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“Er is één ding dat, als het gekoesterd en
regelmatig toegepast wordt, zal leiden

tot een diepe spirituele intentie, tot
vrede, tot opmerkzaamheid en helder

begrip, tot visie en kennis, tot een
gelukkig leven hier en nu en tot een

hoogtepunt in wijsheid en
bewustwording. Wat dat ene ding is?

Het is opmerkzaamheid die op het
lichaam gericht is.”

BOEDDHA (CA. 563-483 V. CHR.)

Iedereen weet wat er bedoeld wordt als je zegt: “Een
lapsus is een verspreking van het onderbewustzijn” of
“Met 3,5 promille in je bloed verlies je gegarandeerd je
bewustzijn.” Maar het onder woorden brengen van
‘bewustzijn’ verloopt niet zo vlot! Probeer maar eens…
Het fenomeen blijft een hoofdbrekend en glibberig
onderwerp. Toch begaven we ons, hand in hand, op dit
gladde ijs en vroegen we aan 12 mensen uit verschillen-
de disciplines en tradities om zich te wagen aan een
bespiegeling, in de hoop dat de som van alle artikels ons
dichter bij ‘bewust zijn’ brengt. Ons doel was een sterke
Antenne met een waaier aan invalshoeken. Of we hierin
slaagden, laten we over aan uw smaak of mening! 

De cover: een eyeopener…
De gestippelde cover verbergt een stereogram (een optische
diepte-illusie). Het zoeken van het verborgen beeld kan
een oefening in bewustwording zijn: probeer van uw
observerende bewustzijn te switchen naar beleving.
We helpen u graag op weg met enkele instructies:

• Kijk wazig dóór de Antenne, totdat het 3D beeld zich
losmaakt.

• Kijk ‘scheel’, totdat je de voor- en achtergrond ont-
waart.

• Druk je neus óp het papier. Neem langzaam afstand
zonder je blik scherp te stellen.

Blijf staren, tot… !

Extra tips
• Laat het onscherpe beeld rustig inwerken. Neem je

tijd.
• Geef niet meteen op, na een eerste gelukte poging

gaat het steeds makkelijker.
• Ongeveer 10% van de mensen kunnen de diepte-illu-

sie niet zien. Jammer.
• Het is vaak even zoeken naar de juiste manier, maar

áls het lukt, gaat er een wondere wereld voor je open.
Succes!

Om vat te krijgen op het begrip ‘bewustzijn’ namen wij
de ‘Dikke Van Dale’ bij de hand en vonden de volgende
omschrijving: “(1) vermogen tot besef, tot weten en
erkennen van het bestaan van zichzelf en van de
wereld � bovenbewustzijn, zinnen (2) zintuiglijk besef.”
Van hieruit leek het ons boeiend om doorheen verschil-
lende religieuze/levensbeschouwelijke tradities te reizen
op zoek naar ‘bewustzijn’. We vroegen aan de auteurs
om, geheel getrouw aan hun levensbeschouwelijk den-
ken, een licht te werpen op het concept ‘bewustzijn’.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook stil te staan
bij de joodse en islamitische traditie, maar onze zoektocht
verliep anders dan gepland. Toch laten we, geheel binnen
het opzet van deze reis, ons binnen de katholieke religie
gidsen door abt Jos Wouters, waarna professor Rik
Pinxten ons vergast op een vrijzinnig-humanistische
invalshoek. We eindigen dit drieluik met de heer Frans
Goetghebeur die ons net iets verder meeneemt in de
boeddhistische levensbeschouwing, waarin ‘bewustzijn’
een centrale rol speelt.
Bewustzijn in de katholieke traditie . . . . . . . . . . p. 5
Bewustzijn is een sociaal fenomeen . . . . . . . . . . p. 7
Enkele beschouwingen over het boeddhisme en de
westerse wetenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 9

Roger Quintens vergelijkt verschillende levensbe-
schouwingen vanuit hun dieptestructuur en ontdekt zo
grote overeenkomsten. Hij pleit ervoor met onze ratio
en logica over de verschillen heen te leren kijken en zo

Karen Moulart

moreel consulent CMD Halle

Jasmien Peeters

moreel consulent PCMD Leuven

Leen Blomme

assistent-moreel consulent CMD Halle
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beperkende stereotyperingen te doorbreken. Deze
reflectie leidt naar diepere inzichten.
Bewustwording bevrijdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Psychiater Edel Maex geeft trainingen in ‘mindfulness’,
een manier om om te gaan met moeilijke en stressvolle
ervaringen. Mindfulness vindt zijn oorsprong in boed-
dhistische meditatietechnieken: in plaats van voortdu-
rend toe te leven naar doelen die ver in de toekomst lig-
gen, leer je met een milde, open aandacht bewust aan-
wezig te zijn bij wat nu is. In zijn tekst onderzoekt hij
waarom mindfulness er zolang over heeft gedaan om
het Westen te veroveren.
Mindfulness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 17

In de dagdagelijkse praktijk van de morele bijstand wor-
den moreel consulenten vaak geconfronteerd met een
veelheid aan vormen van bewustzijn en haar deelfunc-
ties, zoals denken en waarnemen. Karen Moulart belicht
in dit artikel het gevaar van een vervormde projectie in
het bewustzijn door stigma en zelfstigmatisatie.
Stigma, het product van het menselijke proces van den-
ken en (on)bewustzijn. Een theoretische analyse uit de
dagdagelijkse praktijk van de morele bijstand . . . p. 24

Luc Rombaut experimenteerde als jonge snaak naar har-
tenlust met drugs. Na een stormachtige carrière in de recla-
mewereld trekt hij gedurende een jaar de wereld rond.
Tijdens deze ‘sabbatical’ bestudeerde hij het drugsgebruik in
Peru, Bolivia, Arizona, Indonesië, Nepal en India. Rombaut
geeft nu presentaties over drugspreventie. Voor deze
Antenne schreef hij een ervaringsdeskundig artikel over de
invloed van psychedelica op ons bewustzijn.
Bewustzijnsverandering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 27

In Geel, hartje Kempen, staan drie huizen: het
Zonnehuis, het Hollehuis en het Blommehuis. 48 perso-
nen met dementie leven er een ‘gewoon’ leven in een
‘gewone’ omgeving. De huizen nodigen bewoners én
familie uit om er in te wonen en te leven. “De geur van
de soep zet aan om te eten, het geroezemoes in de leef-
kamer nodigt uit om uw zeg te doen...” Kris Versteele
bracht deze huizen en hun bijzondere bewoners een
bezoek. Een ontroerend verslag over een ‘anders’
bewustzijn, ten huize Perrekes.
Baken in de mist… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

Ons onderbewustzijn wordt wel eens voorgesteld als een
goed bewaakt bolwerk dat zich ergens diep in de kroch-
ten van onze geest wegstopt. Toch kunnen we via zelf-
hypnose dat onderbewustzijn weloverwogen bood-
schappen geven. Moreel consulent Jasmien Peeters
wilde er het fijne van weten en daalde af naar de terra
incognita van de menselijke geest. Hypnotherapeut
Wilfried Van Craen wijst haar de weg.
Zelfhypnose, de kracht van het onbewuste . . . . p. 34 

Nadia Belsack neemt ons mee in haar praktijk van de
creatieve therapie. Het zuivere gesprek blijkt bij som-
mige mensen niet toereikend om tot bewustzijn te
komen. Via zintuiglijke kanalen tracht Nadia op een cre-
atieve manier dingen binnen het bewustzijn van haar
cliënten te brengen. Met de kracht van creativiteit kan je
mensen uit de beperkingen van het cognitieve denken
halen. Met voorbeelden maakt Nadia ons duidelijk hoe
creativiteit een bewustzijnsstroom op gang kan brengen.
Creatieve therapie en bewust-ZIJN . . . . . . . . . . . p. 39

De culinaire organisatie Slow Food wil onze traditionele
eetcultuur in ere houden en pleit vurig voor verfijning,
kwaliteit en smaakbewustzijn. Terug naar de basis van
goed eten en drinken.
Slowfood, het bewuste genieten . . . . . . . . . . . . p. 43

Evelien Vandenbussche zette haar eerste stapjes in de
neurologische wereld van Steven Laureys, onderzoeker
aan de Universiteit van Luik. Uit zijn onderzoek blijkt dat
de klinische toestand van een patiënt niet simpelweg op
te delen valt in bewustzijn of geen bewustzijn.
Een neurologische zoektocht naar het (on)bewustzijn
in verschillende klinische toestanden . . . . . . . . p. 45

In de Academie voor Levenskunst leren we dat de evo-
lutie van het bewustzijn een proces is dat leidt tot vrij-
heid. Met dr. Gerbert Bakx wordt het bewustzijn een
herkenbare vertrouwde metgezel op weg naar liefde.
Over bewustzijn, spiritualiteit, mindfulness, liefde,
lijden en andere verhalen... . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48

Deze Antenne kan niet volledig zijn zonder de auteurs en
het grafisch bureau In/Flux (cover) te bedanken, maar
ook in het bijzonder Kris Versteele, die mee aan de wieg
lag van dit nummer.

De gest ippelde cover  verbergt  d i t  stereogram.
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Bewustzijn is, zoals het woord zegt, ‘wetend zijn’, in
de zin van ‘beseffen dat je bestaat’. Het heeft te
maken met het besef van de realiteit, met waar-

neming en reflectie. Waarnemen heeft natuurlijk te
maken met je zintuigen, terwijl reflectie een geestelijk
proces is waarin je bezig bent met jezelf in verhouding tot
wat je gezien, gehoord, gevoeld of geproefd hebt. In de
reflectie probeer je ook verbanden te leggen tussen de
dingen onderling en de ervaringen die je met die dingen
hebt of gehad hebt. Ook dit proces kan op zijn beurt een
voorwerp zijn van ‘bewustzijn’ in de zin dat je beseft dat
je denkt en voelt. In de praktijk is het vaak onmogelijk
een klaar onderscheid te maken tussen waarnemen en
reflecteren.

Nadenken over bewustzijn is vooral een opdracht voor de
filosofische antropologie. Het is een algemeen menselijk
gegeven dat losstaat van de verschillende levensbeschou-
wingen. De vraag stellen naar een katholieke benadering
van ‘bewustzijn’, doet een beroep op drie niveaus van
waaruit het antwoord kan gegeven worden. Algemeen
antropologisch als men wil, algemeen religieus en speci-
fiek, in die zin dat men dan het bewustzijn beschouwt
vanuit de gegevens van de katholieke geloofsleer. Een ant-
woord vanuit het laatste niveau zal dikwijls, ook aan
katholieken, de indruk geven dat men een levende werke-
lijkheid miskent door haar te willen persen in een concep-
tueel kader.

Het bewustzijn speelt hoe dan ook een grote rol in de per-
soonlijke beleving van een godsdienst. Om te kunnen spre-
ken van een persoonlijke beleving is het noodzakelijk dat de
geloofsleer niet louter een geraamte is van ideeën, die men
op grond van het gezag dat men toekent aan een bepaalde
traditie aanneemt.

In het verhaal van het begin van de regering van koning
Salomo in het eerste boek van de koningen, wordt
gezegd dat de jonge vorst bidt om wijsheid. In de con-
text van dit gebed vraagt Salomo: “Geef dus uw dienaar
een opmerkzaam hart.” (1. Kon., 3,9) Wijsheid veronder-
stelt opmerkzaamheid. Aandachtig leven, luisteren en
kijken voorbij de oppervlakte. Een diepe innerlijke,
beschouwende oplettendheid. Een betrokkenheid op,
interesse in wat zich in het leven zoal aandient. Het is de
basis voor een gevoel van verwondering. Men raakt

Bewustzijn
in de katholieke traditie

(een aanzet)

Jos Wouters

abt abdij Averbode
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doordenken’, maar van een ervaring van verwondering
die zich verbreedt tot dankbaarheid.

Het menselijk verstand botst, aangenomen dat het om een
mens gaat met een opmerkzaam hart, op zijn limieten. Laat
dat hart, in de Hebreeuwse traditie niet het gevoel, maar de
hele innerlijkheid van de mens, maar opmerkzaam blijven.
De verwondering kan immers wel blijven groeien en de
dankbaarheid ook. Voor de gelovige is de dankbaarheid een
beaming van Gods aanwezigheid, als hij er tenminste in
slaagt zijn levenservaring te beleven in harmonie met zijn
geloofskennis. Het is inderdaad mogelijk dat men wel de
religieuze ervaring kent, maar deze niet verbindt met wat
men in de kerk geleerd heeft. Met de verdieping van de ver-
wondering groeit het onbezorgde besef van niet-weten en
niet-kennen. In de diepte van alles ervaart men dankbaar
een ongrijpbare aanwezigheid die solide is en altijd daar, in
alles, ook in het eigen bewustzijn.

Vermoedelijk is deze ervaring algemeen menselijk. De
geloofsleer geeft er een eigen duiding aan, maar kan,
mijns inziens, de ervaring niet vervangen. Het opmerkza-
me hart is onvervangbaar.

De grote bekoring voor een katholiek die zijn geloof bewust
tracht te beleven is fideïsme. Dit is het cultiveren van het
gevoel (verwondering), zonder zijn intellect te gebruiken.
De prijs voor het fideïsme is dat men zijn betrokkenheid op
de werkelijkheid verliest. De juiste waardering van het intel-
lect houdt in de katholieke traditie in dat men het blijft
gebruiken en dat de ervaring van zijn beperktheid juist een
formidabele gelegenheid is om het hart (nog steeds de
innerlijke mens in zijn totaliteit) opmerkzaam te houden.
Niet willen weten sluit de geest immers af.

Op deze basis, die ik geschetst heb vanuit mijn globale
kennis van de christelijke westerse mystiek, speelt de
dogmatiek, gestoeld op de Bijbel en de traditie, de rol van
verklaren en verduidelijken. Dit helemaal uitleggen zou
een gigantisch werk zijn, dat de limieten van dit artikel
overschrijdt. De dogmatiek of de geloofsleer verbindt de
religieuze ervaring met beelden en begrippen, zodat er
over gereflecteerd kan worden. Ze vervangt echter nooit
het contact met de werkelijkheid.

Bij wijze van voorbeeld wijs ik hier op het aanspreken
van God als ‘Vader’, een aanspreking van een ongeken-
de vermetelheid, ware het niet dat deze duiding terug-
gaat op wat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde. De
katholieke traditie gaat hier op terug en heeft deze
eigen manier van Jezus om God ter sprake te brengen en
aan te spreken bewaard. Maar het respect voor de tradi-
tie alleen maakt van dit beeld geen verwijzing naar een
mateloos boeiende, ontroerende en levende werkelijk-
heid. Daarvoor heeft de traditie mensen nodig met een
opmerkzaam hart.

steeds meer geboeid door het lelijke en het mooie, het
goede en het verdorvene, het alledaagse en het verhe-
vene. Diep in dat alles ervaart men daar deel van uit te
maken. In de diepte gaat onder de veelheid van ervarin-
gen een eenheid schuil. Men kan die ervaring duiden als
de aanwezigheid van iets, van een mysterie, iets dat
men vermoedt maar het bevattingsvermogen als zoda-
nig overstijgt. De gelovige zal dit mysterie verbinden
met de aanwezigheid van God.

Het lijkt me evident dat hij dat doet vanuit wat hij weet
en vanuit wat hij hoorde. God is niet zomaar te ervaren.
Het mysterie in het bestaan wel. Toch bidt Salomo om een
opmerkzaam hart. Met dit gebed verwoordt hij, ‘avant la
lettre’, een diepe overtuiging die eigen is aan de wester-
se (katholieke) spiritualiteit, namelijk dat een zo groot
mogelijke betrokkenheid op de werkelijkheid noodzake-
lijk is om echt en volwassen gelovig te worden. Hoe aan-
dachtiger de waarneming, hoe dieper de zin voor het
mysterie en hoe groter het besef dat God, hoewel Hij als
‘schepper’ en ‘verlosser’ als het ware de sleutelsteen is
van de hele katholieke dogmatiek, onkenbaar is. Het
summum van godskennis bestaat in het diepe besef dat
wij Hem niet kunnen kennen, dat Hij buiten het menselijk
begripsvermogen valt, dat alle denkcategorieën te eng
zijn. Zijn aanwezigheid ervaren is geen kwestie van ‘goed
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is een sociaal fenomeen

Wat we niet weten
Bewustzijn is de voorbije jaren in. De opmars van de neuro-
wetenschappen is daaraan niet vreemd. Persoonlijk ben ik
nog steeds niet overtuigd van de resultaten van deze disci-
plines. Natuurlijk zullen we plaatsen en functies vinden in
de hersenen waar een bepaald element van bewustzijn
moet mee te maken hebben. Maar de complexiteit van de
mens blijft verbazen en de neurologische gronden kan ik,
tot nader orde, nog steeds enkel zien als de omschrijving
van de voorwaarden voor bewustzijnsverschijnselen. Met
andere woorden, alle reductie van menselijk voelen, den-
ken en willen tot de neurologische voorwaarden ervan ver-
werp ik. Elk reductionisme is om te beginnen conservatief
(of reactionair: vandaar het nieuwe succes van die biologi-
sche verklaringen vandaag, denk ik, in de restauratietijd
waarin we leven) en verder ook steeds halve kennis geble-
ken. Ik opteer dus voor een open, synthetische benadering.
Dat is een eerste punt.

Bewustzijn is een raadsel
Er blijven heel belangrijke vragen. De bekende vrijdenker
psychiater Dierkens uit Bergen in Wallonië heeft zijn hele
leven gewijd aan de studie van vreemde bewustzijnsver-
schijnselen. Telepathie, ‘déjà vu’, hypnose enzovoort en zijn
besluit was dat hij alles kon begrijpen en beheersen (typisch
een dokter: je zegt niet gewoon, je gaat het ook doen om
iets te kennen), behalve het zogenaamde voorgevoel. Dat
wil zeggen, u kan voorvoelen dat iemand u zal bellen, dat u
haar zal ontmoeten, dat een gebeurtenis zal plaatshebben…
en dan gebeurt dat ook daadwerkelijk. Een indiaanse infor-
mant zegde me ooit: “Als je iets echt wil, dan moet je er
veel aan denken en dan ‘wordt’ het ook echt.” Iedereen
kent hiervan voorbeelden in het eigen leven en de mythes
en verhalen geven vele voorbeelden van dit fenomeen. Tot
nader order ken ik geen theorie over bewustzijn die dit
fenomeen goed kan vatten en verklaren. Het eenvoudig
wegwuiven als flauwekul is te simpel. Het zou een schuldig
bewustzijn moeten geven, meen ik.

Bewustzijn 
is een sociaal en cultureel fenomeen
Ik plaats de discussie over bewustzijn in een bredere con-
text. De psychologie heeft bij haar ontstaan twee funderin-
gen vooropgezet: de experimentele psychologie binnen het
individu en de ‘volkerenpsychologie’ (Wundt, ca 1860). Dat
wil zeggen dat de grondleggers dachten dat fenomenen

Rik Pinxten

Universiteit Gent en voorzitter HVV
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zoals denken, voelen, willen en ageren deels konden bestu-
deerd worden als processen die zich afspelen in het indivi-
du. Daar voelen, zien of ervaren we dingen. In het bewust-
zijn (en deels ook het onderbewuste), zo men wil. Dat indi-
vidu is de drager van ervaringen, zou ik zeggen. De experi-
mentele psychologie heeft zich nagenoeg exclusief daarop
gericht: de studie van die fenomenen op het niveau van die
drager. Door de reacties van de drager (zweten, hartslag
enzovoort) te bestuderen. Daarnaast was er echter het juis-

te inzicht van Wundt dat een individu niet op zichzelf
bestaat en bijvoorbeeld op zichzelf niets kan leren. De
bekende ‘Wilde van Aveyron’ is maar een voorbeeld van de
manier waarop mensenkinderen een wolf, een aap of een
mens worden naargelang de sociale en culturele context
waarin ze opgevoed worden. We weten uit ervaring ook dat
we gevoeligheden, smaken, kennis en waarden ontwikke-
len door het milieu waarin we opgetrokken worden (samen
met een deel erfelijke bepaaldheid, natuurlijk).
Met andere woorden, zonder sociale context is er geen leren
van een menselijke aard en dus geen bewustzijn in de bete-
kenis die men ook daaraan hecht. Dat wil zeggen, de initiële
capaciteit zal er nog wel zijn, maar de invulling en uitwer-
king niet. En dus is er geen bewustzijn dat de moeite waard
is om die term te gebruiken. Het is zoals met eten: als ik
geen smaken en geen sociaal gedrag van samen eten ont-
wikkel, dan zal ik nog altijd etenswaren kunnen verorberen
en verteren, maar ik zal een menselijke vorm van sociaal
eten en genieten van verschillende smaken niet kennen. Ik
zal eten als een primair of als een lager dier. Zeggen dat eten
alleen maar dat is (de biologische functie van voedsel bin-
nen nemen) is een ongeoorloofde reductie, die ik bestrijd als
humanist.
Die tweede richting in de psychologie is, het zal duidelijk
zijn, de moeilijkste. Daarom is ze ook gedurende bijna ander-
halve eeuw maar karig ontwikkeld. Tot het einde van de
vorige eeuw (met werk van vooraanstaande mensen zoals J.
Bruner en M. Cole) de culturele en sociale psychologie terug

op de agenda gezet zijn. Individuen ontwikkelen niet in hun
hersenpan of hun lichaam, maar als lichaam (en hersenen
en klieren) in sociale en culturele contexten. Dus moeten we
individuen bestuderen als sociale en culturele wezens en
niet als ‘detached consciousness’ (op zichzelf levend bewust-
zijn, in een afgesloten individu). Dat is mijn standpunt.

