringen te
abstraheren die in het kader van de geestelijk zorg bruikbaar kunnen zijn op een
vergelijkbare manier als dat mindfulness zich bijvoorbeeld heeft ontwikkeld uit
wetenschappelijk getoetste effecten van meditatie.298
6.4.2 Valkuilen en beperkingen
Kunnen we inspiratie voor de geestelijke verzorging niet overal vandaan halen, waarom
slechts een focus op de mystiek? Uiteraard kunnen we in de geestelijke verzorging
inspiratie halen uit allerlei bronnen. De mystiek, die we over de hele wereld vinden en
die daarmee aansluit bij onze pluralistische inzichten van vandaag de dag, biedt mijns
inziens echter een zeer vruchtbare grond voor zingeving in onze moderne maatschappij
juist omdat zij het eerste persoonsperspectief (ons bewustzijn, de ervaring) centraal stelt.
Zij geeft ons daarmee de mogelijkheid om het dicht bij onszelf te houden en niet te ver
af te dwalen in theoretische discussies. Zij dwingt de (algemeen) geestelijk verzorger
bovendien om een levensvorm te vinden—een praktische manifestatie van de geleerde
‘wijsheden’. Dit is nu vaak juist hetgeen bij de algemeen geestelijk verzorger ontbreekt
of onderontwikkeld is, daar zij los is van iedere institutionele vorm. Op termijn kan dit
een spirituele vervlakking tegengaan. Zij overstijgt bovendien zowel religieuze als
seculiere stromingen en biedt zo een eenheid in pluriformiteit. En ten slotte biedt zij ons
een concreet, door iemand geleefd, ideaalvoorbeeld van hoe we in de praktijk meer
diepgang kunnen geven aan ons eigen leven.
De mystiek heeft echter ook beperkingen of, zo zouden we ietwat dramatisch
kunnen zeggen, gevaren. Dat is allereerst de taal van de mystici. Deze kan soms érg
ingewikkeld en paradoxaal lijken. We begrijpen niet goed wat er bedoeld wordt. We
kunnen ons dan verliezen in rationeel proberen te doorgronden wat de mysticus of
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mystica precies bedoeld heeft. Daar ligt dan ook direct weer het gevaar van de
theoretische benadering op de loer. Om dit tegen te gaan is mijn voorstel geweest om
de teksten fenomenologisch te benaderen, dat wil zeggen dat we ze als een uitdrukking
van een bepaalde staat van bewustzijn dienen te beschouwen.
Een ander aspect van de taal is de grote diversiteit van concepten die deze
mystici gebruiken. Zij moeten het vaak doen met de concepten die ze historisch gezien
overgeleverd hebben gekregen. En dit brengt ons bij het volgende probleem: dat de
kracht van de hoeveelheid tradities die de mystiek overbrugt tegelijkertijd ook haar
zwakte is. Het kan er namelijk toe leiden dat we de teksten van de mystici niet tegen de
historische en contextuele achtergrond plaatsen van waaruit ze komen, ze zogezegd in
een vacuüm gaan lezen, en dit kan er weer toe leiden dat we in deze teksten gaan lezen
wat we zelf willen lezen. Dit gebeurt al snel wanneer we een al te perennialistische
benadering hanteren: we zoeken alleen nog de universele boodschap en in ons zoeken
creëren we die deels zelf. Dat lossen we alleen op door een gedegen historische en
inhoudelijke kennis te hebben van de tradities waar deze mystieke stromingen (soms)
toe behoren. Deels heb ik dit bezwaar proberen te ondervangen door de bestudering
van de mystici te plaatsen in het kader van comparatief mysticisme: de wetenschap van
het vergelijken van mystieke tradities. Omdat in dat veld van religiewetenschappen/
filosofie veel van de valkuilen al herkend en bediscussieerd zijn. Verder geeft dit
wetenschappelijke kader ook een distantie ten opzichte van de mystici. Het gevaar dat
hierbij echter wederom kan optreden is, zoals Frits Staal stelt, dat we alleen nog maar de
zaak wetenschappelijk (en dus theoretisch) gaan benaderen, terwijl nu juist het
doorleefde (praktische) element centraal hoort te staan. Dit is ook de beperking die een
wetenschappelijke opleiding als basis voor de algemeen geestelijke verzorging heeft.