Levensbeschouwelijk bewustzijn
De mysticus, de yogi en de meditatiebeoefenaar zijn even
zovele vormen van individuen die een aangeleerd gedrag
(dus sociaal en cultureel overgedragen door andere men-
sen) verder verfijnen, uitproberen en tot een grotere vorm
van verfijning en diepgang proberen te brengen. Ik weet dat
dit kan en ik betreur het dat de vrijzinnigen dit in het verle-
den hebben genegeerd. Het werd, volkomen onterecht,
afgedaan als ‘godsdienst’. En dus verworpen als flauwekul.
Dit heeft met godsdienst niets te maken, maar wel met het
verder ontwikkelen in de sociale en culturele context waar-
in elk individu leeft van de middelen en vormen van men-
tale capaciteiten waarover de mens in beginsel beschikt.
Dat iets daarvan door godsdiensten is opgeëist en gemono-
poliseerd in onze streken, is een historisch fait divers. Laat
ons dus emanciperen en daar overstappen.

De vrijzinnige humanist heeft, volgens mij, de unieke uit-
gangspositie dat zij of hij die stap kan zetten. Zoals we reeds
in het verleden getoond hebben dat seksuele bevrijding en
cultuur kan, eens we onze seksualiteit zelf opeisen en niet
door een instituut laten ‘beheren’ en zoals we dat deels ook
met vrijheid en vrije keuze hebben gedaan, zo kunnen we
dat ook met het domein van het bewustzijn en de vorming
en exploratie van bewustzijnsprocessen. We kunnen de dis-
cipline (want we zijn gesocialiseerd en geculturaliseerd en
geen simpele afgezonderde individuen) kiezen die we willen
en ons bewustzijn verder verkennen en uitproberen. Als vrij-
zinnige humanisten kunnen wij nagaan en uitproberen wat
de mysticus, de yogi, de zenboeddhist of wie ook aan bijzon-
dere technieken en inzichten heeft aangebracht in het uni-
versele domein van het menselijke bewustzijn. Dat zal gaan
van heel eenvoudige lichamelijke bewustzijnsveranderende
processen (uitgaande van een bepaalde lichaamshouding en
ademhalingstechnieken: zie werk van F. Goodman) tot zeer
intense, ‘harde’ concentratieoefeningen waarvoor bijvoor-
beeld zen bekend staat. Als vrijzinnige humanist staat niets
ons in de weg om dit te verkennen en te onderzoeken wat
de menselijke capaciteiten zoal zijn. Niets staat ons in de
weg behalve, zou ik durven zeggen, het ‘valse bewustzijn’
(om een term van vrijzinnige kameraad Marx te gebruiken),
namelijk het vreemde idee dat dit allemaal niet tot de men-
selijke capaciteiten behoort, omdat een godsdienstig insti-
tuut gedurende een tijd het alleenrecht over die menselijke
mogelijkheden onder zijn controle heeft willen houden. Ik
neem aan dat die bepaaldheid ‘door de vijand’ nu eindelijk
aan zijn grens toe is en dat we terug vrij kunnen exploreren
wat de mens zoal in huis heeft aan mogelijkheden. Zoals de
renaissance humanisten ons ooit hebben voorgedaan.
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B
oeddhisten verwonderen zich zoals kinderen en filoso-
fen en nog wel over de meest normale zaken.
Iedereen gaat inderdaad snel voorbij aan het feit dat

we kunnen praten, onthouden en begrijpen, mededogen
ontwikkelen en liefhebben, maar wat is het nu precies wat
van ons menselijke wezens maakt? Wetenschappers meen-
den dat dit te maken heeft met neurologie en biochemie en
met die “halve kilo koude havermout” in onze hersenpan,
zoals de Ameri kaan se mathematicus Penrose onze herse-
nen noemt. Diezelfde wetenschappers komen nu echter tot
de vaststelling dat de mensen tegelijkertijd de werking van
hun hersenen aansturen en er het product van zijn. Onlangs
stelden ze zelfs vast dat de hersenen zichzelf ook voortdu-
rend verbouwen aan de hand van gewenningen die mensen
er op na houden. Waar moeten we dit bewustzijn dan zoe-
ken en wie of wat bestuurt het uiteindelijk? Deze vragen
houden niet alleen de wetenschap in de ban, die zich bezig-
houdt met het atelier van de geest, maar ook de boeddhis-
ten die mediteren over de geest zelf.

Een fameuze omwenteling
We leven in een spannende tijd. Enkele decennia geleden is
immers zowel in de fysica als in de moleculaire biologie een
beslissende omslag gebeurd. Die omslag zet (zoals
Heisenberg dat voorspeld had) langzaam maar zeker de
wetenschappers ertoe aan om een andere taal te gebruiken
en ondermeer ook rekening te houden met de invloed van
het subject op het onderzoek en op de resultaten van de
gebruikte methode.(1)

Deze omwenteling heeft ervoor gezorgd dat sommige vast-
staande overtuigingen verdwijnen en plaats maken voor
nieuwe inzichten. Zo vond enkele jaren geleden het begrip
neuroplasticiteit ingang. Enkele decennia geleden was de
wetenschap trots op de ontdekking van de genen, waarin
de ontwikkeling van het neurologische systeem geprogram-
meerd zou zijn, die na een zekere leeftijd biologisch dan ook
volledig vaststond.
Alsof er -neurobiologisch gezien- op het vlak van de psycho-
logie weinig soepelheid meer te overwegen viel en de
mens gewoon een bundel impulsen en reflexen was als
software draaiend op een ingeprinte hardware. Men meen-
de dat het centrale zenuwstelsel na een zekere leeftijd geen
nieuwe neuronen meer genereerde.
Deze opvattingen werden gewijzigd door nieuw onderzoek
op cellulair niveau in de moleculaire biologie. De neurale
plasticiteit -het vermogen van de hersenen om onder
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invloed van ervaringen te veranderen- is een algemeen
aanvaard feit geworden. De jongste tijd heeft men onder-
vonden dat soepelheid, aanpassingsvermogen en de capa-
citeit om te evolueren de eigenschappen zijn van de herse-
nen die ‘modifiable, formable et formatrice’ (o.c. Malabou)
zijn. Zowel de vorming van de neuronale verbindingen, als
de veranderingen en ontwikkelingen en het vermogen tot
herstel zijn nu dankzij allerlei ‘brain imagery’-technieken
zichtbaar geworden.

Het resultaat hiervan is dat de wetenschap het paradigma
van ‘de Bouwmeester’, ‘de Controleur’, ‘de Homunculus’ in
de hersenen stilaan zal opgeven. Dit laatste staat niet los
van de evolutie van theïsme naar non-theïsme als funda-
menteel kenmerk van een verschuiving in het spirituele
bewustzijn van onze samenleving. In deze context begrijpen
we ook gemakkelijker de plaats die het boeddhisme
inneemt en de bijdrage die ze levert.

Onderdanigheid of autonome werking?
De denkmodellen van vroeger, zowel de wetenschappelijke
ideeën van voor de kwantumfysica als het godsidee in de
religie, veronderstellen dat de mens een plooi aanneemt in
zijn wezen, die hij er in feite niet zelf instrijkt. Dit zorgt ervoor
dat mensen gehoorzamen aan iets anders dan zichzelf.

Maar tegenwoordig gaat men ervan uit dat elk individu door
zijn of haar levenservaring en door de interacties met de
omgeving, de unieke geschiedenis van het leven van mijn-
heer x of mevrouw y vorm geeft en neerschrijft. Dit noemt
men neuronale flexibiliteit.
Flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin zijn kenmerken van
een beschaving waarin het idee van een centraal gezag stil-
aan wordt opgegeven en vervangen wordt door meer hori-
zontale (management) structuren.

Zoals de coherentie tussen de verschillende delen van het
karakter van iemand nu wordt beschreven als een ‘cartogra-
fie van netwerken’, zo zegt de Boeddha dat het ik, het zelf,
niet op zichzelf bestaat, maar in de relatieve werkelijkheid
werkzaam en merkbaar is als een samenloop van omstan-
digheden, van samenstellende elementen en systemen. Het
schema dat door de Boeddha wordt aangereikt en geba-
seerd is op de ideeën van ‘interrelatie en leegte’ biedt aldus
een woordenschat die ook voor de beschrijving van de
synaptische interacties tussen de verschillende systemen in
de hersenen bruikbaar is.

Een kwestie van epistemologie
Eén kernvraag die ook in de geschiedenis van de boeddhis-
tische filosofie wordt onderzocht(2), blijft nog altijd zonder
antwoord in het westerse discours: wat is precies het ver-
band tussen de hersenen en het beeld dat men zich van de
werkelijkheid vormt evenals van de ervaring die door het
subject wordt opgedaan? Of om het anders te stellen: hoe
ligt de verhouding tussen de mentale dimensie van het neu-

ronale en de neuronale dimensie van het mentale? Of om
het nog anders te verwoorden: op welke manier zijn het
fysische substraat van de hersenen en de subjectieve erva-
ringen van het bewustzijn met elkaar te verbinden?
Neurowetenschappers buigen zich over dezelfde vragen. “Ze
zijn als geheimschriftdecoders bezig een onbekende code te
kraken, de code waarmee het zenuwstelsel de externe
wereld presenteert.” (o.c. Ramachandran)

Boeddhisten zijn evenwel van oordeel dat mentale toestan-
den niet worden ervaren als louter neurologische impulsen.
Immers, je kunt de activiteiten van elk neuron in de mense-
lijke hersenen noteren en meten en de hele complexe con-
figuratie van het netwerk observeren. Toch is daarmee niet
alles gezegd over wat die geest, dat bewustzijn dan precies
is of ervaart. De hersenen zijn dan misschien rekenmachi-
nes, maar alle rekenmachines zijn daarom nog geen herse-
nen. De beschrijving van de blibjes en de biepjes in ons
lichaam kan wel dienen als een substraat voor een theorie
over de geest, een metafoor die verwijst naar de werking
van de geest.
De abhidharma (boeddhistische filosofie) is in tegenstelling
tot de wetenschap radicaal fenomenologisch van aard. In
die zin beschrijven wetenschap en boeddhisme niet dezelf-
de aspecten van de werkelijkheid. De abhidharma wil geen
mechanische uitleg geven over krachten die werken op klei-
ne substantiële partikels teneinde het proces te controleren.
Haar benadering heeft als bedoeling mensen mee te nemen
in een beweging die hen bevrijdt van onwetendheid
omtrent het geconditioneerde bestaan. Zoals Christopher
deCharms zegt: “De boeddhisten hebben zich vooral gecon-
centreerd op subtiele mentale verschijnselen, te beginnen
met gedachten en emoties, vervolgens meditatieve toe-
standen en ten slotte de mogelijkheid van verlichting, de
neurologen hebben zich vooral geconcentreerd op zaken als
reflexen en zintuiglijke sensaties en interesseren zich nog
maar kort voor eenvoudige cognitieve processen.”
(deCharms p. 288)
Boeddhisme en wetenschap volgden een andere weg, een
verschillende methode, maar riskeren elkaar nu wel te gaan
ontmoeten.

Op zoek naar de Graal
“Als je iets zoekt, vind je niets substantieels: er is alleen
geest;
Als je de geest zoekt, is er geen geest: zijn essentie is
immers leegte;
Als je ze beiden zoekt, zal de dualiteit zichzelf opheffen.
Moge ik het Heldere Licht, de ware natuur van de geest,
realiseren!”
Uit deze woorden van de Boeddha blijkt dat de spanning
tussen subject en object wellicht een manier is, waarop de
discursieve geest werkt. Tot de geest begint te leren om
goed te mediteren en in een niet-duale werking terecht-
komt, die openstaat voor haar natuurlijke, open en serene
natuur, los van elke dualiteit.
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Als we inzien dat er uiteindelijk niets te zien is, merken we
meteen dat al het zichtbare in wezen transparant is.
Of zoals de Dalai Lama het stelt: “Voor u is het lichaam als
een muur en het bewustzijn of de geest als een tekening.
Als er geen muur meer is, is er ook geen tekening meer.
Voor ons klopt dit voor het rudimentair aspect in de werking
van de geest. Maar niet voor het meer subtiele niveau
ervan. Zelfs zonder de muur is de geest nog daar.”

Het boeddhisme
biedt een fenome-
nologie van de
ervaring. Dit ge -
beurt precies op
het ogenblik dat de
westerse weten-
schap de nood hier-
aan begint in te
zien. Het boeddhis-
me heeft in de loop
der tijden een rijke
theorie met fijne
conceptuele werk-
tuigen ontwikkeld
die toelaten de
ongrijpbare natuur
van de beleving
(“ l a  nature  in  -

saisissable du vécu”, o.c. Varela) te duiden.
Op het ogenblik dat de nieuwe wetenschappen van de
geest de specificiteit van de menselijke ervaring in het oog
krijgen, kan dit wellicht een welkome bijdrage vormen om
juiste bewoordingen te vinden. Ze kan eventueel als beves-
tiging worden gebruikt voor de resultaten die de westerse
wetenschap bereikt.

Het zijn deze bespiegelingen over het verband tussen
de hersenen en de geest die de Dalai Lama hebben aan-
gezet om regelmatig topspecialisten uit de wereld van
de westerse wetenschap uit te nodigen om van gedach-
ten te wisselen over allerlei onderwerpen die verband
houden met bijvoorbeeld de werking van destructieve
emoties op onze geest en ons lichaam. De beroemde
‘Mind and Life’-bijeenkomsten zorgden voor een reeks
belangwekkende publicaties die sinds meer dan een
decennium met grote regelmaat en in vele talen wer-
den uitgebracht.

Toepassingen
Het hart, ooit zo lyrisch in liefdesgedichten bezongen, is
voor de wetenschap eerst en vooral een krachtige bloed-
pomp. Alles wordt zo beschreven, maar één orgaan
behoudt zijn mysterie: het brein, de zetel van gedachten en
geheugen, bron van emoties en ratio, van liefde en ver-
stand. Datgene wat onze zoektocht naar zingeving en ver-
klaringsmodellen stuurt.

Men zegt dat het menselijk brein de ingewikkeldste struc-
tuur is in het hele universum. De hersenen bestaan inder-
daad uit honderd miljard zenuwcellen of ‘neuronen’, de
structurele en functionele basiseenheden van het zenuw-
stelsel. Elk neuron legt tussen de duizend en tienduizend
contacten met andere neuronen. Het is op deze contactpun-
ten (synapsen) dat de uitwisseling van informatie plaats-
vindt. Naar het schijnt zou het aantal mogelijke combinaties
van hersenactiviteiten het aantal elementaire deeltjes in
het ons bekende heelal zelfs overtreffen. (o.c. Carpentier)
Recentelijk verschenen boeiende bespiegelingen over een
‘God spot’ onder de temporaal kwab van de hersenen. Men
zou het orgaan van de mystieke ervaringen hebben gevon-
den. Dennet gaat in dezelfde redenering religie als een suc-
cesrijk ‘mem’ beschrijven.
Toch zijn er wetenschappers die hopen dat er een moment
komt, waarop de intelligentie, het geheugen, de emotione-
le geestesgesteldheden en de seksualiteit kunnen worden
versterkt, de agressiviteit getemperd zal worden en het
gedrag volledig gemanipuleerd. Binnenkort zal er als je vro-
lijk, geconcentreerd, rustig of gelukkig wil zijn, wel een pil-
letje voor zijn.
De vraag blijft, of dat wel onze wensdroom is en of het een
oplossing is voor de problemen in de wereld. Wat we nog
allemaal gaan ontdekken, terwijl we zo de motorkap van
het brein optillen, is natuurlijk niet te voorzien. Er wordt nu
al over de cyborg gesproken: het onderscheid tussen mens
en machine zal hoe langer hoe onduidelijker worden.

Maar de vraag blijft nog steeds of ons bewustzijn een emer-
gentie is van fysieke processen. Is het voortgekomen uit de
toenemende complexiteit van de materie of staat het daar
los van? Dit filosofisch probleem bestaat al sinds de tijd van
de Griekse filosofie. Alle standpunten liggen tussen twee
extreme uitspraken: alles zit in de materie of alles is geest.
Zonder zomaar eventjes snel voor een oplossing te zorgen
voor deze eeuwenoude vraagstelling, wil ik wel, zoals de
Dalai Lama, vragen: “Als de geest een emergent verschijn-
sel is en geest en lichaam soms van dezelfde natuur zijn,
wanneer en hoe gebeurt dan precies de overgang van dode
naar levende materie en van materie naar bewustzijn?”

Dat we ons van de oorzaak (een niet substantiële geest)
niet bewust zijn, betekent niet dat er geen oorzaak is. We
kunnen het alleen nog niet zien. De mens is zich lange tijd
niet bewust geweest van de oorzaak van de beweging van
de planeten, maar die oorzaak was er wel degelijk.

“Is het niet zo dat u eenvoudig geen psychische fenome-
nen hebt gevonden die onafhankelijk zijn van fysieke
gebeurtenissen, in plaats van dat u zou gevonden hebben
dat psychische fenomenen niet onafhankelijk zijn van
stoffelijke gebeurtenissen? Dat is een subtiel maar
belangrijk onderscheid.” Aldus een fijne opmerking van
de Dalai Lama tijdens één van de eerste ‘Mind and Life’-
gesprekken.

Dalai Lama



A
nt

en
ne

12 maart 2007

Conclusie
Het boeddhisme gebruikt andere woorden dan de weten-
schap om over de geest te spreken: oorspronkelijk
bewustzijnscontinuüm, natuurlijke en wetende helder-
heid, uiteindelijke aard van de geest, boeddhanatuur,
natuurlijke staat van de geest, niet verstoord oorspronke-
lijk bewustzijn, spontane zuiverheid, ongekunstelde aan-
wezigheid, oneindige uitgestrektheid. Beide benaderin-

gen staan blijkbaar nog ver van elkaar af, als je de
gebruikte woordenschat bekijkt.
Hoe moet je dergelijke mentale realiteiten, die geen
enkele plek in de ruimte bezetten en zich niet voor kwan-
titatieve meting lenen, dan benaderen?
In zijn tijd al stelde Augustinus (354-430), een theoloog
die een enorme impact heeft gehad, dat het probleem
van de oorsprong van de menselijke ziel voor hem een
mysterie bleef.
Voor de Boeddha is het bestaan van het bewustzijnsconti-
nuüm in elk geval een ervaringsfeit en het resultaat van
een diepgaand inzicht. De wetenschap legt dankzij een
doorgedreven intellectuele oefening en een strikte
methodiek stilaan van buitenaf alle resultaten van de
werking van ditzelfde bewustzijn bloot.

We leven in een boeiende tijd en de ontmoeting tussen
de westerse wetenschap en het boeddhisme is hiervan
een mooie illustratie.
Deze dialoog is niet alleen mogelijk, zoals uit vele recen-
te initiatieven en publicaties blijkt, maar ook aangewe-
zen, gezien de stand van zaken. Enerzijds, kan het boed-
dhisme de redenering volgen dat wat zij het grove
bewustzijn noemt (dit wil zeggen alle ervaringen die ver-
band houden met de zintuiglijke ervaringen en mogelijk
gemaakt worden door de vijf vormen van bewustzijn:
visueel, auditief, olfactief, tactiel en mentaal bewustzijn),
verband houdt met de hersenwerking. Anderzijds blijft de
vraag open of het subtiele bewustzijn (dat zich bijvoor-
beeld uit tijdens de slaaptoestand, op het ogenblik van
het sterven en als gevolg van invloeden vanuit het onder-

bewustzijn) buiten het feit dat het ervaren wordt, ook te
meten en dus in coördinaten van tijd en ruimte te vatten
is of niet. Voorlopig antwoordt de wetenschap negatief,
het boeddhisme wacht rustig af omdat het wel weet dat
een ander antwoord op die vraag heel wat gevolgen
heeft.

Noten

1) Dit is wat Humberto Maturana en Francisco Varela ‘autopoiesis’ (zelfschepping)

noemen: de manier waarop een levend systeem ontstaat en zijn continueren-

de identiteit weet te behouden, zelfs als alle componenten zich in een voort-

durende staat van verandering bevinden.

In het begin van de jaren zeventig van de afgelopen eeuw werd de autopoiesis

theorie als ketterij beschouwd, maar tegenwoordig wordt ze door wetenschap-

pers buitengewoon serieus genomen en haar invloed geldt een zeer breed ter-

rein dat loopt van de filosofie van de geest en de cognitieve wetenschappen

tot aan de complexiteitstheorie toe.

2) Zo is de vaibhashika -richting in de boeddhistische filosofie- ervan overtuigd

dat de perceptie eenvoudig een weerspiegelde representatie betreft. De ove-

rige richtingen stellen dat er zich een actiever proces voltrekt, waarin een rol

is weggelegd voor de subjectieve kant van het gebeuren.

Kort gezegd, in de hele boeddhistische filosofie wordt de vraag behandeld of

we de objecten als zodanig visueel waarnemen (zonder tussenkomst van een

‘innerlijk’ beeld of een schema) dan wel of we de objecten in de buitenwereld

visueel waarnemen met behulp van ‘innerlijke’ mentale representatierasters.

Maar ook de wetenschap gaat de gevolgen inzien van het feit dat 80% van wat

men ziet niet komt van de auto die je ziet, maar het gevolg is van de netwer-

ken die allemaal betrokken zijn in het gebeuren.

Werner Heisenberg zei dat “wat we waarnemen niet de natuur in zich is, maar

de natuur voor zover blootgelegd door onze observatiemethodes.”
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Piaget heeft onderzocht hoe de menselijke geest zich
ontwikkelt van kindsheid tot de volwassenheid. Het
bewustzijn is aanvankelijk vaag aanwezig en ontwik-

kelt zich van lichamelijke gewaarwording, waarneming en
emotiebeleving tot abstract en rationeel denken. Dit ratio-
nele en logische denken biedt de mens de mogelijkheid om
naast het waarnemen van oppervlaktestructuren ook inzicht
te krijgen in dieptestructuren. Wanneer je levensbeschou-
wingen met elkaar vergelijkt op het niveau van oppervlak-
testructuren, kom je uit op een waaier van verscheidenheid.
Vergelijk je de levensbeschouwingen vanuit hun diepte -
structuren dan merk je grote overeenkomsten. Actief je
bewustzijn inzetten kan leiden tot onverhoopte perspectie-
ven en kan stereotyperingen die ontstaan zijn vanuit een
denken over oppervlaktestructuren doorbreken. Steeds gro-
tere bewustwording en doordringen in dieptestructuren
werken bevrijdend. We illustreren dit aan de hand van enke-
le voorbeelden.

Algemeen wordt in het Westen aangenomen dat de posi-
tie van de vrouw in de islam een minderwaardige is.
Sachiko Murata(1), een Amerikaanse geleerde van Japanse
huize, doet na een diepgaande studie van de islam in Iran,
waar ze gedurende zes jaar studeerde bij de beste islamge-
leerden, een onderzoek naar het vrouwzijn in de sapientiële
(wijsheids en mystieke) islamitische literatuur van Iran. Zij
vertrekt daarbij vanuit het beginsel van het taoïsme: uit
Tao komen voort Yin (het vrouwelijke) en Yang (het man-
nelijke). Toegepast op de islam: uit Allah komen voort de
microkosmos (mens, fundamenteel vrouwelijk) met een
mannelijk (geest) en een vrouwelijk (lichaam) beginsel en
de macrokosmos (heelal, fundamenteel mannelijk) met
eveneens een mannelijk (hemel) en een vrouwelijk
(aarde) beginsel. Omdat beide werelden uit het zelfde
principe, Allah of God, zijn voortgekomen, kun je die oor-
sprong zowel lezen en bestuderen vanuit de microkosmos
met behulp van de heilige schriften (Oude Testament,
Nieuwe Testament, de geschriften van Zoroaster en de
Koran) als vanuit de macrokosmos met behulp van de
natuur en wetenschappelijk onderzoek dat daarop is geba-
seerd. Vervolgens beschrijft Murata vanuit haar model en
de door haar bestudeerde literatuur een theologie, een
kosmologie en een spirituele psychologie waarin de ziel of
het zelf via zijn lagere vrouwelijke zelf kan afglijden naar
de dierlijke weg of via zijn hogere mannelijke zelf terug
naar zijn oorsprong kan. In een synthetisch afsluitend over-
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zicht plaatst Murata haar onderzoeksresultaten uit de
Tariqua (sapientiële, mystieke literatuur) naast twee ande-
re grote literatuurbronnen van de islam, namelijk de sharia
of regelgeving en de kalam of filosofie. Uit het traditie-
goed van de twee laatstgenoemde tradities speelt hiërar-
chie een centrale rol: Allah is een mannelijke God en een
deel van de islamitische spiritualiteit is eveneens erg man-
nelijk getint. Hiertegenover staat de Tariqua waar de ver-
eniging centraal staat (bijvoorbeeld door mystieke erva-
ring) en Allah en de islamitische spiritualiteit vrouwelijke
kenmerken hebben. Murata analyseert de twee stromin-
gen als aanvullingen op elkaar. Een rechtvaardige God en
een barmhartige God vullen elkaar in de eerste plaats aan.
De één kan niet zonder de ander en omgekeerd. We cite-
ren haar (p. 324) in vertaling: “De Werkelijkheid in Zich zelf
is ontvankelijk voor alle wording en ieder zaak. Zij geeft
geboorte aan een bipolaire God die én mededogend én
wraaklustig is, yin én yang, moeder én vader. Het mede-
dogen van deze bipolaire God gaat vooraf aan haar wraak,
wat wil zeggen dat Haar vrouwelijkheid reëler en funda-
menteler is dan Haar mannelijkheid.”
Twee pagina’s verder citeert zij Najm al-Din Razi uit de 13de

eeuw die over de zus van Husayn ibn Mansur al-Hallaj uit
de 10de eeuw het volgende zei: “Zijn zus kwam naar
Bagdad met de helft van haar gezicht bedekt met een slui-
er. Iemand met faam zei haar: ‘Waarom bedek je je gezicht
niet helemaal?’ Ze antwoordde: ‘Toon me een man, en ik
zal mijn gezicht bedekken. In heel Bagdad is slechts een
halve man en dat is (mijn broer) Husayn. Als het niet voor
hem was, dan liet ik die ene helft ook onbedekt’.” Ik besef
dat deze studie ver kan staan van de feitelijke alledaagse
gang van zaken bij veel islamitische families. Maar zij
toont wel aan dat in de kern van de islamitische religieu-
ze literatuur het genderdebat aanwezig is en een lans
breekt voor de vrouw. Daarover hoeven we in ieder geval
niet meer te twisten. Het bevrijdende van Murata’s bena-
dering is dat zij door het abstraherende ervan doordringt
tot de dieptestructuur van de totaliteit van de islamitische
literatuur en hierin een gelijkwaardige positie van man en
vrouw, van het mannelijke en het vrouwelijke kan ontwa-
ren. De praxis is een tweede zaak, maar daarover is in
geen enkele cultuur of religie vooralsnog alles onderzocht
en het laatste woord gezegd.

Een ander voorbeeld van studie naar en reflectie over
dieptestructuren vinden we bij Leo Apostel(2) als hij op
zoek gaat naar een atheïstische spiritualiteit. Hij weet dat
godsdiensten in spiritualiteit eeuwenlang veel ervaring
hebben opgedaan, erkent dit en begint met het analyse-
ren van het gebed bij (god)gelovigen. Als kern vindt hij
dat bij het bidden de gelovige zich plaatst tegenover zijn
God, de grootste, machtigste en meest oorspronkelijke
entiteit die hij zich kan inbeelden. Dit gegeven abstra-
heert Apostel en transponeert het in een wereldbeschou-
wing van mensen die niet geloven in een persoonlijke
God. Mediteren houdt dan in dat je je als mens plaatst in

het voor jou zo groot mogelijke geheel en dat je vanuit dit
geheel leert schouwen naar de wereld en de mensen en
jouw plaats daarin. De diepten van de menselijke geest of
ziel heeft Apostel mede leren kennen door zijn studie van
tal van mystici uit tradities van Oost en West. Hij heeft
mystieke stromingen tegen elkaar uitgezet, aan elkaar
afgewogen en zodoende is hij niet zelden tot het inzicht
gekomen dat echte spiritualiteit vaak een middenpad

betreedt tussen twee bepaalde stromingen in. Apostel
heeft ook gewezen op heel wat valkuilen die in spirituele
groei verborgen liggen. Willem Voois(3) leert bij Leo
Apostel dat authentieke spiritualiteit nooit zeker is van
zichzelf en inhoudt dat men leeft vanuit een religieus
gevoel voor het bestaan zelf; en dat met de vernietiging
van de valse goden ook vaak al te vlug het goddelijke in
de mens wordt vernietigd. Apostel heeft hiermede aange-
toond dat atheïsme niet plat hoeft te zijn, dat er ook een
religieus atheïsme bestaat in een landschap met bergen
en dalen waar ruimte is voor piekervaringen.

Een derde voorbeeld van onderzoek naar dieptestructuur
vinden we terug bij Lex Hixo(4), wanneer hij bij een twin-
tigtal vandaag bestaande tradities op zoek gaat naar man-
nen of vrouwen binnen die tradities die in hoge mate hun
ideaal, geluk, verlichting hebben bereikt. Hij gaat bij deze
mensen op bezoek en luistert naar het verhaal van hun
weg naar het ideaal dat zij zich gesteld hadden. Als hij
naar alle verhalen heeft geluisterd en erop heeft doorge-
vraagd, dan komt hij uiteindelijk tot een gemeenschappe-
lijke constante: allen hebben gemeen dat ze duidelijk voor
één bepaalde traditie gekozen hebben (shoppen op de
parabeurs hoort er blijkbaar niet bij), die traditie nauwge-
zet en met volgehouden inspanning gedurende vele jaren
hebben proberen te volgen en trouw te blijven, en op
zekere dag in een eerlijke zelfreflectie bij zichzelf tot de
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conclusie kwamen dat ze grondig gefaald hadden. Dat wat
ze zo graag hadden willen bereiken, voor hen zelf niet was
weggelegd, te hoog gegrepen, totaal verkeerd ingeschat…
En juist dán gebeurde het telkens. Precies op zulk een des-
peraat ogenblik kwam het inzicht, sloeg het licht toe, over-
weldigt het geluk. Alsof dat laatste ultieme verlangen zelf
de doorbraak blokkeerde. Alsof het pas kan stromen van
zodra je die laatste brok verkrampte ego kunt laten gaan,
wat we jaren lang zo mooi verpakt hadden voor de buiten-
wereld en vooral voor ons zelf. Hixon legt hier een fascine-
rende dieptestructuur van de menselijke psyche bloot. Je
hebt wel een traditie nodig maar welke die is doet er
eigenlijk niet toe. Maar je hebt er wel een nodig om aan
te kunnen groeien. Je traditie is je heilig en wordt het
belangrijkste in je leven. En de groei bereikt haar climax op
het ogenblik dat je het verlangen zelf om nog verder te
groeien opgeeft. Wilber, in het voorwoord van het boek,
merkt op dat net op dit breekpunt eindelijk de geest zelf
ruimte krijgt en aan het werk kan.

Voor een vierde voorbeeld van bevrijdend denken en
bewustzijn verwijzen we naar de werken van Ulrich
Libbrecht(5). Heel expliciet en systematisch onderzoekt hij
in zijn Comparatieve Filosofie tradities in Oost en West op
hun dieptestructuren. Zo heeft hij, zelf Sinoloog, op boei-
ende wijze aangetoond hoe dicht het taoïsme en het sja-
manisme van de indianen (Native Americans) in hun diep-
testructuur bij elkaar staan. Beide wereldbeschouwingen
gaan uit van de natuur en haar levenscyclus, de plaats van
de mens in die natuur en de levenslessen die we kunnen
leren uit de verschijnselen van de natuur. Fundamenteel
beheert de mens niet de natuur, maar maakt hij er deel
van uit. Dit in tegenstelling tot de scheppingsverhalen van
de drie grote monotheïstische religies waar de mens de
opdracht krijgt om de aarde te beheren, waardoor hij zich
opstelt boven de natuur. En waarboven je je opstelt, daar
valt niets meer van te leren. Taoïsme en sjamanisme blij-
ken zeer gelijkaardige wortels, gedachtegoed en praxis te
hebben! Libbrecht citeert verder een eenvoudig indiaan
Lame Deer (de oude)(6): “De Grote Geest wil dat de men-
sen verschillend zijn. Hij laat iemand van een speciaal dier,
boom of kruid houden. Hij laat mensen zich aangetrokken
voelen tot bepaalde geliefde plekjes op deze aarde, waar
zij een bijzonder gevoel van welbehagen ondergaan, tot
zichzelf zeggend; ‘Dit is de plek die mij gelukkig maakt,
waar ik thuishoor.’ De Grote Geest is één, toch is hij veel-
vuldig (…) Op de gehele aarde is er geen blad dat gelijk is
aan een ander. De Grote Geest ziet dit graag (…) hoeveel
temeer zal hij het verafschuwen dat de mensen eender
zijn, hetzelfde doen, opstaan op dezelfde tijd, dezelfde
soort confectiekleding aantrekken, (…) en wat het ergste
van alles is, al die tijd eender denken (…). Zij gebruiken de
kennis niet die de geest in ieder van hen heeft neerge-
legd.” Libbrecht beschrijft ook hoe deze tekst hem in één
klap de betekenis opende van ‘het bevel des hemels’ in
het oude Chinese denken, namelijk de uniciteit van elk

levend wezen. Doordringen tot dieptestructuren leert niet
enkel verbanden zien, maar laat ook toe dat wijsheden uit
diverse tradities elkaar kunnen toelichten en verder uitdie-
pen.

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat het ook des
wetenschap is om door oppervlaktestructuren heen te bre-
ken op verkenning naar dieptestructuren. Niemand had dit
zo helder eerder begrepen als de Saussure met zijn struc-
turalisme waarmee hij in staat was de taal in haar diep-
testructuur te benaderen. Geografie bestudeerde niet
zozeer de oppervlaktestructuur van de aardbodem, maar
veeleer haar op het blote oog niet zichtbare dieptestruc-
tuur van de diverse geologische gelaagdheden. En Freud
begon de ontdekkingstocht naar motieven van de mens
die dieper lagen dan de bewuste keuzes die hij maakte, de
reis naar zijn onbewuste motieven en drijfveren.
Het bewustzijn en zelfbewustzijn, het reflecteren en de
zelfreflectie, het denken en het onderzoek… zij allen zijn
fundamenteel bevrijdend. Zij bevrijden ons van onwetend-
heid, van oppervlakkige indrukken naar diepere inzichten.
Het is alsof de mens de mogelijkheid heeft om als deel
van het heelal dit heelal zelf en zichzelf daarin beetje bij
beetje beter te begrijpen. Het bevrijdende van ons
bewustzijn en doordringen tot de dieptestructuren heeft in
de enkele voorbeelden die we aangaven verschillende
dimensies: Murata wijst ons minstens op een westers
onvolkomenheid in onze kijk naar de vrouw en het vrou-
welijke in de islam.
Apostel brengt in de atheïstische levensbeschouwing van-
uit de abstractie van het gebed en de transpositie van het
grootst mogelijke kader naar een wereldvisie zonder per-
soonlijke god, een dieptedimensie die de mens als mens
nieuwe perspectieven geeft. Hixon toont in zijn diepte
interviews met levende mensen uit totaal diverse tradities
aan hoe relatief zelfs een traditie op zich is. Niet de tradi-
tie maar hoe jouw avontuur wordt met die traditie is bepa-
lend voor je heiligheid, verlichting, ultiem geluk…
Libbrecht brengt twee tradities bij elkaar waar voorheen
wellicht nooit iemand van had gedacht dat ze zo verwant
zijn. En Libbrecht toont aan hoe hij, hoewel sinoloog, pas
écht begreep wat het ‘bevel des hemels’ betekende toen
hij een tekst van een sjamaan las. Door de inzet van ern-
stige belangstelling en studie kunnen tradities elkaar op
fundamentele wijze toelichten en verrijken.
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Is ‘mindfulness’ oosters?

Bij Francis Bacon (1561-1626), een van de grondleggers van
de moderne wetenschap en gekend door zijn slagzin: ‘Kennis
is macht’, lezen we: “De gevolgen van ontdekkingen komen
nergens duidelijker tot uiting dan in drie uitvindingen die de
oudheid niet kende en waarvan de oorsprong, hoewel
recent, duister en onbekend is, namelijk de boekdrukkunst,
het buskruit en de magneet.”
Ondertussen weten we dat deze drie ontdekkingen uit China
stammen. Door het vanaf de 16de eeuw toenemend contact met
het Verre Oosten zijn onvermijdelijk heel wat oosterse concep-
ten en technieken ons dagelijks leven binnengeslopen. Meer
dan we op het eerste zicht vermoeden, omdat vele hiervan ons
ondertussen perfect alledaags en westers overkomen. De psy-
chologie vormt hier geen uitzondering op. Mindfulness is het
basisprincipe van alle boeddhistische meditatievormen en heeft
dus ook oosterse roots. De vraag blijft wel waarom het Westen
zo snel het buskruit overgenomen heeft en mindfulness pas
meer dan 500 jaar later zijn intrede doet.

De ontdekking van mindfulness

De theologen: een valse start 
Als Francis Bacon over moderne communicatiemiddelen had
kunnen beschikken, dan had hij een antwoord gehad. Op het
ogenblik dat hij deze zinnen schreef, waren de contacten van
Europa met het Verre Oosten volop aan de gang. In 1549 zette
Franciscus Xaverius als eerste missionaris voet aan wal in het
pas ontdekte Japan. Hij zou er 27 maanden blijven. Zijn eerste
indrukken en interpretaties zijn in zijn brieven bewaard geble-
ven. Ze vormen niet meer dan een anekdote in de geschiede-
nis van het contact van het Westen met het boeddhisme, maar
het is wel een heel typerende anekdote. Veel van de toen ont-
stane misverstanden worden nu pas uitgeklaard.

Xaverius had al gauw contact met boeddhistische monniken.
Een tijd lang dacht hij te maken te hebben met nestoriaanse
christenen. Hij gebruikte aanvankelijk het Japanse woord
Dainichi, naam van de centrale Boeddha-figuur in het shingon
boeddhisme, als vertaling voor God. De Japanners van hun
kant, horend dat hij vanuit Goa in India kwam, dachten te
maken te hebben met een boeddhistische monnik uit een
voor hun onbekende traditie. Het is maar in de mate dat de
taalbarrière opgeheven werd en ze elkaar begonnen te
begrijpen, dat ze ophielden mekaar te verstaan. Theologische

De voorbije jaren is mindfulness als een nieuw begrip het
psychologisch vocabularium binnengeslopen. Mindfulness is
een bijzondere manier om de aandacht te hanteren. Het
vindt zijn voornaamste toepassingen in het omgaan met
moeilijke en stressvolle ervaringen.

dr. Edel Maex

Liaisonpsychiater

ZNA Middelheim
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discussies verzandden in heilloze verwarring. Begrippen als
God en een onsterfelijke ziel bleken, tot ontzetting van
Xaverius en de zijnen, in het boeddhisme helemaal niet te
bestaan. Anderzijds begrepen de Japanners maar niet waar
hij zo moeilijk en vasthoudend over deed. Ten slotte conclu-
deerde Xaverius dat dit een zet van de duivel was. De duivel
had geprobeerd hen het gras voor de voeten weg te maaien
door iets neer te zetten wat alles weg had van een religie,
maar er bij nader toezien helemaal geen was.

Op een dag zag Xaverius in een soto zenklooster de mon-
niken zitten in zazen. Hij was onder de indruk van hun stil-
te en discipline. Hij dacht natuurlijk dat ze mediteerden.
Meditatie is een belangrijk onderdeel van Ignatius’ spiri-
tuele oefeningen, een praktijk die dezelfde periode offici-
eel door de paus in Rome erkend werd. Meditatie bete-
kent overwegen, overpeinzen. Toen Xaverius aan
Ninshitsu, de abt van het zenklooster, vroeg waar de mon-
niken aan dachten bij hun oefening, begon deze te lachen
en antwoordde, in onvervalste zenstijl: “Sommigen den-
ken aan hoeveel geld ze gekregen hebben, anderen aan
hoe ze aan betere kleren kunnen komen, nog anderen

aan hun vakantie of een ander
tijdverdrijf. Kortom, niemand
denkt aan iets belangrijks.” Voor
Xaverius was dit een onbegrijpe-
lijk antwoord. Wat wij achteraf
begrijpen is dat de monniken
helemaal niet mediteerden, toch
niet in de betekenis die het woord
tot dan had. Merkwaardig genoeg
zijn we wel het woord meditatie
hiervoor blijven gebruiken. De
term ‘mindfulness-training’ dekt
veel meer de lading.

De filologen: de creatie van het boeddhisme
Hoe had Franciscus Xaverius kunnen weten dat hij met
boeddhistische monniken te maken had? Het boeddhisme
was in Europa helemaal niet bekend. Wat missionarissen op
hun ontdekkingsreizen tegenkwamen waren verschillende
vormen van ‘idolatrie’. Overal zagen ze afbeeldingen van
goden en de verering ervan. Ze hadden maar weinig inte-
resse voor deze heidense praktijken. Ze probeerden de men-
sen te bekeren en hen ertoe aan te zetten hun ‘afgoden-
beelden’ te vernietigen.