De laatste beperking die ik nog zou willen aanstippen is dat de mystici juist door
hun focus op het ietwat mysterieuze ‘mystieke bewustzijn’ daarmee een afkeer of
onbegrip kunnen oproepen. Wat is dit immers voor een bewering? Zeker voor geestelijk
verzorgers in een atheïstisch of areligieus kader is de bewering dat we één kunnen
worden met de goddelijke werkelijkheid (of met brahman, of nirvāṇa kunnen ervaren, etc.)
wellicht iets waar zij weinig mee kunnen. Daarom is mijn argument ook steeds geweest
om dit wel het selectiecriterium te laten zijn (zo wordt de mystiek immers gedefinieerd),
maar om ons verder niet al te veel bezig te houden met die ervaring zelf. Het woordloze
is immers toch niet uit te drukken in woorden; en dat geldt overigens voor alle
ervaringen. Onze houding ten opzichte van zulke beweringen is dan ook idealiter, en
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daarin volg ik de mystici, ‘onthecht’: mochten ze komen, dan komen ze—zo niet, dan
niet.299 Ook kan het helpen om deze ervaring wat minder groots, als simpelweg een
staat van ‘rust’ te beschouwen, zij het een diepgevoelde, dragende rust.300 Wat
bovendien meer geloofwaardigheid aan dergelijke beweringen kan geven is door te
bedenken dat bepaalde psychedelica ook zeer vreemde bewustzijnservaringen teweeg
kunnen brengen.301
6.5 SUGGESTIE EN AANBEVELING
Deze scriptie heeft de theoretische mogelijkheid verkend naar de bruikbaarheid van de
mystiek voor de spiritualiteit van de (algemeen) geestelijk verzorger. In een opleiding en
beroepssector die dusdanig in een identiteitscrisis verkeert, is mijns inziens iedere vorm
van duiding van hoe we eenheid in deze pluriformiteit kunnen brengen noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit echter dat er concrete vormen gevonden zullen moeten
worden, zowel in de opleidingen als in de beroepssector. Met het laatste deel van deze
scriptie heb ik gepoogd om concrete leerpunten te destilleren uit twee mystieke teksten,
om aldus een voorbeeld te geven van de bruikbaarheid ervan. Om hier echter een
structurele vorm voor te verzinnen die integreerbaar is in een academisch curriculum
voert voorbij de reikwijdte van mijn thesis, maar is wel de volgende essentiële stap. De
vraag is echter of we deze vorm structureel zouden moeten wíllen verzinnen, of dat dit
meer iets is dat door de universiteiten en de beroepssector zélf in onderling overleg en
in een praktijk van proberen en leren zou moeten geschieden. Ik neig zelf naar de laatste
optie en ook om die reden zet ik geen concreet programma uiteen voor de integratie
van mystieke stromingen binnen het kader van de wetenschappelijke bestudering ervan.
Het is bovendien ook niet gezegd dat de integratie van de mystiek alle problemen oplost.
Mijn voorstel moet eerder gezien worden als een ontwikkeling die plaatsvinden naast de
verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het beroep. Juist omdat in
deze beide polen de spirituele dimensie van het beroep onder druk is komen te staan.
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Parallelen met het stoïcijnse apatheia of het sceptische (pyrrhonische) ataraxia zijn makkelijk te trekken.
Zie Van Grinsven, Beyond Rafts & Ladders, pp. 52-57
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Epiloog
Veel woorden zijn nodig geweest om rond het woordloze te cirkelen. Het
argument heeft echter geen referentie naar het woordloze nodig. Zoals gezegd is dit
slechts het selectiecriterium geweest. Het gaat er nu vooral om, dat wat wél in woorden
uitgedrukt is goed in ons op te nemen en te evalueren wat de waarde ervan kan zijn
voor de spirituele zorg. We hoeven in de geestelijke verzorging niet het hele vak
opnieuw uit te vinden, omdat we tegenwoordig ‘algemeen’ of ‘seculier’ zijn geworden.
De wereld bevat veel wijsheid die ons kan leiden. Veel, zo niet alles, is al een keer gezegd
en de mystici in het bijzonder lijken bijna onvoorstelbaar relevant voor onze tijd—of
wellicht kennen zij voor iedere tijd hun relevantie.
De geestelijk verzorging is een discipline die steeds weer opnieuw met een
identiteitscrisis te maken heeft gehad. De vraag naar geestelijke bijstand lijkt echter nog
nooit zo groot te zijn geweest als vandaag de dag, getuige alleen al de groei van de
nieuwe spiritualiteit, maar ook de schrikbarende aantallen in de psychische zorg. Het is
dan ook zaak om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Mijn pleidooi in het
voorafgaande is aldus dat het hervinden van spirituele bronnen in de mystiek de
(algemeen) geestelijke verzorging meer houvast geeft en wellicht ook meer
gereedschappen oplevert om zichzelf relevant te kunnen maken voor onze huidige tijd.
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