Interesse was er wel van de filologen die ontdekten dat
het Sanskriet een rijke cultuurtaal was die behoorde tot
dezelfde talengroep als de meeste Europese talen. Het is
pas in het begin van de 19de eeuw dat Eugène Burnouf
door vergelijking van nooit eerder vertaalde teksten ont-
dekte dat een aantal van deze tradities in nauw verband
met elkaar stonden. In het in 1844 gepubliceerde
’Histoire du Bouddhisme Indien’ identificeerde hij deze

teksten en tradities als ‘boeddhistisch’. Hij toonde aan
dat de Boeddha niet één van de vele goden uit het
Indiase pantheon was, maar een historische figuur, die
ongeveer 500 v. Chr. in Noord-India geleefd heeft.
Hiermee creëerde hij, met filologische argumenten iets
wat nooit eerder bestaan had: ‘het boeddhisme’. De ver-
schillende boeddhistische tradities hadden zichzelf nooit
als een eenheid gezien, als ze al van elkaars bestaan op
de hoogte waren. Het woord ‘boeddhist’ bestond in geen
enkele Aziatische taal.

Het boeddhisme ontstond als een taalkundige realiteit en er
kwam een golf van vertalingen van teksten op gang. Maar
door gebrek aan contact met de levende tradities waar deze
teksten deel van uitmaken, begreep niemand waar deze tek-
sten over gingen. Stel je voor dat iemand zich bezig houdt
met het vertalen van handleidingen van videorecorders zon-
der ooit een videorecorder van dichtbij gezien te hebben. Het
resultaat kan, hoe filologisch correct en interessant ook,
alleen maar betekenisloos zijn. Meestal werden de boeddhis-
tische teksten gezien als een soort nihilistische metafysica.
Wat onbekend is, leent zich bijzonder goed voor projecties,
dus gingen westerse denkers er hun romantische ideeën aan
toeschrijven. Het oriëntalisme ontstond met een idealisering
van het Oosten als de bakermat van wijsheid. De newagebe-
weging is hier een typische exponent van. We lopen het risi-
co uit het oog te verliezen dat oosterse wijsheid in het Oosten
even marginaal is als westerse wijsheid in het Westen.

Anderen ervaarden dit,
kunstmatig gecreëerde, blok
als een bedreiging. In 1894
liet keizer Wilhelm van
Pruisen een schilderij maken
met als titel: ‘Het Gele
Gevaar’. Het stelt de aartsen-
gel Michaël en de Walkuren
voor (een merkwaardige mix

van christelijke en Germaanse mythologie) die met getrokken
zwaard een in de verte opduikende boeddha opwachten.

De psychologen: recente ontwikkelingen
Het gebruik van buskruit was meteen duidelijk. Voor mind-
fulness was dat blijkbaar niet zo. De geschiedenis die we
geschetst hebben verklaart waarom. Noch de bekeringsijver
van de missionarissen, noch de uit hun context gerukte ver-
talingen van de filologen (hoe verdienstelijk ook op weten-
schappelijk vlak) brachten licht in het duister.

Het is pas in de tweede helft van vorige eeuw dat we een
hele andere ontwikkeling zagen. Westerlingen trokken naar
Azië om er een authentieke boeddhistische opleiding te vol-
gen. In een omgekeerde beweging kwamen er Aziatische
leraars naar Europa en Amerika en stelden westerlingen in
staat om hier in het boeddhisme te trainen. Deze ontwikke-
ling was maar mogelijk door de bereidheid van beide kanten

Het Gele Gevaar

Franciscus Xaverius
Bron: www.heiligen.net



om de grote culturele kloof te overbruggen en tot wederzijds
begrip te komen. Een moeizaam proces. Ondertussen kennen
we tweede, derde en volgende generaties westerse boed-
dhistische leraars die hun training volledig in het Westen
gehad hebben. Het huidige westerse boeddhisme is een
onafhankelijke en volwaardige westerse traditie geworden.

Een ander gevolg hiervan is dat er een generatie ontstaat die én
een academische opleiding heeft én een degelijke boeddhisti-
sche training. Dit is de voedingsbodem die toelaat dat boeddhis-
tische inzichten het wetenschappelijke denken binnenkomen.

Mindfulness is een typisch product van het hedendaags
westers boeddhisme. Het is vooral de in Frankrijk als ban-
neling wonende boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh
die er het kernbegrip van het boeddhisme van gemaakt
heeft. Oorspronkelijk is mindfulness een mogelijke verta-
ling van het pali sati. Door de nadruk die Thich Nhat Hanh
er ging op leggen, daarin gevolgd door mensen als de
westerse leraar en academicus Jon Kabat-Zinn, heeft het
woord een ruimere betekenis gekregen. Het is metoniem
geworden voor zowel de leer als de beoefening ervan en
de vrucht ervan.

Een andere belangrijk ontwikkeling in de vorige eeuw is het
ontstaan van de psychologie. Traditioneel wordt het ontstaan
de westerse psychologie gedateerd in 1890 met het magis-
trale werk van William James: Principles of Psychology. Hij
weet van in het begin het centrale probleem van de psycho-
logie bloot te leggen, zonder er evenwel zelf een antwoord
op te bieden: ‘Hoe komen we tot een objectieve studie van
de subjectieve beleving?’. De hele westerse wetenschap en
filosofie tot dan waren er op gericht de subjectieve waarne-
ming uit te sluiten, zodat we konden komen tot een beschrij-
ving van de werkelijkheid die onafhankelijk is van het per-
soonlijk perspectief van een waarnemer. In de wetenschap is
er idealiter geen plaats voor meningen of gevoelens.

Wellicht heeft het contact met het Oosten mede een rol
gespeeld in het ontstaan van de psychologie. Het Westen
heeft het objectieve waarnemen vanuit een derde per-
soonsperspectief tot het uiterste gecultiveerd. De aarde lijkt
wel plat, maar in werkelijkheid is ze rond. Het conceptuele
heeft voorrang op de subjectieve ervaring. Het boeddhisme
daarentegen heeft een eeuwenlange traditie van het onder-
zoek van het eerste persoonsperspectief. Wat gebeurt er als
ik ga zitten en onbevangen kijk naar mijn ervaring zonder
mij te verliezen in concepten en generalisaties? Concepten
zijn bruikbare dingen, maar mogen niet met de ervaren
werkelijkheid verward worden.

Dit is een bron van veel misverstanden bij het lezen van boed-
dhistische teksten. Wij vatten een tekst automatisch als onto-
logisch op, als gaande over de objectieve werkelijkheid. Een
boeddhistische tekst zal steeds gaan over onze ervaring van
de werkelijkheid. Een uitspraak als: “Zie de wereld als een

luchtspiegeling”, zegt niets over de objectieve wereld maar
over hoe wij haar ervaren. Het is niet dat alles illusie is, wel
dat we de neiging hebben om ons over alles illusies te maken.

We hebben een eeuw met dit probleem van de objectieve
studie van de subjectieve ervaring moeten worstelen. Na
omzwervingen doorheen psychoanalyse en behaviorisme
zien we met de cognitieve psychologie voor het eerst een
begin van oplossing. Het is niet voor niets dat het uitgere-
kend de cognitieve psychologie is die nu het idee van mind-
fulness probeert te integreren.

Mindfulness

De relaxatierespons voorbij
Mindfulness-training bestaat uit twee elementen: stop-
pen en kijken. Stoppen is het preboeddhistische element.
We kennen het al langer onder de vorm van relaxatie.
Ook relaxatie vindt zijn oorsprong in oosterse meditatie-
technieken. Relaxatie is eigenlijk bijzonder onwesters.
‘Ledigheid is het oorkussen van de duivel’, geldt in het
Westen. Het is maar in onze overstresste wereld dat het
belang van relaxatie duidelijk is geworden.

Schulz schrijft hoe hij zijn autogene training rechtstreeks
uit de yoga overgenomen heeft. De ‘look and feel’ is nog
een beetje oosters. Hij maakt gebruik van suggesties om
ontspanning op te roepen. Met Jacobson's progressieve
relaxatie krijgt relaxatie een meer westers karakter en
een (pseudo)wetenschappelijke verklaring. Jacobson
nam aan dat mensen leren mentaal te ontspannen door
te leren hun spieren bewust te ontspannen. In progres-
sieve relaxatie worden verschillende spiergroepen afwis-
selend intentioneel aangespannen en dan weer losgela-
ten. Deze methode heeft haar werkzaamheid bewezen,
maar de theorie ervan gaat volledig voorbij aan het feit
dat spiertonus en het intentioneel aanspannen van een
spier neurofysiologisch op een totaal ander mechanisme
berusten.

Een meer aanvaardbare theorie kwam van Benson met
zijn ‘relaxation respons’ die ontspanning ziet als een
onconditionele respons op een eenvoudige stimulus. Het
maakt daarbij verder niet uit wat de aard van de stimu-
lus is. De stimulus moet voor het subject wel interessant
genoeg zijn om er ondanks zijn monotonie de aandacht
te kunnen op te concentreren. Het richten van de aan-
dacht op een mantra, zoals bij TM (transcendente medi-
tatie), op een beweging zoals bij progressieve relaxatie,
of een eenvoudige activiteit, zoals in de tuin werken,
roept dezelfde relaxatierespons op.

In de boeddhistische meditatietechnieken zijn concentra-
tie en relaxatie geen doel op zich maar een opstap naar
mindfulness. “Je temt een wild paard niet om er een
tamme ouwe knol van te maken, maar om er mee te
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kunnen rijden”, zegt men in zen. In deze vergelijking ligt
het hele verschil tussen relaxatie en mindfulness-trai-
ning. Er is niets mis met relaxatie. Het is zelfs noodzake-
lijk om je bij momenten uit de drukte terug te trekken.
De boog kan niet altijd gespannen staan. Maar als je ver-
drietig bent of blij, als je woedend bent of smoorverliefd,
als je huis in brand staat of je hebt net de lotto gewon-
nen, dan is relaxatie niet echt aan de orde. Als het ons
zou lukken in die ogenblikken perfect te ontspannen, dan
lopen we het risico dat de intensiteit van het leven ons
helemaal ontgaat. Het is niet de bedoeling om een per-
fecte zombie te worden. Soms staat de boog gespannen.

Mindfulness als kwaliteit van aandacht
Relaxatie richt je aandacht en haalt je daarmee even uit de
werkelijkheid, mindfulness brengt je er weer middenin.
Mindfulness is een bijzondere kwaliteit van aandacht.
• De aandacht is open en onbevangen. Aandacht is

gewoonlijk selectief. Sommige ervaringen krijgen een
voorkeursbehandeling en andere worden naar de achter-
grond gedrukt. Mindfulness streeft er naar alle inkomen-
de ervaringen gelijk te behandelen en dezelfde aandacht
te geven.

• De aandacht is mild en niet oordelend. Open aandacht
zonder mildheid zou zonder meer een vorm van wreed-
heid zijn. Er komt zoveel in je aandacht op, gewenste din-
gen maar ook gedachten, gevoelens en indrukken die je
helemaal niet zo ziet zitten. Het is belangrijk hierbij een
milde niet oordelende houding aan te nemen.

• Indrukken, gedachten en gevoelens worden gezien als
gebeurtenissen. Je bent je gedachten niet. Wat er aan
gedachten of andere inhouden opkomt, wordt gezien als
iets dat gebeurt, zonder dat je je er mee identificeert.

• Niet de inhoud, maar het proces is belangrijk. In psycho-
therapie staat meestal de inhoud van gedachten en ande-
re mentale gebeurtenissen op de voorgrond. Bij mindful-
ness is de gebeurtenis an sich belangrijk en wordt op de
inhoud niet verder ingegaan. Het voortdurend in flux zijn
van je geest is het eerste dat daarbij opvalt. Beetje bij
beetje ontstaat er ook inzicht in de relaties tussen de ver-
schillende mentale inhouden.

De effecten van het trainen van mindfulness kan je in vier
punten samenvatten.
• Het is prettig.

Relaxatie en mindfulness-training zijn beide prettig, maar
op een andere manier. Ze verhouden zich tot elkaar als
zonnebaden tot sporten. Mindfulness-training vraagt meer
discipline, maar het kan een intens gevoel van bevredi-
ging geven.

• Het leert je de werkelijkheid beter kennen.
Door onbevangen aandachtig aanwezig te zijn bij wat er
gebeurt, leer je jezelf en de wereld beter kennen. Je ziet
het spel van actie en reactie. Je ziet ook jezelf bezig en je
wordt vertrouwd met je eigen automatische reacties.

• Het helpt automatismen voorkomen.

Het Engels laat toe een onderscheid te maken tussen ‘to react’
en ‘to respond’. In het eerste is de reactie reflexmatig en auto-
matisch. In het tweede geval is er een moment van aandacht
tussen stimulus en respons, hetgeen ruimte maakt voor keu-
zevrijheid. Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer stressvolle
stimuli oude depressieve patronen dreigen te activeren.

• Zelfhelend vermogen.
Mindfulness-training bevordert veranderingsprocessen,
maar dan wel op een heel andere manier dan psychothe-
rapie. In de dialoog eigen aan psychotherapie wordt het
proces van verandering geleid, benoemd, vormgegeven.
Door mindfulness ontstaat een spontane openheid die
ruimte maakt voor verandering, zonder dat je van tevoren
weet waar die verandering toe leidt.

Therapeutische toepassingen
Uit het voorgaande moge al blijken dat mindfulness meer
geschikt is voor de ‘wilde paarden’, voor die problemen en
situaties waar relaxatie niet echt aan de orde is en maar
beperkt succes zou hebben.

Aan het University of Massachusetts Medical Center startte
Kabat-Zinn met een acht weken durend stressreductiepro-
gramma, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), dat
ondertussen door veel algemene ziekenhuizen overgenomen
is. Het richt zich zowel op het omgaan met stress veroorzaakt
door ernstig lichamelijk ziek zijn, als op stress die zelf oorzaak
is van lichamelijke klachten. Studies toonden gunstige effec-
ten bij pijn, bij angst, bij chronische vermoeidheid en op het
emotioneel welbevinden bij ernstige ziekten als kanker.

Mindfulness-training is het basisingrediënt van Linehan’s
Dialectical Behavior Therapy voor mensen met een border-
linepersoonlijkheidsstoornis. Zij kenmerkt borderlineper-
soonlijkheidsstoornis als een ‘fobie voor hevige emoties’. Zij
gebruikt verschillende vormen van mindfulness-training om
patiënten te leren omgaan met hun emotionele reacties.
Observeren, beschrijven en participeren zijn hierbij belang-
rijke ‘mindfulness skills’. Haar studie is een van de weinig
gecontroleerde studies in de behandeling van borderline-
persoonlijkheidsstoornis. Na 1 jaar toonden de meeste
patiënten nog een significante verbetering vergeleken met
de controle groep die ‘therapy as usual’ kreeg.

Wat bied je aan mensen die hersteld zijn van een depressie
en dus geen behandelbare klachten meer hebben, maar
waarvan je wel weet dat ze een grote kans hebben op reci-
dief. Teasdale, Segal en Williams boden aan deze patiënten
het programma van Kabat-Zinn, onder de noemer
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In een verge-
lijkende studie vonden ze dat in de groep die drie of meer
depressies doormaakte de kans op recidief na een jaar zakte
van 66% naar 39%. Het theoretisch uitgangspunt is dat
mindfulness training leert om triggers die depressieve sche-
mata op gang brengen, beter te onderkennen. Zo kan voor-
komen worden dat het depressieve schema op gang komt



en tot een klinische depressie leidt. Ondertussen loopt er
ook onderzoek naar de toepassing bij verschillende proble-
men, zoals chronische vermoeidheid, angstklachten en de
emotionele gevolgen van chronische ziekten.

Williams vertelt dat hij aanvankelijk weerstand had tegen deze
methode, omdat ze een andere therapeutische relatie veron-
derstelt. Mindfulness kan enkel aangeleerd worden door
iemand die zelf intensief in de methode getraind is. De rol van
de therapeut is hier meer te vergelijken met die van een klim-
instructeur. Als je kliminstructeur wil worden, moet je zelf heel
wat klimmen en geklommen hebben, weet je uit eigen erva-
ring wat het betekent te klimmen en waar de valkuilen liggen.
En als je het wilt doorgeven, moet je mee de berg op.
Een ander belangrijk verschil met psychotherapie is dat hier
niet op de inhoud, maar op het proces ingegaan wordt.
Wanneer in een MBSR-training iemand vertelt dat hij heel ver-
drietig geweest is, zal de trainer niet vragen naar waarover het
verdriet ging, maar naar hoe hij ermee is omgegaan.

Dat maakt de aard van verandering minder voorspelbaar.
Van twee mensen met kanker die een mindfulness-training
volgden, omdat ze zoveel last hadden van moeheid, zei de
eerste: “Ik ben nog altijd even moe, maar er komt nu veel
meer uit mijn handen.” De ander zei, onafhankelijk van de
eerste: “Ik ben nog steeds even moe, maar ik doe nu veel
minder en ik geniet er zoveel meer van.”

Derde keer goede keer?
“Tradition is like a container, it both preserves and conceals”,
zegt Dennis Genpo Merzel Roshi. Verpakkingen zijn onmis-
baar, maar ze leiden ook de aandacht af van de inhoud. De
eerste contacten tussen het Westen en het boeddhisme
waren confrontaties tussen containers, tussen verpakkingen.
Het is pas nu dat de inhoud zich begint te tonen. Is deze keer
met de invoering van boeddhistische praktijken in psycholo-
gie en geneeskunde ook meteen de goede toon getroffen?

Terug naar het begin
In één van de oude boeddhistische teksten confronteren dor-
pelingen, de Kalamas, de Boeddha met de volgende vraag:
“Voortdurend komen hier leraars langs. Eén voor één vertel-
len ze dat zij de waarheid verkondigen en dat wat anderen
verkondigen onzin is. Wie moeten wij nu geloven?” De
Boeddha antwoordt: “Ik begrijp jullie verwarring. Wel, ga niet
voort op traditie, op geschriften, op autoriteit of op filosofie.”

In één klap wordt hier heel wat van tafel geveegd wat wij tra-
ditioneel met religie verbinden: traditie, leergezag, filosofie,
schrift... De Boeddha stelt niet dat er met die dingen iets mis is,
maar ze bieden geen valide argumenten voor of tegen een leer.

Wat is dan wel een argument? De Boeddha vervolgt: “Wanneer
je zelf ziet dat het beoefenen van een leer lijden tot gevolg
heeft, verwerp hem dan. Als je zelf ziet dat het beoefenen van
een leer welzijn tot gevolg heeft, aanvaard hem dan.”

Lijden en welzijn vormen het fundamentele uitgangspunt
van het boeddhisme. De Boeddha spreekt de mensen aan in
hun eigen vermogen om het zelf uit te zoeken en te oorde-
len. Daarom wordt deze passage wel eens het boeddhistisch
handvest van het vrij onderzoek genoemd. Het gaat niet om
een theorie, een levensbeschouwing of een geloof, maar om
een praktijk die beoefend kan worden. Mindfulness is een
moderne vertaling van deze praktijk. Het zijn de effecten van
de praktijk (lijden of welzijn) die haar valideren. Lang voor
het ontstaan van de moderne wetenschap, formuleert de
Boeddha zijn leer al als een toetsbare hypothese.

Bevrijding?
‘Zoals de oceanen vele schatten herbergen, maar slechts één
smaak hebben, die van zout, zo herbergt de dharma vele
schatten maar heeft ze slechts één smaak, die van bevrijding.’

Houdt mindfulness-training zoals we dat nu in een therapeu-
tische context zien ontstaan ook bevrijding in? In dezelfde
toespraak tot de Kalama’s legt de Boeddha uit hoe begeerte,
afkeer en verwarring lijden veroorzaken. Bevrijding hiervan
leidt tot liefde, mededogen, vreugde en onbevangenheid.

Deze ethische kant van de medaille blijft in het huidige
mindfulness-discours impliciet. Het kan twee kanten op. De
therapeutische toepassingen van mindfulness kunnen de
praktijk ervan uithollen tot een louter technische aangele-
genheid. Of het menselijke warme element komt met de
praktijk meer uit de verf. De tijd zal het uitwijzen. Pas in het
laatste geval zullen we van een gelukte poging tot integra-
tie van het boeddhisme in het Westen kunnen spreken.
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over regenflarden, over zoethout, noem maar op.

En dat zit nu allemaal in mijn hoofd.

Zijn ellebogen werden moe en langzaam gleed hij van de

steen af.

Hij lag ten slotte op zijn buik met zijn kin op de grond.

Zijn hoofd was nog iets zwaarder geworden.

Ik weet nu dus blijkbaar iets wat ik daarnet nog niet wist,

dacht hij.

Maar nu weet ik dan toch ook echt alles, hoop ik.

Hij merkte dat hij zijn hoofd niet meer kon schudden en ook

niet meer kon knikken.

Zou ik nog kunnen glimlachen, dacht hij.

Hij probeerde het en hij voelde een flauwe glimlach op zijn

lippen verschijnen.

Maar geeuwen kon hij niet meer, en ook niet fronsen en zijn

tong uitsteken.

Zo lag hij daar in het midden van het bos op een sombere

dag in de herfst.

Omdat hij alles wist, wist hij ook dat de eekhoorn die mid-

dag toevallig langs zou komen.

“Mier!”, zei de eekhoorn verbaasd toen hij hem daar zo zag

liggen.

“Wat doe jij daar?”

“Ik kan mijn hoofd niet meer bewegen”, zei de mier.

“Waarom niet?” vroeg de eekhoorn.

Op een ochtend liep de mier door het bos.

Wat is mijn hoofd toch zwaar, dacht hij.

Hij moest tijdens het lopen zijn hoofd met zijn rechter voor-

poot ondersteunen.

Maar daardoor kon hij niet goed lopen.

Onder de wilg bleef hij staan en zuchtte.

Er lag daar een steen. Daar ging hij op zitten. 

Hij ondersteunde zijn hoofd met zijn beide voorpoten.

Wat is het zwaar, dacht hij.

Ik weet wel hoe dat komt, dacht hij.

Dat komt omdat ik alles weet. En dat weegt heel zwaar.

Het was een sombere dag. Af en toe regende het even.

Zwarte wolken joegen door de lucht.

De bomen kraakten en kreunden in de wind.

Het is maar goed dat ik alles weet, dacht de mier.

Want als ik nóg meer zou weten, dan zou ik mijn hoofd

helemaal niet meer kunnen tillen.

Met enige moeite schudde hij zijn hoofd en zag in gedach-

ten al voor zich hoe zijn hoofd door zijn voorpoten zou zak-

ken en met een dreun op de grond zou vallen.

Dan, dacht de mier, ben ik verloren.

Het komt natuurlijk, dacht hij, omdat ik zo verschrikkelijk

veel denk.

Ik denk ook over alles. Over honing, over stoffigheid, over

de oceaan, over achterdocht,
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een pijnlijk gezicht over zijn achterhoofd wreef. “Maar

opeens dacht ik weer aan je.”

De eekhoorn keek naar de grond en zei: “Het was ook maar

een voorstel.”

“Ja”, zei de mier.

Hij zat op de grond. Maar door de klap was hij vergeten dat

hij alles wist.

En tot zijn verbazing stond hij plotseling op.

Even later liepen zij samen door het bos. Zij zwegen een

tijdlang.

Toen zei de eekhoorn: “Ik heb thuis nog een pot beukeho-

ning.”

“Ach”, zei de mier, “dát wist

ik niet!” 

Hij maakte een sprong in de

lucht van plezier en holde

alvast vooruit naar de beuk.

Misschien wisten zij alles

Toon Tellegen
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“Ik weet alles”, zei de mier.

De eekhoorn keek hem met grote ogen aan. Hij wist zelf

wel iets, meende hij.

Maar hij had zo’n vermoeden dat hij veel meer niet wist dan

wel wist.

Daarom is mijn hoofd natuurlijk zo licht, dacht hij en zwaai-

de het moeiteloos heen en weer.

“Wat nu?”, vroeg hij.

“Ik vrees”, zei de mier, “dat ik iets moet vergeten.”

Dat leek de eekhoorn ook het beste. Maar wat moest de

mier vergeten? De zon?

De smaak van honingtaart? De verjaardag van de walvis?

Zijn winterjas?

De mier probeerde al die dingen te vergeten.

Maar het maakte weinig verschil.

“Misschien moet je mij maar vergeten”, zei de eekhoorn ten

slotte, heel voorzichtig.

“Jou?”, zei de mier.

“Dat kan toch?”

De mier knikte. Hij sloot zijn ogen. 

En plotseling vloog hij omhoog, alsof hij een veertje was in

een vliegende storm. De eekhoorn deinsde achteruit. De

mier verdween bijna uit het gezicht, boven de bomen.

Toen viel hij weer op de grond.

“Ik was je echt vergeten, eekhoorn”, zei hij, terwijl hij met

Lotte 9 jaar Bryan 12 jaar
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H
et verwerven van kennis vanuit een oordeel of een voor-
oordeel, dogmatisch denken dus, is al heel lang de uit-
valsbasis van waaruit de mens de wereld en het ‘zijn’

tracht te vatten. Het wordt gekenmerkt door het feit dat het
denken gebeurt binnen een vooraf bepaald of door zichzelf
opgelegd kader. Dit kader van waaruit zich oordelen en vooroor-
delen ontwikkelen, wordt vastgesteld door een ideologie die
gebaseerd kan zijn op religieuze, filosofische, politieke en/of
maatschappelijke overtuigingen. Het denken moet gebeuren
binnen dit kader, omdat per definitie, al hetgeen dat buiten het
kader valt, onjuist, vals of te bestrijden is. Afwijkende meningen
worden genegeerd of zelfs verwijderd. (Jannes, 2003)

Het Griekse woord ‘stigma’ betekent ‘brandmerk’. Bij de
Grieken was een ‘stigma’ een kenteken dat in de huid werd
gebrand om een slaaf of een crimineel te herkennen.
Sindsdien is de definitie van een stigma uitgebreid naar een
teken van schaamte of schande, dat al dan niet zichtbaar is.
Wanneer we stigmatiseren, brandmerken we iemand op
basis van een bepaalde eigenschap. Die eigenschap wordt
verbijzonderd, uitvergroot en qua ‘thema’ vernauwd.
Dit is zich bij de mens tot een natuurlijke en logische gewoon-
te gaan ontwikkelen, omdat het helpt om de wereld te orde-
nen. Zowel de valkuil als het gevaar van stigmatiseren liggen
in het feit dat wij bij stigmatisatie vaak gebruik maken van
allerlei intuïtieve argumenten die gebaseerd zijn op vooroor-
delen en/of veronderstellingen. We labelen iemand en kop-
pelen daaraan allerlei conclusies en verwachtingen, zonder te
controleren of we wel de juiste inschatting gemaakt hebben.
Dit denkmechanisme ontwikkelt zich al te gemakkelijk tot
een gewoonte of een gedrag en geeft al te gemakkelijk aan-
leiding tot heel wat negatieve consequenties, zoals discrimi-
natie en uitsluiting enzovoort.
Een stigma maakt dat we in een fractie van een seconde een
oordeel klaar kunnen hebben dat zelfs niet hoeft te kloppen
met de werkelijkheid.
Stigmatiseren kan ertoe leiden dat bepaalde mensen als min-
derwaardig beoordeeld worden, omdat zij afwijkende ken-
merken hebben of omdat zij negatieve eigenschappen toege-
kend krijgen die ze helemaal niet bezitten. Maar wie eenmaal
in een hokje is geplaatst of er zichzelf in plaatst, komt daar
niet zo gemakkelijk meer uit. Als iemand een stigma heeft
gekregen, zal hij of zij sociale afkeuring ervaren en gaat hij of
zij bijgevolg sociale situaties mijden. Dat kan leiden tot een
gebrek aan zelfvertrouwen, tot isolement, stress, eenzaam-
heid en allerlei andere nare gevolgen.

Stigma, 
het product van het menselijk proces 
van denken en (on)bewustzijn

Een theoretische analyse 
uit de dagdagelijkse praktijk 

van de morele bijstand

VAN DE PARTNER VAN IEMAND DIE GESTORVEN IS DOOR ZELF-

DODING WORDT VERONDERSTELD DAT HIJ OF ZIJ DE MOGELIJKHEID

HAD DEZE DOOD TE VOORKOMEN. MET DIT VERWIJT EN STIGMA

MOETEN ZIJ VERDER.

GEEN ZIN IN HET AIDSSTIGMA? MENSEN MET HIV OF AIDS OOK

NIET! BLIJF DUS DEZELFDE FIJNE VRIEND, COLLEGA OF FAMILIELID

DIE U AL WAS.

Karen Moulart

moreel consulent CMD Halle



Vaak gaan die mensen, die zich bewust zijn of worden van
het feit dat ze gestigmatiseerd zijn door de omgeving of door
zichzelf, zich uiteindelijk gedragen naar de misvattingen die
anderen of zijzelf over hen hebben.
Stigmaloos denken is eigenlijk een utopie. Het labelen, het in
hokjes plaatsen en het drukken van stempels zit diep in onze
menselijke natuur geworteld. Toch is het belangrijk dat wij ons
hiervan bewust blijven en ons dus regelmatig blijven afvragen
of bepaalde oordelen en veronderstellingen werkelijk kloppen.

Wanneer wij ons van iets of iemand een beeld vormen bij
een eerste indruk; dan doen we dat op basis van bepaalde
kenmerken, vanuit geïnterioriseerde stereotypen en attitu-
des. Dit beeld kleurt gans het gegeven of de persoon op basis
van een aantal aspecten. Deze stereotypen en attitudes ont-
wikkelen zich vanuit cognitieve schema’s die ons helpen onze
omgeving te verklaren. Attitudes worden bepaald door
beliefs (overtuigingen), opleidingsniveau, leeftijd enzovoort
en door informatie, waarbij gebrekkige en weinig objectieve
kennis eerder naar mythen en stereotypen leiden dan naar
de werkelijkheid. Hiertegenover geldt dat kennis attitudes
verbetert en uitnodigt tot contact.
Zo worden mensen die lijden aan een geestesstoornis nogal
gemakkelijk vereenzelvigd met deze stoornis. Hun persoon-
lijkheid wordt niet meer gescheiden van het stereotype
beeld dat mensen van deze geestesstoornis hebben. Zij
worden met andere woorden gestigmatiseerd.
De ‘labeling theorie’ van Scheff (1966) heeft het over het
feit dat het subject onderworpen wordt aan de uniforme
respons van anderen. Deze anderen reageren controlerend
en bijgevolg labelend, op het ongewoon gedrag van iemand
dat deviant, beter gezegd normovertredend is. Deze reactie
draagt bij tot de opbouw van de rol van geesteszieke, waar-
na een persoon vervolgens de identiteit van een geesteszie-
ke incorporeert. Deze gang van zaken kan maken dat een
stoornis evolueert naar een chronische psychische ziekte. De
associatie met afwijkend gedrag houdt negatieve cognitie-
ve en gedragsmatige effecten in.
De diagnose ‘depressie’ labelt de patiënt. Het gedrag van die
persoon wordt vanaf dat moment vanuit het label ‘depressie’
geïnterpreteerd met als bijkomend gevolg dat men deze per-
soon op een gans andere manier gaat benaderen. Aan het
begrip ‘depressie’ worden daarbij nog eens heel wat nega-
tieve connotaties toegevoegd, die nog een zwaardere stem-
pel drukken op het genezingsproces van de patiënt.
Depressie wordt bijvoorbeeld vaak geassocieerd met een
gebrek aan wilskracht. Het is iets waar men aan toegeeft. Het
is dan ook mede door deze manier van benaderen dat men
bij depressie zolang heeft moeten vechten voor de erkenning
ervan als ziekte. Het stigma depressie zorgde tevens voor de
ontkenning die er heerste binnen de medische en psycholo-
gische wetenschap rond het vraagstuk of kinderen en adoles-
centen hier eveneens door geveld konden worden.
Dit gevoel leeft vandaag nog steeds binnen de ‘common sense’.
Stigmatisatie zet een claim op de mogelijkheid tot nuanceren en
beïnvloedt eveneens de symptomatisatie van een ziektebeeld.

Stigmatisatie werkt bekrachtigend en versterkend op depressie.
Het lijkt erop dat het effect van stigmatisering met een psy-
chiatrisch label, gelijklopend is met het ziektebeeld ‘depres-
sie’. Men kan parallellen zien in het zich terugtrekken uit de
maatschappij, depersonalisatie, onzekerheid, het zich vereen-
zelvigen met dogmatische gedachten en het hier niet kunnen
uitbreken. Bij beiden treedt er isolatie op om negatieve erva-
ringen te mijden, waardoor mensen zich de kans ontnemen
om positieve ervaringen op te doen.

De ‘gemodifieerde labeling theorie’ van Link (1987) vertelt
ons dat een psychiatrisch label tot stigma verwordt in onze
maatschappij. Men heeft er een negatieve houding tegenover,
men generaliseert en men gaat er kritiekloos bepaalde opvat-
tingen over aannemen. Dit leidt tot de devaluatie en discrimi-
natie van de persoon die lijdt aan een psychiatrische stoornis.
Daarnaast treft men ook de ‘zelf’-labeling aan bij een psychi-
atrische diagnose. Men labelt zichzelf (persoonlijk) en men
koppelt dit aan bepaalde opvattingen. Men voelt meestal
schaamte, oneer, schuld en men ervaart een falen. Van hieruit
doet men aan zelfdevaluatie en gaat men uiteindelijk elk
gevoel van zelfwaardering verliezen. De persoon gaat zich
meer en meer overeenkomstig met de diagnose gedragen. Bij
de gevolgen van stigma behoren in deze theorie eveneens
demoralisatie, dysforie en pessimisme, alsook sociaal, profes-
sioneel, familiaal en individueel disfunctioneren.
Men is angstig, depressief en kwetsbaarder. Dit resulteert in
de verenging van iemands sociaal netwerk. Men laakt pogin-
gen om te reïntegreren en men krijgt hierdoor minder steun.
Wanneer een persoon vervalt in zelfstigmatisering vindt deze
persoon zich minder dan de rest. 
Net zoals bij stigmatisatie wordt men bij zelfstigmatisatie als
het ware ‘over’-bewust van hetgeen waarover men zich
schaamt. Men komt op dit punt zeer gemakkelijk terecht in een
‘tunnelbewustzijn’ [1], waarbinnen men de problematiek uit-
vergroot waarneemt door de vervorming van het bewustzijn.
Hierbinnen wordt het onmogelijk om een aan de realiteit aan-
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“DE GEDACHTE MANIFESTEERT ZICH IN HET WOORD,

HET WOORD MANIFESTEERT ZICH IN DE DAAD,

DE DAAD ONTWIKKELT ZICH TOT EEN GEWOONTE,

EN DE GEWOONTE VERHARDT ZICH TOT EEN KARAKTER – 

SLA DUS ACHT OP DE GEDACHTE EN WAAR ZE U BRENGT,

EN LAAT HAAR VOORTKOMEN UIT LIEFDE

ONTSTAAN UIT BEGAANHEID MET ALLE WEZENS.

ZOALS DE SCHADUW HET LICHAAM VOLGT,

ZO WORDEN WIJ WAT WE DENKEN.” 

DE BOEDDHA
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gepaste inschatting te maken. Men zit bijna gevangen in een
belevingswereld die verder staat van de realiteit dan men op
dat ogenblik aanvoelt. Een vrouw die bijvoorbeeld een mis-
kraam moet verwerken is zich ‘over’-bewust van de bolle bui-
ken en buggy’s in het straatbeeld. Zij ervaart haar miskraam als
een persoonlijk falen en de aanblik van haar diepste verlangen
bij andere mensen, sterkt dit onrealistisch voelen.
Deze vorm van denken en voelen beperkt zich niet tot mensen
met psychische problemen en/of somatische ziekten, maar

sluipt al te gemakkelijk het hoofd binnen van mensen die te
kampen krijgen met tegenslag op persoonlijk of sociaal vlak.

Stigma is bedreigend voor de levenskwaliteit en daarom is
het belangrijk dat het bewustzijn over stigmatisering en
zelfstigmatisering groeit in onze samenleving, zodat we
stigma kunnen tegengaan. Ook al is een stigmaloos den-
ken utopisch, we kunnen dit fenomeen wel bewust in
gedachten brengen!
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D
e innerlijke zoektocht naar zingeving heeft de mens in
alle tijden en culturen ertoe aangezet om veranderde
bewustzijnstoestanden op te zoeken. In de middeleeu-

wen, nog voor de inquisitie op het idee kwam om alle heksen
(<wicca = wijze vrouw) vroegtijdig te cremeren, waren er men-
sen die gebruik maakten van wolfskruid, alruin en doornappel
om hun normale, doordeweekse bewustzijn te veranderen. Zo
kwamen ze in contact met (natuur)geesten of delen van hun
eigen geest waar ze anders geen toegang toe hadden. De
Siberische sjamanen eten vliegenzwammen om in trance te
gaan. In de tradities van sommige Native People van Noord- en
Midden-Amerika wordt de peyote cactus vereerd omwille van
zijn bewustzijnsverruimende eigenschappen. In het Ama zone -
gebied bestaan er tientallen psychoactieve planten: sanpedro,
ayahuasca, yapo, toé… En het zo populaire cannabis kent zijn
oorsprong als heilige plant ter ere van de god Shiva in India.

Maar waarom zou je, in hemelsnaam, je normale bewustzijn
willen verstoren, veranderen of verruimen? Het kan je hel-
pen om een creatieve oplossing te vinden voor een ingewik-
keld probleem. Indien goed voorbereid en begeleid kan een
tijdelijke vermindering van de rationele denkprocessen
inzicht geven in fundamentele psychische problemen (angst,
depressie…). Het is van het grootste belang dat je bereid
bent om naar je eigen schaduwkanten te kijken en niet te
vluchten voor je problemen. Dit lukt pas echt wanneer je
écht bewust bent. Beseffen dat je leeft, HIER EN NU, bewust
zijn van wat je doet, je lichaam, je gevoelens, je gedachten.

Bij het traditioneel gebruik van psychoactieve planten zijn drie
elementen van groot belang: intentie, begeleiding en rituelen.

Intentie
De motivatie, de reden waarom je het doet. Misschien ben
je ziek, zit je met vragen over zingeving, zoek je antwoor-
den op fundamentele vragen, wil je afscheid nemen van
steeds terugkerende problemen in je leven… Een sterke
intentie die vooraf duidelijk wordt uitgesproken, fungeert
als baken in de intense en soms verwarrende gemoedstoe-
standen waarin je tijdens een sessie kan terecht komen.
Indien je deze planten gewoon voor de ‘fun’ neemt, loop je niet
alleen de kans op een ‘bad trip’ (een soort nachtmerrie), maar
mis je ook een unieke gelegenheid om iets over jezelf (en je
schaduwkanten) te leren en spiritueel te groeien. Psychoactieve
planten enkel en alleen gebruiken als tijdverdrijf is een beetje
zoals een chirurg die voor de sport een operatie zou uitvoeren.

“EÉN VAN DE FUNCTIES VAN HET DENKEN

IS VOORTDUREND MET IETS BEZIG ZIJN. 

DE MEESTE VAN ONS

WILLEN ONZE GEEST OOK AAN ÉÉN STUK DOOR BEZIG ZIEN, 

OPDAT DIT ZAL VERHINDEREN, 

DAT WE ONSZELF ZIEN, ZOALS WE INDERDAAD ZIJN. 

WE ZIJN BANG VOOR DE LEEGTE. 

WE ZIJN BANG ONZE ANGSTEN ONDER OGEN TE ZIEN.”

KRISNAMURTI

Luc Rombaut

drugpreventie adviseur
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Begeleiding
Bijna elke niet-klassieke geneeskunde, bijvoorbeeld de
Chinese, de Indische en vele andere alternatieve genees-
wijzen beschouwen de mens als geheel. En dus niet als
een machine die af en toe hersteld moet worden. Een
traditionele genezer of sjamaan heeft een holistische kijk
op gezondheid. Een ziekte heeft niet alleen een fysieke
component (hij is dokter), maar ook een psychische (hij
is ook psycholoog) én een spirituele (hij is ook geestelij-
ke). Een soort drie-in-één als het ware. Een sjamaan is
iemand die zijn eigen, fundamentele angsten onder ogen
heeft gezien en, gesterkt door uitzonderlijke kracht en
moed, zijn eigen schaduwkanten heeft verkend. 
Daardoor is hij als mens gegroeid en kan hij anderen
daadwerkelijk helpen. Zo kan hij in contact komen met
kosmische oerkrachten of met de geesten van voorou-
ders, planten en dieren. Daar, buiten de grenzen van de
rationele geest en de logica, haalt hij informatie die nor-
maal niet beschikbaar is. En daarmee kan hij mensen hel-
pen en begeleiden. Sommige sjamanen gebruiken psy-
choactieve planten, die wij als ‘drugs’, maar zij als ‘medi-
cijn’ klasseren. In het Engels heeft ‘drug’, verwant met
ons woord ‘droog’ (ge-droog-de plant), trouwens beide
betekenissen. Deze planten werken zowel lichamelijk
(chronische pijn, infectie, verslaving…), geestelijk
(depressie, angst, verdriet, stress…) als spiritueel (re-
ligie, de verbinding met jezelf en de kosmos).

Rituelen
Via rituelen kan de mens echter andere dimensies betre-
den. Deze op het eerste zicht zinloze woorden of gebaren
openen niet alleen de poort naar een andere bewustzijns-
toestand, maar sluiten op het einde van de sessie de poort
ook weer af. Vanuit een sjamanistische kijk op de wereld
lopen jongeren die op jonge leeftijd intensief, zonder ken-
nis van zaken of degelijke begeleiding bewustzijnsveran-
derende middelen gebruiken (bijvoorbeeld cannabis of
paddo's) dan ook het risico dat de poort op een kier blijft
staan. Zo kunnen er af en toe stemmen en (waan)beelden
uit deze andere realiteit binnensijpelen. Dit kan tot psychi-
sche verwarring en in extreme gevallen soms zelfs tot psy-
chose leiden.
Rituelen bieden ook houvast. Ze fungeren als ankerpunten
in de onbekende wereld van de onbetreden paden in je
geest. De creatie van een veilige/heilige cirkel (bijvoor-
beeld rond een vuur) zorgt voor een gevoel van basisveilig-
heid die nodig is om je volledig te kunnen laten gaan in de
unieke ervaring.

“HET IS DE ALOUDE VRAAG, 
WIE WIJ MENSEN ZIJN, 
WAT DE ZIN VAN HET LEVEN, 
HET UITEINDELIJKE DOEL VAN ONS BESTAAN IS, 
WAARDOOR VELEN ZICH MET HET GEBRUIK VAN PSYCHEDELICA

OP HET PAD NAAR HET ANTWOORD BEGEVEN.”
J.P. KLAUTZ

"Er was eens…
…een land waar iedereen steevast naar één en dezelfde
radiozender luisterde. Een station dat non-stop maar één
muziekgenre de ether instuurde. Generaties lang luisterden
de mensen enkel en alleen naar deze zender. De meeste
radio’s stonden zowat vastgeroest op deze frequentie. Op
een paar ‘gestoorde’ uitzonderingen na, wisten de mensen
niet eens meer dat er nog andere zenders bestonden. Af en
toe had er wel eens nieuwsgierigaard geprobeerd om met
een stevige ruk aan het tandwieltje van golflengte te veran-
deren, maar het enige wat hij toen hoorde, was een ver-
schrikkelijk geruis. Dit gaf hem zo’n shock dat de mensen
hem moesten afvoeren naar het gesticht.

Wie echter leert om op de juiste manier af te stemmen, kan
genieten van een heel scala aan zenders, van klassiek tot rock,
van chanson tot dance. Maar let op! Indien je nu heel enthou-
siast begint te vertellen over de nieuwste underground grooves
aan een fervente klassieke muziekliefhebber, zal die je ver-
moedelijk ongelovig aankijken en meewarig het hoofd schud-
den. Al dan niet vergezeld van ‘tsk, tsk, tsk’ geluiden en licht
getokkel met de wijsvinger tegen de rechterslaap.

Hoe kan je nu veilig afstemmen op die andere zenders?
Veranderde bewustzijnstoestanden kunnen opgeroepen
worden op verschillende manieren. Psychedelica (bewust-
zijnsveranderende planten) zijn een zeer krachtig en daar-
om niet ongevaarlijk middel. Ook mediteren (regelmaat is
belangrijker dan duur), yoga (positieve effecten op lichaam
én geest), vasten (twee dagen geven al een effect), afzon-
dering (een nachtje helemaal alleen in een bos slapen of
een paar uur in een ‘floating’ tank doen wonderen), ritmi-
sche muziek (zowat traditioneel als elektronisch), dansen
(http://www.trancedans.be), rituelen (best gebaseerd op
oude tradities), bidden (niet meer zo populair, maar voor
sommigen werkt het echt), chanten… kunnen je helpen om
je bewustzijn te verruimen.”
Uit ‘Omgaan met drugs. Tips voor ouders en gebruikers.’

“WANNEER JE EEN WETENSCHAPPELIJKE OPLEIDING VOLGT, 
KRIJG JE EEN BEELD VAN DE WERELD VOORGESCHOTELD, 
DAT STAAT ALS EEN HUIS. 
ER IS OVERAL EEN (WETENSCHAPPELIJKE) VERKLARING VOOR

EN ALS HET NIET TE VERKLAREN IS

VOLGENS DE HEERSENDE WETENSCHAPPELIJKE OPVATTINGEN, 
BESTAAT HET GEWOON NIET. 
HEEL PRAKTISCH, HEEL GEMAKKELIJK. 
HET LEVEN IS GEWOON ZOALS HET IN DE BOEKEN STAAT EN

NIET ANDERS. 
ALLES IS GEORDEND EN HEEFT EEN PLEK EN EEN FUNCTIE.”

DRS. IRIS D. FREIE

Puzzelen
“Sinds René Descartes’ ‘cogito, ergo sum’ (ik denk, dus ik
ben) heeft onze westerse cultuur de ratio verheven tot de
enige verantwoorde manier om je brein te gebruiken. De



confrontatie met totaal andere culturen tijdens onze wereld-
reis heeft ons de relativiteit en de beperktheid van ons
logisch model doen inzien. Uiteraard is logisch denken een
zeer praktische en doeltreffende manier om de werkelijk-
heid van alledag te be-grijpen en er in te handelen. Een
belangrijk fundament is de scheiding tussen object en sub-
ject. Dit laat toe de werkelijkheid zoals ze aan ons verschijnt
haarscherp te analyseren. Het model is echter zo populair en
dominant geworden dat we zouden vergeten dat dit slechts
één manier en niet dé manier van kennen is. Wat je van-
daag de dag niet wetenschappelijk kan bewijzen, heeft nog
nauwelijks recht van bestaan. Ons logisch-rationeel model
lijkt op het eerste zicht een perfecte puzzel. Maar af en toe
ontdekken of ervaren we stukjes die niet echt passen.
Meestal worden die dan op het stapeltje ‘toeval’ of ‘inbeel-
ding’ gegooid of worden de vreemde stukjes een beetje bij-
geknipt om ze te doen passen. Misschien wordt het stilaan
tijd om die puzzel eens af te breken en een nieuwe, grote-
re puzzel te bouwen waarin object en subject niet langer
gescheiden zijn. In dit ruimere kader passen uiteraard heel
wat meer stukjes, maar het zal nog wat puzzelwerk kosten
voor we een werkbaar nieuw model hebben. Verschillende
hoogstaande prewesterse culturen kunnen ons hierbij onge-
twijfeld inspireren.”
Uit ‘Omgaan met drugs. Tips voor ouders en gebruikers.’

Een absolute aanrader is de film (en het boek) ‘What the
BLEEP do we know?’ over de relatie tussen realiteit, bewust-
zijn, wetenschap en zingeving.

“HET FEIT DAT DE RATIONELE MENS

KOSTE WAT HET KOST

ZIJN ZELFBEELD IN STAND WIL HOUDEN, 
STELT ZIJN BODEMLOZE ONWETENDHEID VEILIG. 
HIJ NEGEERT HET FEIT DAT SJAMANISME

GEEN BEZWERINGEN EN HOCUS-POCUS IS, 
MAAR DE VRIJHEID OM NIET ALLEEN DE WERELD

ZOALS WIJ DIE KENNEN

EN DIE WIJ ALS VANZELFSPREKEND AANNEMEN

WAAR TE NEMEN, 
MAAR ALLES WAT MENSELIJKERWIJS MOGELIJK IS. 
HIJ BEEFT BIJ DE MOGELIJKHEID VAN VRIJHEID. 
EN DEZE LIGT BINNEN HANDBEREIK.”

CARLOS CASTANEDA

Een ongewoon gesprek 
met sla
“We vervolgen onze weg en komen
langs een slaveld. Als sommige
mensen proberen te communiceren
met bomen, moet dit ook lukken
met sla, denk ik bij mezelf. Zo
gezegd, zo gedaan. Ik concentreer
me op het frisgroene veld en besef
hoe prachtig de sla erbij ligt. Bijna
krijg ik tranen in mijn ogen van

zoveel schoonheid. Ja, ja, je kan behoorlijk emotioneel wor-
den van peyote. Over het algemeen ben ik nogal een nuch-
tere kikker en ik geloof niets wat ik niet zelf ervaren heb. Ik
vraag aan de slaplanten -ik besef nu dat dit ongelofelijk
geschift en belachelijk moet overkomen- of ze het niet erg
vinden dat ze daar alleen maar groeien om opgegeten te
worden. Gelukkig had de sla hierover al nagedacht en ver-
oorzaakte mijn vraag geen paniek op het veld. De kroppen
bleven rustig liggen in het veld. Na een poos kwam het
enthousiaste en verrassende antwoord. We vinden het hele-
maal niet erg om opgegeten te worden. Op die manier kan
onze levensenergie overgaan in een mens en kunnen we
fantastische dingen realiseren. Whaaw! En zeg nu niet dat ik
dit uit mijn duim gezogen heb, hé! De sla heeft het zelf
gezegd. Filosoferen met sla. Moet kunnen! Volgende keer
zeg ik zeker dank u tegen mijn salade en kijk ik wel uit wat
ik daarna zoal doe. Kwestie van de getransformeerde sla
niet te zeer te ontgoochelen…”
Uit ‘Omgaan met drugs. Tips voor ouders en gebruikers.’

Als ik deze ervaring tegen het licht van mijn katholieke
opvoeding hou, dan krijgt een -in mijn ogen totaal zinloos-
gebedje voor het eten, plots een andere betekenis. Even stil-
staan bij je eten geeft je de kans om respect uit te drukken
voor andere levensvormen en je met de kosmos te verbin-
den. Om diezelfde reden gooien indianen in Noord-Amerika
als dank een stukje eten weer in het vuur en gieten andere
volkeren vooraf een beetje drank op de grond. Het herinnert
hen aan hun verbinding met de aarde. Als je je verbonden
weet met je medemens en met de natuur, ga je vanzelf op
een meer respectvolle manier met je omgeving om.

Drugstories
Tijdens zijn ‘wilde’ studentenja-
ren experimenteerde Luc
Rombaut zelf met verschillende
drugs. Hij is dus een ‘ervarings-
deskundige’. Na zijn studies
(licentiaat Romaanse Filologie,
aggregaat HSO, postgraduaat
Bedrijfs com municatie en licenti-
aat Marketing) werkte hij ver-
schillende jaren in de reclame-
en mediawereld. Daarna trok hij
een jaar de wereld rond en
bestudeerde ook druggebruik in
andere culturen. De laatste
jaren werkte hij als communicatieverantwoordelijke voor ver-
schillende ngo’s. Nu geeft hij les en werkt als drugpreventie
adviseur. Hij geeft lezingen in scholen, voor ouderverenigin-
gen, jeugdbewegingen, gemeentes… Voor meer informatie
over dit project surft u naar http://www.drugstories.be. Dit
jaar verscheen ook zijn boek ‘Omgaan met drugs. Tips voor
ouders en gebruikers.’ Uitgegeven door Van Halewyck. In dit
boek wisselen waargebeurde kortverhalen en praktische info
over drugs elkaar af.
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“Waar blijft de vuist 
als de hand zich ontspant?”

De koan is een vraag die een zenmeester aan een leerling
stelt. Deze vraag is altijd zo dat hij de weg naar de ratio ver-
spert. Intellectueel is hij niet te beantwoorden. De koan is
zeker niet een raadsel of een geestige opmerking. Het doel
is twijfel op te wekken en op de spits te drijven. Na in een
gesprek met de meester verschillende gezichtspunten naar
voren te hebben gebracht meestal san zen genoemd komt
men ten slotte onvermijdelijk bij het punt waar men geen
uitweg meer weet. Dit doodlopen is het uitgangspunt van
de studie van zen! Zo wordt de leerling gedwongen naar
onbekende/onbewuste schuilhoeken van de geest te gaan,
voorbij het ego. Uiteindelijk is het ‘antwoord’ dikwijls een
nieuwe koan. Bijvoorbeeld: “Waarom zou de vuist zich niet
ontspannen?”

Hans Kokhuis, docent Fontys Hogescholen, Eindhoven.

Website over creativiteit, anders kijken verandering en bedrijfskunde: 

http://www.hanskokhuis.nl
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ONS BREIN IS FASCINEREND. NIET ALLEEN OM HOE HET ER UITZIET

-ALS EEN OKKERNOOT DIE AANVOELT ALS EEN ZACHTE PADDESTOEL-

MAAR NOG VEEL MEER OM ZIJN FUNCTIONEREN.

WIE BEN IK? WAAROM BEN IK WIE IK BEN? HOE BESTAAT HET DAT

IK KAN DENKEN, BEDENKEN, LIEFHEBBEN, ONTHOUDEN, DROMEN,

FANTASEREN, DAT IK KAN ONTWIKKELEN, ME HERINNEREN…

BEWUSTZIJN IS NIET TE LOKALISEREN OP ÉÉN PLEK IN ONS HOOFD.

HET ZIT OVERAL. HET STELT ONS IN STAAT OM VAN HOGERE BELEVIN-

GEN VERVULD TE GERAKEN ZOALS PLATO ZE OMSCHREEF ALS LIEFDE,

SCHOONHEID, WAARHEID EN GOEDHEID. EN NOG MYSTERIEUZER EN

DIFFUSER EN NIET TE LOKALISEREN IS DE ZIEL.

Kris Versteele

verpleegkundig consulent Panal 

(palliatief netwerk arrondissement Leuven)
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Maar, wat gebeurt er en waar blijft het bewustzijn als her-
senbeschadiging optreedt, zoals bij dementie?
Bewustzijns ver min dering, geheugenverlies… Ik had er een
heel ongenuanceerd idee over. Dikke mist. Afschrik wek kend.
Enkele jaren geleden bracht ik enkele dagen door bij demen-
terende bejaarden in een instelling. Ik gaf hen gemalen
eten, lepel per lepel, om hen in ’t stoffelijk leven te houden.
Hun geest was weggezonken en de tijd kroop. Dat gaf een
onderwatergevoel, voos en vertraagd. Een leefkamer vol
mensen die gezamenlijk hun lange historie zaten te verge-
ten. Af en toe glipte een glimp van hun wezen door de kier,
een kort teken van herkenning, zo even een verbaasde blik,
een kiekeboe, en dan weer weg, voor uren onder water.
Zij zaten daar, afwezig. Ik zag hun expressieve gezicht boven
het bed, verstild op een oude foto. Ik zocht hen en miste het
contact met hen in wie ze geweest waren.
Het grijze kille beeld dat ik had over dementie kreeg kleur
en kwam tot leven toen ik enkele maanden geleden kennis
maakte met 3 gewone gezellig-ingerichte huizen met tuin.
Drie huizen voor telkens 15 personen met dementie.
Ik las op de homepage: ‘In de huizen van Perrekes bouwt men
een omgeving uit die zoveel mogelijk op de gewone thuissitu-
atie gelijkt, waar men zo zelfstandig mogelijk kan leven en
toch de verzorging en de steun kan krijgen die men wenst en
nodig heeft. Men kan er wonen tot op het einde van het leven.’
Ik ben er op bezoek geweest. En schrijf hier flarden van
gesprekken, vragen en indrukken neer. Die vormden beel-
den in mijn hoofd en vonden gedichten bij de gedachten.
Een stuntelige poging die me brengt, dichterbij… dichter bij
de brei…

“De plek waar je woonde opzoeken 
zien dat het huis weg is - afgebroken 
en toch blijven zoeken

denken hier is het nog 
weten dat het niet waar is 
en toch denken hier is het

je loopt door de hal de gang in 
de trap op naar je kamer 
en je voelt de wind door je heengaan

in deze ruimte heb je geleefd - 
alles kun je denken.”

(Rutger Kopland)

De Perrekes
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In het huis heerst tevredenheid. Rust na de maaltijd.
“ ’t Is avond en ’t is rustens recht.” G.G.
Er is ruimte. Om te dutten, te babbelen, om te zwijgen, te
neuriën, om rond te lopen.
Om iets te doen, niets te doen.
De zin van het bestaan?
Al wat hier leeft bestaat, krijgt plaats, heeft zin - 
bloemen bloeien en af en toe ook jouw gelaat: open.
Hier schuilen angst en onrust tussen de rimpels, 
maar evenzeer lichten ogen op, want blij om jou te zien!
Het zit ‘m in de kleine attente mo menten van aandacht.
Wij zijn elkanders leermeester.

“Als we wisten dat we vanavond blind zouden worden, 
dan keken we beslist vol nostalgie om ons heen, 
een beklijvende laatste blik op elke grashalm, 
iedere wolkenformatie, 
elk pluisje, iedere regenboog, 
elke regendruppel - letterlijk op alles.”

(P. Chödrön)

Leven is plannen maken, ontwikkelen, beleven.
Ook met dementie? Met steeds meer verlies aan werkzame
hersenschors, forum en decorum.
Ontwikkelen, afwikkelen, laag na laag.
Lang-zal-ze-leven en wat er niet meer is worden hier geruild
voor… voor wat?
Het gaat niet meer over hebben, of worden 
maar over zijn. Over mens-zijn en relatie.
Geen ‘daar’ en ‘dan’ en ‘toen’, maar ‘hier’ en ‘nu’.
Zien en horen, proeven, ruiken, voelen.
Zoveel mogelijk ervaren en zelf doen, als therapie. En daar-
in gestimuleerd worden.
Patatten schillen en zo een bijdrage leveren aan het
middag eten.
In de zon zitten met gesloten ogen. Overgave. Niet naden-
ken over de zon.
De zon komt wel tot hem en baadt hem in haar warmte.
In de tuin onder een haag kwetterende mussen zitten dom-
melen, 
en mijn goede vriend die langs loopt, en de oude man teder
over de arm aait.

“…wie zei dat ook weer: lucht 
en zon zijn van iedereen.
De gelijkheid van er is voor allemaal evenveel 
regen, groeien jullie maar, planten.
En de prachtige ongelijkheid die dat oplevert.”

(Herman De Coninck)

Bij dementie raakt gelijkheid zoek. Zoals tussen ouder en
kind. Maar nu omgekeerd.
Geen gelijkheid. Wel gelijkwaardigheid. Ik en gij.

“…maar het gaat om een werkelijkheidservaring: de ont-
moeting met de andere mens.

De ander is iedere ander.
Het niet-verbale contact tussen hulpverlener en cliënt dat
schuilt in de lichamelijke verzorging, het eten en drinken
en in de tederheid van de aanraking -waar woorden soms
al niets meer kunnen zeggen- is precies die ‘taal vooraf-
gaande aan het spreken’ waarover Levinas spreekt. Zijn
analyses van de nabijheid, die als taal voorafgaat aan het
gesproken woord, en van de aanraking, juist niet als
poging tot eenwording maar veeleer als erkenning van het
anders-zijn van de ander, raken de essentie van de hulp-
verlening.”
(uit Duyndam/Poorthuis: Levinas)

Zijn ze gelijkend? De verwonderde blik van het kind en de
blik van jou?
Kijken zonder denken, zonder identificatie, los van tijd
Totaal. Zonder scheiding.
Een volle blik of een lege blik? Aantrekkelijk of verwarrend?

Het is het omgekeerde proces: een baby wordt geboren 
en rijst op uit het onbeschrevene 
tot het zichzelf bereikt, in geuren-en-kleuren.
En jij… reist heen, steeds blanker en je draagt je volle
levensverhaal mee…

“Als onder sneeuwvlokken die met z’n allen 
voor ze gaan liggen nog even opvallen, 
zo zorgvuldig dat het mooi wordt van respect, 
zo ligt onder woorden werkelijkheid. Bedekt.
… Als een wit blad, 
vol tijd om te wachten, behoedzaamheid 
om te hebben, zwijgen om te hebben gehad.”

(Herman De Coninck)

Monique zit aan de piano - gefocust 
leest zij de noten van de partituur, en zet ze om in muziek
die klinkt door het huis.
Deze taal is ze blijven herkennen.
Muziek… hoe zit dat? Als woorden weggedampt zijn?
“Het blijft langer een ingangspoort”, zegt de muziekthera-
peute.

“Noem mij bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb wil ik heten.”

(Neeltje Maria Min)

Angst.
Losgeslagen angst, wanhopige onrust in je ogen, in je ruste-
loze bewegingen.
Voel je je bedreigd? Wat heb je nodig?
Haldol, morfine, anti-depressiva.
Soms, ja. Maar meer nog: rust en troost. Aandacht.
Niet bevragen op geheugen, maar zijn in wat nu is.



Waar ben je, als ik je zo zie staren, doelloos dwalen, nergens
heen?
Tot iemand je liefdevol bij de arm neemt, op stap naar de
wc.

“Is het vergetelheid of ergens totaal in opgaan 
als we dingen vergeten?”

(Emily Dickinson)

Huist het bewustzijn in ons brein? En ‘zijn’ we dat?
Zen-koan: “Wat was je oorspronkelijke gezicht voor je geboorte?”
En waar blijft ons bewustzijn als we sterven?
Waar gaat het vroegtijdig heen, bij jou, als je dimt en
dementeert?
Wat is de aard van verlies, van de dood? De dood betekent
het einde van wat we werkelijk kennen. Van wat we ken-
nen in de geest, in de gedachten. Onze geest die gewend is
aan continuïteit, aan de tijd. Aan herinneringen, dankzij ons
geheugen. Daar zijn we aan gehecht. Aan geheugen en aan
taal, aan gedachten en aan tijd. Aan voor altijd.
Een mens wil voortbestaan.
Het bekende verliezen maakt bang.
Leven in het heden betekent van moment tot moment ster-
ven…

“Ik ben niet dit lichaam, 
ik ben niet in dit lichaam gevangen, 
ik ben onbegrensd leven, 
ik ben nooit geboren en nooit gestorven.
Daarginds manifesteren zich 
de grote oceaan en de lucht met al zijn melkwegstelsels 
vanuit de basis van het bewustzijn.
Sinds de tijd zonder aanvang ben ik altijd vrij geweest.
Geboorte en dood zijn slechts de deur 
waardoor we in- en uitgaan.
Geboorte en dood zijn slechts verstoppertje spelen.
Glimlach me dus toe, neem mijn hand en wuif vaarwel, 
morgen of zelfs nog eerder ontmoeten we elkaar weer.
Altijd ontmoeten we elkaar weer bij de ware bron, 
altijd weer op de ontelbare paden van het leven.”

(woorden uit de soetra - Thich Nhat Hanh)

Onze geest ketent ons vast of bevrijdt ons.
Toen ze leefde in het rijk der normalen, bij volle verstand,
was ze controlerend. Kil. Afstandelijk. Verkrampt. Ook
tegenover de kinderen die ze baarde.
Ze is nu oud geworden. Dementie heeft haar zacht maar
nadrukkelijk meegevoerd naar het rijk der voelen. Ze is
bereikbaar nu, ik streel haar hand, ze kijkt op en glim-
lacht.
Ze grijpt niet meer, begrijpt niet meer, maar voelt.
“Zei daar iemand dat er een eind zou komen, 
een eind, oh, een eind aan liefde en rouw?”(M. Sarton)
Naast de ramp van de dementie, is er soms ook de kans dat
door het lossen van de kramp, ouders en kinderen kunnen
herenigen, helen.

“Buig je over je verdriet zoals 
over een kind dat je teder wil troosten.”

(Jack Kornfield)

Het bezoek aan huis Perrekes en de ontmoetingen zijn als
een onvergetelijke indruk in mijn bewustzijn blijven han-
gen. Met dank aan Carla Molenberghs, de geestelijke moe-
der van dit waardige project ‘Perrekes’ - met dank aan Paul,
door wie ik Perrekes mocht leren kennen en aan Lieselotte,
de muziektherapeute - dank aan de bewoners en de verzor-
gers die me ontroerden en die me even als gast toelieten in
het huis.
De vragen die ik me stelde zijn verveelvoudigd. Dementeren
is een pijnlijke vorm van verlies voor de mens die eraan lijdt
en voor diens dierbaren.
Maar het voelt lichter, als ik er nu aan denk, niet meer zo
geïsoleerd koud ver weg.
En het ligt dichter dan ik dacht, 
dichter bij tederheid, menselijkheid, en hoe dan ook con-
tact, 
dichter bij liefde, schoonheid en goedheid.
En misschien ook dichter bij de waarheid, 
de waarheid achter het verstand 
en liefde is de brug.

“Ik wil in je warmte slapen.
Ik wil je verstaan in de nacht, 
als ik in mijn slaap naar je luister.

Mijn woorden zijn simpel als dieren; 
als dieren gaan ze naar je toe 
of kijken naar je uit de verte.
Maar ik wil dichtbij je slapen, 
ik wil in je warmte slapen.

Mijn voorhoofd is moe en mijn ogen – 
en mijn gedachten zijn stenen, 
die zwaar wegen op mijn lichaam.
Ik wil in je warmte slapen; 
het leven alleen is te koud.”

(Hans Andreus)
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S
oms kunnen we, jaren later nog, een breuklijn, een
barstje aanwijzen in onze biografie. Als een dag waar-
op we onze opvattingen over de wereld moeten wijzi-

gen. Zo las ik op 3 maart 2003, met stomheid geslagen, een
bericht in de krant dat mijn Kempense nuchterheid een
moment op losse schroeven zette:

“Eerste operatie onder hypnose
Brussel - De psychiater Vincent Martin heeft vorige
week een man onder hypnose gebracht zodat hij kon
worden geopereerd. Deze ingreep is een primeur in de
medische wereld. De patiënt onderging pijnloos de
heelkundige urologische ingreep. Omdat hij allergisch
is voor verdovende geneesmiddelen werd hij gehypno-
tiseerd…” 

(De Standaard)

De psychiater in kwestie tuimelde ondertussen van zijn
voetstuk, maar hypnose, zo oud als de mensheid zelf, heeft
nog niets aan fascinatie ingeboet.
Zo gebeurt het dan ook dat ik, ruim drie jaar later, een twee-
daagse vorming zelfhypnose volg bij hypnotherapeut en
seksuoloog Wilfried Van Craen. Samen met 14 andere cursis-
ten introduceert hij me op 2 druilerige zaterdagen in de
wondere wereld van de zelfhypnose. Een bont allegaartje
luistert gebiologeerd naar het hoe en wat van armlevitatie,
duimnagelfixatie en gebaldevuisttechniek… Of: wat hypno-
se is en zou kunnen zijn.

Hardnekkige misverstanden
Wilfried Van Craen begint zijn uiteenzetting met het uit de
weg ruimen van een aantal hardnekkige misverstanden:
“(Zelf)hypnose is géén quick-fix oplossing noch het gedroom-
de panacee voor allerlei huis- tuin- en keukenkwalen.
Mensen zijn al te vaak op zoek naar snelle en gemakkelijke
oplossingen.” Tevergeefs. Want, “verandering”, zo verzekert
Van Craen ons, “is altijd een traag en moeizaam proces.”
Over hypnose bestaan nogal wat misverstanden en er hangt
vaak een magisch-mythische sfeer omheen. Een beeld dat
showhypnotiseurs à la Rasti Rostelli mee in stand houden,
door hun slachtoffers citroenen te laten eten als waren het
de sappigste perziken. Een showhypnotiseur wekt maar al
te graag de indruk dat hij over uitzonderlijke gaven beschikt,
maar dat is “zever in pakskes”, dixit Van Craen. Eigenlijk

Zel fhypnose ,
de kracht van het onbewuste

Jasmien Peeters

moreel consulent PCMD Leuven



hebben deze hypnoseshows veel meer te maken met
groepsdruk, manipulatietechnieken en suggestie, dan met
hypnose.

10 populaire misverstanden over hypnose
• Hypnose heeft te maken met slaap.
• Je moet in de hypnotiseur geloven, anders werkt ’t niet.
• De hypnotiseur kan je dingen laten doen die je niet wilt.
• Met één vingerknip kan de hypnotiseur je zelfs op afstand

in hypnose brengen.
• Het is mogelijk dat je niet meer bijkomt uit hypnose.
• Hypnose is een geheimzinnige, occulte kracht.
• Hypnose is gevaarlijk.
• Onder hypnose kan je handelen tegen je eigen ethische

code in.
• Onder hypnose verklap je je geheimen.
• Alleen wilszwakke personen kunnen worden gehypnoti-

seerd.

Vatbaar voor suggesties
Wat is hypnose dan wel? Wetenschappelijke hypnose is een
hulpmiddel dat ten dienste staat van artsen, tandartsen,
dermatologen en psychologen.
Hypnose is een verruimde bewustzijnstoestand, waarbij je je

aandacht naar binnen richt op innerlijke processen, beelden
en ervaringen. De hersenen zijn actief werkzaam. Je creativi-
teit en probleemoplossend vermogen verhogen. Je onderbe-
wustzijn is meer vatbaar om suggesties die je jezelf geeft op
te nemen en uit te voeren. Je kan op een andere manier dan
door wilskracht je doelen bereiken. Voor de meeste mensen
is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.
De naam ‘hypnose’ is dus een beetje ongelukkig gekozen.
‘Hypnos’ betekent in het Oudgrieks ‘slaap’, maar met slapen
heeft hypnose niks te maken, integendeel. Iemand die
onder hypnose is, is net hyperalert en erg geconcentreerd.
Toegegeven, het lijkt of iemand in hypnose in een diepe
slaap verzonken is: de ogen zijn dicht, men ligt erg rustig en
ontspannen.

De Dikke Van Dale gaat hier dan ook de mist in door hypno-
se te definiëren als “het teweegbrengen van kunstmatige
slaap door psychische middelen.”

Geliefkoosde vluchtroute
Hypnose is, in tegenstelling tot het beeld dat bij de meeste
mensen leeft, een erg alledaagse, ‘down to earth’ ervaring.
We gaan vaak spontaan in hypnose. Kans is groot dat u de
helft van uw carrière op de schoolbanken onder hypnose
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hebt doorgebracht, mijmerend en fantaserend om te ont-
snappen aan de lange saaie uren.
En misschien is het nog steeds uw geliefkoosde vluchtroute.
Stel, u zit in een vergadering, een aantal collega’s bespre-
ken tot in den treure een item waar u niks mee te maken
hebt. U begint te mijmeren en te dromen, en hop! Voor u
het weet zit u met uw gedachten al thuis, en fantaseert u
hoe leuk het zou zijn als u en uw geliefde vanavond geen

verplichtingen hadden. U hoort in gedachten de glazen al
tinkelen, misschien die goeie fles rode wijn die u nog in de
kelder hebt liggen en als u nu eens witte lelies kocht op de
terugweg. U voelt een paar warme stevige armen rond uw
middel en… Tot uw baas u uit uw verbeelding rukt en weer
in de harde realiteit smakt met de cijfers van het vorige
kwartaal. Zucht.
Overkomt zulks u wel vaker? Proficiat! Voortaan excuseert u
zich met glazige blik en enig aplomb: “Potdorie, ik was even
in hypnose.” Dat klinkt veel gewichtiger dan wanneer u
gemelijk en met hoogrode konen toegeeft: “Ik was aan het
dromen.”
In hypnose koppel je je los van de omgeving: je vergeet
waar je bent, je bent ‘gedissocieerd’, losgekoppeld van tijd
en ruimte. Terug in het hier en het nu, weet je niet hoelang
je dromerij heeft geduurd, je was in trance.
Het omgekeerde kan ook: piekeren is een vorm van nega-
tieve zelfhypnose.

Weldadige effecten
Hierboven is sprake van een ‘spontane’ hypnose. Het over-
komt je als het ware.
Deze toestand kunnen we ook bewust opwekken. We kunnen
er actief voor kiezen om ons te laten wegzinken in die aan-
gename ontspannen sensatie, die trance wordt genoemd.
Waarom zouden we dat doen? Redenen te over: om ons
bewust te leren ontspannen. Om een aantal fysieke (pijn) of
psychologische klachten (faalangst, verslavingen, fobieën)
te verlichten of te doen verdwijnen. Om meer greep te krij-
gen op de dingen waar je met je bewuste wil geen grip op
hebt. Om prestaties te optimaliseren (sport, studie, kunst).
Misschien riposteert u dat uw migraine zich niet zo gemak-
kelijk rond de tuin laat leiden, dat u uw bonzend hoofd geen
zand in de ogen kunt strooien. De suggestie die u zichzelf
geeft is echter zo krachtig, dat uw lichaam het onderscheid
niet kan maken met de realiteit, met een reële fysiologische
reactie als gevolg.

Stel, je hebt soms last van hoofdpijn. Deze wordt vaak ver-
oorzaakt door verwijde bloedvaten in de hersenvliezen.
Wilfried Van Craen leert aan deze patiënten volgende reme-
die: beeld je een grote blok ijs in, van ongeveer 1 kubieke
meter. Het blok hangt aan een katrol, en middenin aan de
onderkant is een holte uitgespaard die precies over je hoofd
pas. Je gaat op een stoel onder de blok ijs zitten. Je laat de
blok ijs met een afstandsbediening langzaam zakken, totdat
je precies met je hoofd ín de blok ijs zit en kunt genieten
van de weldadige effecten van de kou op jouw geteisterde
bloedvaten (hoofdpijn is namelijk het gevolg van uitgezette
bloedvaten, die dus terug moeten inkrimpen).
Het bizarre is dat niet alleen je hoofdpijn wegebt, maar dat
een laser-doppler onderzoek ook zou uitwijzen dat je bloed-
vaten werkelijk zijn gekrompen door de ingebeelde blootstel-
ling aan de vrieskou. Je centrale zenuwstelsel maakt geen
onderscheid tussen realiteit en een levendige suggestie.
Een ver gezochte fantasie? Misschien. Maar ze wérkt wel!

Aangeboren talent
Is iedereen hypnotiseerbaar? Volgens Van Craen wel.
Sommige mensen hebben er als het ware een aangeboren
talent voor en zijn er meteen mee weg. Anderen moeten
misschien wat langer oefenen, maar als zij volharden, zou
het ook hen moeten lukken. Het is zoals leren jongleren, het
is een vaardigheid die je kunt trainen.
Men maakt een onderscheid tussen heterohypnose (je laat
je door iemand anders hypnotiseren) en zelfhypnose. Dit is
slechts een schijnbare tweedeling. Elke hypnose is tenslotte
zelfhypnose. Bij heterohypnose neem je de suggesties van
de hypnotherapeut over en breng je jezelf daardoor in hyp-
nose.

Een hypnotische oefening verloopt steeds in verschillende
stappen:
• De inductie: je zoekt een toestand van trance op, je gaat

van een oberverend naar een belevend ik. Bijvoorbeeld:



je beeld je in hoe een grote met helium gevulde ballon
zachtjes aan je stijgende arm trekt.

• Verdiepingstechniek: je verdiept je trance. Bijvoorbeeld: je
beeldt je levendig in dat je op een veilige, prettige plek
bent.

• Toepassing: je geeft jezelf een suggestie. Bijvoorbeeld:
“Elke dag op eender welke manier word ik beter en
beter.”

• Deductie: je keert terug naar je normaal waakbewustzijn.
Bijvoorbeeld: “3 2 1, ik open mijn ogen en mijn hoofd is
fris en helder.”

Imaginaire magneten
Er bestaat zoiets als een suggestibiliteittest, een lakmoes-
proef voor hypnotiseerbaarheid.
Voor ons, cursisten, een eerste kennismaking met de won-
dere wereld van de hypnose.
Wilfried Van Craen nodigt ons uit om onze ogen te sluiten en
onze handen losjes in de schoot te houden. “Als je makke-
lijk zit, breng dan je onderarmen naar voren en hou ze zo’n
20 à 30 cm uit elkaar, net alsof je een onzichtbare bal vast-
houdt. Je bovenarmen rusten tegen je borst. Stel je nu voor
dat er in elke handpalm een magneet zit en dat beide mag-
neten tegengestelde polen hebben, zodat ze elkaar aantrek-
ken. Beeld je nu zo levendig mogelijk in dat deze 2 magne-
ten elkaar onweerstaanbaar, langzaam maar zeker aantrek-
ken.
Je hoeft zelf niets te doen en misschien zul je merken dat
jouw handen na een tijdje met hele kleine schokjes dichter
en dichter naar elkaar toe bewegen, zonder dat jij zelf iets
doet, of een bewust commando geeft…”
Met geloken ogen luisteren we naar de sonore stem van
Wilfried Van Craen. Ik doe niets en laat mijn handen doen
wat ze willen doen. Ik concentreer me op de magneten en
hun kracht, en na een tijdje merk ik inderdaad hoe mijn
handen onmiskenbaar naar elkaar toe schokken, met hele
kleine beweginkjes. Tot, wonder oh wonder, de imaginaire
magneten hun werk hebben gedaan en mijn handen elkaar
zachtjes raken. Terwijl mijn bewustzijn geen enkel comman-
do heeft gegeven!
Met een “3-2-1 open uw ogen” is de oefening afgelopen.

Do try this at home, het duurt maar vijf minuten en het is
een hele leuke manier om de kracht van ons onderbewust-
zijn aan den lijve te ondervinden. Lukt het u niet?
Misschien ligt deze oefening u niet zo goed. De ingebeel-
de magneten doen een beroep op uw tactiele verbeelding
en misschien werken (één van) de andere zintuigen bij u
gewoon beter.
Des te intenser en des te helderder je je dit tafereel van de
2 magneten voorstelt, des te groter het effect. Schort uw
scepsis op, geef u over aan de beleving en draai uw kriti-
sche stem (“Zie je wel, het lukt me niet!”) even naar een
andere frequentie. Neem u voor nieuwsgierig te zijn en u
open te stellen voor een nieuwe prettige ervaring. Een gul-
den regel: laat je kritische observerende ik los en geef je

over aan de verwondering en nieuwsgierigheid van je
belevende ik. Daarom zijn kinderen zo goed in hypnose, ze
duiken met overgave weg in hun verbeelding.

Zingend op de bevallingstafel
Pijncontrole is één van de meest gebruikte toepassingen
van zelfhypnose. Mensen die veel pijn hebben, zijn dik-
wijls erg gemotiveerd om hun klachten te verlichten en
kunnen dan ook sensationele resultaten bewerkstelligen
met hypnosetechnieken. Pijnbeleving is een kwestie van
waarneming. Als we er in slagen om onze pijn naar de
achtergrond van ons bewustzijn te verplaatsen en een
andere impressie op de voorgrond te brengen, wordt onze
pijn draaglijker of lijkt deze afwezig. Wilfried Van Craen
toont ons ter illustratie een oude video. Een pianiste uit
Chicago is allergisch voor anesthesie, maar kan ook niet,
met een te smal bekken, op natuurlijke manier bevallen.
Toch heeft zij een grote kinderwens. Samen met haar huis-
arts/hypnotherapeut bereidt ze zich maandenlang op haar
bevalling, een keizersnede, voor. Ze fantaseert dat ze zin-
gend achter haar piano zit. Ze legt zich er op toe deze sug-
gestie zo sterk te ontwikkelen dat de pijn van de operatie
naar de achtergrond zal verdwijnen. Op het filmpje zie je
de dame zingend op de bevallingstafel liggen, terwijl
rondom haar chirurgen in de weer zijn met het tevoor-
schijn toveren van de boreling. Haar therapeut zit naast
haar en begeleidt haar in haar hypnose. Moeder en kind
stelden het wel na de operatie, de pianiste had geen pijn
gevoeld. Nadien beviel ze van nog twee kinderen op
dezelfde manier.

Spotgoedkoop en vederlicht
Conclusie? Hypnose is fun. Je begint aan een intrigerende
verkenningstocht doorheen hoogstpersoonlijke terrae incog-
nita. Je kan er de grenzen en de impact van je geest mee
verkennen én mee verbreden. Het is spotgoedkoop en
vederlicht. Het enige wat je nodig hebt om aan de slag te
kunnen is een gezonde dosis nieuwsgierigheid, een degelijk
boek en eventueel een cd om de technieken in de praktijk
te leren.
Ook hier baart oefening kunst. Er zijn verschillende oefenin-
gen en methodes. Eenieder moet wat experimenteren en
op zoek gaan naar de oefeningen die hem of haar het beste
liggen. Hypnose à la carte, quoi.

Meer info

http://www.vhyp.be

http://www.wilfriedvancraen.tk

Wilfried Van Craen, Relaxatie en zelfhypnose in

de praktijk. 

2005, Acco.

Met een cd om de technieken vlot en efficiënt in

de praktijk aan te leren.

Alle info over de vorming ‘zelfhypnose’: 

wilfriedvancraen@skynet.be
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heb ik nooit gevonden
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nooit vertelt
waarom het gaat
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de kern
van wat ik zie
ligt besloten
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en bewust-ZIJN

E
r zijn al veel theoretische discussies gevoerd over de
betekenis van het woord ‘bewustzijn’. Ook binnen de
verschillende therapeutische stromingen kan be -
wustzijn zeer divers omschreven worden.

Vanuit mijn eigen ervaring als creatief therapeute verbind
ik bewustzijn heel sterk met een vorm van aandacht,
opmerkzaamheid, een aanwezig zijn in alle zintuiglijke
kanalen. Onder de zintuiglijke kanalen verstaan we dan
het zien, het horen, het voelen, het smaken en het ruiken.
Binnen een toestand van bewustzijn kan je nog gradaties
onderscheiden variërend van een afwezigheid van
bewustzijn tot een precies afgestelde gevoeligheid voor
wat er zich in jezelf of in je omgeving afspeelt.

“MILJOENEN MENSEN LEVEN OVEREENKOMSTIG MET WAT ZE IN

DE SPIEGEL ZIEN. ZE DENKEN DAT WAT ZE IN DE SPIEGEL ZIEN

HUN VOORKOMEN IS. ZE DENKEN: DIT IS MIJN NAAM, DIT IS

MIJN IDENTITEIT EN DAT IS ALLES. JE MOET EEN BEETJE DIEPER

GAAN. JE MOET JE OGEN SLUITEN. JE MOET HET INNERLIJKE

BESCHOUWEN. JE MOET STIL WORDEN. TENZIJ JE EEN PUNT

VAN ABSOLUTE STILTE BINNENIN BEREIKT, ZUL JE NIMMER

WETEN WIE JE BENT. EEN MANIER OM HET TE VERTELLEN IS ER

NIET. ZICHZELF KENNEN IS AL WAT BEWUSTZIJN BETEKENT.”

OSHO

Nadia Belsack

Ze heeft een zelfstandige praktijk als psycholoog te Dilbeek en begeleidt er men-

sen individueel en binnen steungroepen. Binnen het volwassenonderwijs Balans

te Gent is ze docent en medecoördinator van de opleiding Creatieve Therapie. Ze

verzorgt er ook een 4-daagse module rond ‘expressie van een depressie’.

Daarnaast werkt ze nog als schoolpsychologe in het bijzonder onderwijs.

Nadia Belsack volgde onder meer een opleiding Creatieve Therapie,

Neurolinguïstisch Programmeren (Master NLP) en diverse modules zoals de

Silvamethode, Hypnotherapie, Kernkwaliteiten en Traumabegeleiding.

Info over haar praktijk vindt u op http://www.psycholoog.be/nadia.belsack

Info over de opleiding Creatieve Therapie en de module ‘Expressie van depres-

sie’ vindt u op http://www.vspw.be/balans.
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‘Creativiteit’ is evenzeer een begrip dat aanleiding geeft
tot uiteenlopende omschrijvingen. Alleszins dient duidelijk
te zijn dat creativiteit zoals ik ermee werk -binnen een
therapeutische setting- niets te maken heeft met artistie-
ke aanleg, een mooi product of eindresultaat.
Nochtans lees je vaak dat een creatief persoon iemand is
die met originele of nieuwe ideeën en oplossingen voor de
dag komt en invalshoeken vindt die afwijken van de
gevestigde denkpatronen. Met deze omschrijving wordt
echter voorbijgegaan aan het creatieve proces, de werk-
wijze of het tot stand komen van die ideeën.
Wel is het zo dat creatieve processen vaak leiden tot ver-
nieuwende inzichten, dat ze vaak verborgen kantjes bloot-
leggen, dat je je bewust wordt van bepaalde aspecten van
jezelf, de ander, je omgeving. Doch dit bereik je net door
niet van bij de aanvang toe te werken naar een vooraf
bepaald eindresultaat, maar door het proces zijn weg te
laten zoeken.

Mijn uitgangspunt is dat iedereen het vermogen in zich
heeft om iets van zichzelf tot expressie te brengen.
Aangezien elk van ons een bijzonder individu is, zal elke
creatie automatisch origineel zijn.
Creativiteit heeft vaak te maken met expressie, vormge-
ving, uitdrukkingsmogelijkheden van wat er zich aandient
die verder reiken dan het zuiver verbale. Het zuivere
gesprek blijkt voor velen vaak niet toereikend om tot
bewustwording te komen.
Om creativiteit te uiten haalt men binnen creatieve thera-
pie vaak volgende media aan: muziek, dans of beweging,
drama en beeldend werken. Dit hoeft zich hiertoe niet te
beperken. Je kan ook creatief mediteren, relaxeren, helend
aanraken, metaforische verhalen schrijven, rituelen uit-
voeren enzovoort. Creatieve therapie haalt inspiratie uit
diverse therapeutische stromingen en combineert deze
met creatieve werkvormen.

Binnen creatieve therapie wordt zeer vaak gewerkt met de
zintuiglijke kanalen om dingen binnen het bewustzijn te
brengen. Net daarom is het zo interessant het voorkeurs-
kanaal van jezelf en de ander te kennen. Vaak hoor je dit
al in het beeldend taalgebruik. De één zegt “Ik wil die
nooit meer zien”, terwijl de andere het heeft over
“Hopelijk laat die nooit meer van zich horen” en een derde
stelt dat hij “Al kippenvel krijgt als hij nog maar aan die
persoon denkt.”

Als je met iemand –binnen of buiten een therapeutische
setting– een goed contact wil opbouwen, sluit je bij de
aanvang best aan bij het zintuiglijk voorkeurkanaal van die
ander. Wanneer een kinesthetisch iemand vertelt hoe
moeilijk het contact voelde met zijn moeder, dat hij steeds
last kreeg van verkrampte schouders in haar aanwezig-
heid, dan zou je het contact en het proces verstoren door
te vragen wat zijn moeder zoal allemaal zei tegen hem. Je
bent overgestapt naar jouw auditieve kanaal.

In een verdere fase van het proces echter, wanneer je
merkt dat er een goed contact is opgebouwd en je cliënt
tot bewustzijn gekomen is, kan het juist aangewezen zijn
ook de andere zintuiglijke kanalen aan te spreken. Iemand
kan geblokkeerd zitten in één kanaal en juist tot bewust-
zijnsverruiming gebracht worden door de andere kanalen
via een creatief medium aan te spreken.
Op die manier kan de cliënt zich bewust worden van
aspecten van zichzelf of zijn omgeving waar hij voordien
geen aandacht voor had.

Dit is de grote kracht van creativiteit: ze haalt je uit het
cognitieve, uit de beperkingen van het zuivere denken.
Creativiteit brengt een stroom in je lichaam op gang.

Ik werk vaak met mensen in of op de rand van een depres-
sie. Wanneer je met die mensen in gesprek gaat, lijkt alles
vaak uitzichtloos. Ze hebben geen zin meer in om ’t even
wat, zien of voelen geen enkele kracht meer in zichzelf,
denken dat er niet veel aan te veranderen zal zijn.
Depressieve mensen zijn vaak het contact met zichzelf
kwijt. Hun vraag luidt meestal dat ze er zo vlug mogelijk
uit willen, ze hopen dé oplossing, dé tip aangereikt te krij-
gen.
Depressie roept echter je lichaam een halt toe: stop met
druk bezig zijn, sta stil bij jezelf, word je (opnieuw) bewust
van jezelf. Het lichaam had waarschijnlijk al een hele peri-
ode signalen uitgezonden, die telkens opnieuw genegeerd
werden. Plots stelt men dan vast de kracht niet meer te
hebben om de meest eenvoudige dagdagelijkse dingen tot
een goed einde te brengen. Pas dan wordt de boodschap
van het lichaam duidelijk: sta stil bij jezelf.
In het boek ‘Body/Mind Balancing’ van Osho (2004) lees je
dat onderzoek heeft aangetoond dat steeds wanneer er zich
een ziekte voordoet, je lichaam al zes maanden van tevoren
voortdurend bezig is je signalen te geven. Maar we horen,
voelen, zien deze signalen niet (meer). Er zijn nog geen
fysieke aanwijzingen, maar op het niveau van de bio-ener-
gie, de lichaamselektriciteit, voltrekken zich wel reeds ver-
anderingen. Als er behandeling kan plaatsvinden in deze
fase en op dit niveau, zal nooit fysieke hinder ontstaan.
Depressie dwingt je in het hier en nu te blijven. Naar
oplossingen springen helpt niet. Modderig water krijg je
ook alleen maar helder door het te laten bezinken. Alle
goedbedoelde tips en raadgevingen (“Ga eens naar een
goede film”, “Zoek een hobby”…) wekken meestal alleen
irritatie op, ze miskennen de ernst van het probleem.
Uit verhalen achteraf blijkt dat depressie voor veel mensen
de start van een bewustwordingsperiode is geweest.
Mensen kunnen intens dankbaar zijn een depressie door-
gemaakt te hebben.

We maken vaak pas contact met ons lichaam wanneer er
iets misloopt. Je voelt je schouders wanneer ze gespannen
staan, je voelt je hoofd als je hoofdpijn hebt. Doch dan
focus je op de pijn en niet op je lichaam.



Met depressie is het niet anders. Je voelt waar het niet
meer gaat en dat mag. Je voelt de energie verdwijnen. Het
lijkt dan echter alsof er niets meer over is. In feite ben je
je niet meer bewust van of maak je geen contact meer
met waar het nog wel stroomt.
Creatieve therapie kan mensen helpen in dit bewustwor-
dingsproces. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelij-
ken.

Uit de praktijk
Zo kan je mensen meenemen in een geleide fantasie,
waarin je hen door een bos laat wandelen om uiteindelijk
hun ‘boomwezen’ te ontmoeten. Je laat ze de boom ver-
kennen en spreekt hierbij alle zintuiglijke kanalen aan. Ze
kunnen naar de boom kijken vanuit alle mogelijke per-
spectieven, ze mogen de boom ruiken, voelen hoe zacht of
hard de schors is, de vruchten proeven, horen welk geluid
de boom maakt als je erop tikt. Je observeert hoe het de
boom vergaat wanneer het hevig gaat stormen. Begeven
zijn takken het of waaien ze soepel heen en weer. Hoe
diep gaan zijn wortels? Je kan ervoor opteren dit onbewust
te laten doorwerken, je kan dit ook terugvertalen naar de
persoon: waar is deze boom sterk in? Wat is zijn kracht en

wat herken je daarin van jezelf? Wat maakt dat deze boom
jou aantrok en waarvan hou je dan in jezelf? Zo maken
mensen opnieuw contact met zichzelf. Wat heeft deze
boom nodig, hoe moet er voor hem gezorgd worden en
hoe zorg jij dan voor jezelf?
Zo kwam iemand tot de ontdekking dat zijn boom eigen-
lijk helemaal oké was, maar nooit gezond zou kunnen wor-
den of verder groeien in de moerasgrond waarin hij stond.
Als de omgevingsfactoren op je werk van die aard zijn, dat
jij er geen invloed kan op uitoefenen, is het inderdaad
soms beter van werk te veranderen. Dit is geen misluk-
king, je zorgt voor jezelf door een andere voedingsbodem
te zoeken.
Dit is nu de grote meerwaarde van dit soort methodieken.
Mogelijks had men hem al honderd keer gezegd van werk
te veranderen en wist hijzelf ook cognitief dat dit het beste
was, maar hij had het nog nooit zo bewust en intens
gevoeld en was ook nooit tot actie overgegaan. Hij was
niet in contact met zijn lichaam.

Bij intuïtief tekenen kom je ook tot opmerkelijke resulta-
ten. Zo was er een arend die verhongerde, omdat hij geen
muizen meer wou vangen. Hij wou zijn grote stevige vleu-
gels echter wel meer gaan gebruiken om rustig genietend
over het groene bergachtige landschap te vliegen.
Eigenlijk bleek het probleem van die muizen niet zo groot
als eerst gedacht. Een vegetarische arend was best origi-
neel.
Of de ooievaar die zijn nest bovenop een vuurtoren had
gebouwd. De vuurtoren stond symbool voor veiligheid: de
ooievaar zat er veilig hoog afgeschermd van de wereld en
vliegtuigen konden hem niet raken, dankzij het licht van
de vuurtoren. Het adembenemend zicht op de wijde zee
gaf een immens vrijheidsgevoel. Voor het eerst kon de
tekenaar ervaren dat vrijheid en veiligheid niet noodzake-
lijk in contrast staan met elkaar, maar in elkaar verstren-
geld kunnen zitten.

Een andere vaak voorkomende hulpvraag draait rond
gedragspatronen die we maar niet kunnen doorbreken. Je
hebt er een hekel aan dat je steeds in de verdediging gaat
als je kritiek krijgt en toch is het sterker dan jezelf. Je wil
niet met deuren gooien als het je teveel wordt en toch doe
je het telkens weer. Mogelijks weet je zelfs cognitief hoe
het allemaal begonnen is, of van welk familielid je dit
patroon hebt overgenomen, maar ondanks alle inzichten
verandert er niets. Ook hier kan creativiteit zijn steentje
bijdragen tot bewustwording en bewustzijnsverandering.
Zo vertoonde Saskia het patroon zelden een hobby of een
opleiding tot een goed einde te brengen. Tot grote verras-
sing van haar omgeving brak ze dit steeds vroegtijdig af,
ondanks ’t feit dat zij zelf het boeiend vond én er goed in
was. Ik liet haar intuïtief een levenslijn bouwen. 
Vervolgens liet ik haar de laatste maal dat ze een opleiding
onderbroken had opnieuw herbeleven. Ze was toen
gestopt met haar opleiding tot kleurenconsulent. Ze werd
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zich bewust van het zware gevoel in de maagstreek dat
hierbij hoorde. Saskia had het ook moeilijk bij haar gevoe-
lens te blijven. Daarom liet ik haar een steen uitkiezen die
in haar beleving bij dit gevoel paste. Door die steen vast te
houden, kon ze makkelijker bij het zware gevoel blijven,
zonder steeds cognitief naar verklaringen te gaan zoeken.
Samen met de steen stapte ze achterwaarts van het heden
naar het verleden en stopte telkens wanneer ze een situ-
atie tegenkwam waarin ze dat zware gevoel nog ervaren
had. De vroegste gebeurtenis die ze zich kon herinneren
bleek het afbranden van het ouderlijke huis te zijn, toen ze
zes jaar was. Ze voelde echter dat het trauma vooral zat in
het feit dat achteraf bleek dat de brand was aangestoken.
Ze ontdekte dat het veel veiliger en minder pijnlijk was om
zelf een einde te maken aan een aangename situatie. Zo
kon iemand anders niet plots de grond van onder je voe-
ten wegtrekken.

Uiteraard is hiermee de zaak niet steeds helemaal opge-
lost. Je kan op zoek gaan naar wat dat jonge kind nodig
had op dat moment, je kan werken met positieve sugges-
ties binnen een relaxatie en zo meer. Creativiteit zit niet
alleen in de gebruikte methodiek of de gebruikte materia-
len, maar zit evenzeer in het zoekproces. Aangezien elke
mens uniek is, bestaan er geen uitgeschreven stapsgewij-
ze procedures die je zomaar kan volgen.
Overigens is het ook niet de bedoeling de zaak op te los-
sen, maar wel dingen los te maken, te deblokkeren, zodat
een veranderingsproces zijn weg kan zoeken.

Een laatste voorbeeld om het verband tussen bewustzijn
en creativiteit aan te tonen, draait rond het medium bewe-
ging. Hoeveel mensen hebben vandaag de dag geen last
van een laag zelfbeeld, van perfectionisme, van teveel of
gebrek aan assertiviteit enzovoort. Bewegingsessies doe ik
graag in groep. Zo kan je aan de personen met een laag
zelfbeeld vragen zich helemaal in te leven in een situatie
waarin dit laag zelfbeeld sterk aanwezig was en van daar-
uit te bewegen door de ruimte op de muziek. Je brengt het
helemaal in de gewaarwording door hen te laten stilstaan
bij hoe dit voelt in het lichaam, hoe ze kijken of niet kijken
naar de ander, welke smaak ze in de mond krijgen, welke
geluiden ze horen, welke geuren hen opvallen. Vervolgens
vraag je hen hun zelfbeeld te laten groeien in hun lichaam,
te laten toenemen in grootte, in gewicht… Je laat hen
beseffen wat dit verandert aan hun manier van bewegen,
aan hun manier van (oog)contact maken met de andere
en ga zo maar door. Zo maak je de overstap van ‘bewust-
zijn’ naar ‘bewustzijns-verandering’. Tegelijkertijd ervaren
ze lijfelijk dat ze de potentie tot een hoger zelfbeeld in zich
hebben. Dit versterkt de positieve suggesties die ze moge-
lijks al vaak te horen kregen. Het lichaam moet ontvanke-
lijk zijn voor positieve suggesties. Het is niet omdat je
weet dat je het kan, dat je ook voelt dat je het kan. Als je
weet én voelt dat je het kan, kan er ook gedragsverande-
ring tot stand komen.

Tot slot
Creatieve therapie brengt je tot bewustzijn van jezelf en de
potenties die je in jezelf draagt.
Vandaag hoor je steeds meer weerklinken dat iedereen
een doel, een missie moet hebben. Ik merk dat dit voor
veel mensen stressverhogend werkt. Het heeft de negatie-
ve bijklank dat iedereen grootse dingen moet gaan reali-
seren, zichzelf moet overtreffen om erkenning te krijgen
en dit bij voorkeur allemaal zo snel mogelijk. Sommige
mensen twijfelen zelfs of ze wel een missie hebben, want
ze hebben immers nog ‘niets bijzonders gerealiseerd’.

Voor mij is het doel van dit leven enkel dat je je op jouw
tempo bewust wordt van je potenties en je ze volop kan
‘be-leven’. Dan wordt leven genieten. Elke mens heeft
potenties, dus elke mens heeft een missie. Creativiteit kan
hiertoe zijn steentje bijdragen.



A
nt

en
neHet bewuste genieten

Kartonnen broodje
U kent dat wel. Prioriteiten stellen en voor u het weet ben-
gelen uw ontbijt, lunch en avondmaal onderaan het lijstje.
In die volgorde. En u verorbert zuchtend het zoveelste kar-
tonnen broodje met slappe koffie.
Slow Fooders zien het anders: het gaat er niet zozeer om
úren in de keuken te staan, wel om het recht op gemoede-
lijk samenzijn en genieten van goed eten en drinken.

De internationale
beweging Slow Food
zag het levenslicht in
Italië, het land van
‘dolce far niente’ en
de smakelijke tafel-
taferelen. Het begon
allemaal met een
eet- en drink clubje

van linkse intellectuelen, eind jaren tachtig, op een terrasje
in Rome. Als één van hen weet te vertellen dat McDonald’s
een restaurant wil openen vlak naast de Trevifontein, is de
verontwaardiging groot. Een Romeins monument ontsierd
door het Amerikaanse fastfoodimperialisme! Quelle
horreur… En ter plekke wordt de basis gelegd voor de Slow
Food-beweging.

“HET RITME VAN HET LEVEN LAAT ZICH

NIET DWINGEN. GENIETEN VAN HET

LEVEN BETEKENT LEREN OM ALLES

ZIJN EIGEN TIJD TE LATEN.”
CARLO PETRINI

Fijnproever en oprichter Slow Food

Jasmien Peeters

moreel consulent PCMD Leuven
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Broodworkshop oktober 2006: Baaker Van Daalen vertelt over smaak en aroma in
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De likkebaardende queeste
Slow Food, met de slak als mascotte, maant aan tot traag-
heid. Maak tijd en ruimte voor genieten. Geen pizzapunt om
de hoek die je boven je klavier weghapt tussen 2 e-mails
door. 
Maar de sensualiteit van een succulente chocoladetaart in
de oven, het pruttelen van de jus en het sudderen der cas-
soulet. De likkebaardende queeste voor de beste tomaten,
het kissen van een exquise olijfolie.
Het kan al beginnen bij het boodschappen doen. Weinig zo
fijn als op een frisse zaterdagmorgen in pakweg maart met
een recept in je achterhoofd over de markt kuieren, koop-
waren keurend door je handen laten glijden en je fietstas-
sen vol laden met blinkende aubergines, de fijnste kazen,
tuiltjes verse peterselie… Proef. Koop. Keur.

Terug thuis al je aankopen, onder het slaken van bewonde-
rende ooh’s en aah’s, uitstallen op de keukentafel en ze in
gedachten reeds wassen, fijnhakken, stoven, stomen, blan-
cheren en bakken.

Tongpapillen trainen
Een Slow Fooder verfijnt zijn smaakbewustzijn en scherpt

zijn zintuigen. Hij kijkt, ruikt, voelt, proeft, probeert smaken
te herkennen en zijn tongpapillen te trainen. Hij gaat op
zoek naar de esthetiek van de tong, naar die ene absoluut
verfijnde en heel erg mooie smaak. Ook dat is bewustzijn!
Met een flinke dosis nieuwsgierigheid en geestdrift kan je
ongewone dingen leren eten en je smaakperspectief ver-
breden. Oefening baart kunst. Zo is dat ook voor het eten
van bepaalde minder evidente rauwmelkse kazen of groen-
ten uit lang vervlogen tijden (pastinaak, warmoes…).

Wereldwijd gaat de organisatie op zoek naar vergeten bier-
soorten gebrouwen met passie voor de traditie, ambachte-
lijke vleeswaren, traditionele broodsoorten en zeldzame
kazen met veel liefde voor smaak en kwaliteit.
Leden verenigen zich in ‘convivia’, zoeken naar authentieke
streekproducten en achterhalen wie ze nog maken.
Authenticiteit staat centraal. Slow Food beschouwt deze pro-
ducten als een gastronomische rijkdom en als kostbaar culi-
nair erfgoed.

Meer lezen?

http://www.slowfoodvlaanderen.be

http://www.slowfood.nl

Slotconferentie Terra Madre 2006 (Turijn): toespraak Petrini.
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naar het (on)bewustzijn 
in verschillende klinische toestanden

Op 11 mei 2006 werd de wetenschappelijke prijs ‘Professor
Van Geen’ door het Studie Centrum voor Kernenergie en het
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek toegekend aan
Steven Laureys. Die prijs heeft de onderzoeker ontvangen
voor het volgend onderwerp: ‘Positron emission tomography
studies following severe acute brain damage in humans:
residual cerebral function and neuronal plasticity in coma,
vegetative state, minimally conscious state, locked-in
syndrome and brain-death.’(8)

In zijn werk toont hij aan dat men met functionele hersen -
scans een beter inzicht kan krijgen in de hersenfunctie van
patiënten met een ernstig acuut hersenletsel, die overleven,
maar evolueren naar een chronische comateuze, vegetatie-
ve, minimaal bewuste of locked-in toestand. Deze patiënten
vormen voor de arts een probleem, wat de diagnose, prog-
nose en behandeling betreft.(8)

Functionele beeldvorming, die de werking van de hersenen
zichtbaar maakt, kan objectief beschrijven in welke mate de
lokale hersenactiviteit van de patiënt met een hersenletsel,
verschilt met die van een persoon zonder een hersenaan-
doening. De hersenactiviteit wordt zowel in rust als bij
externe stimulatie gemeten. Deze studies dragen bij tot een
beter begrip van het herstel van een coma en bijgevolg ook
tot een beter begrip van het (on)bewustzijn.(8)

MIJN VOORNAAMSTE INSPIRATIEBRON WAS HET ARTIKEL ‘JE KUNT

GEEN TWEE KEER STERVEN’(1). IN DAT ARTIKEL INTERVIEWDE DIRK

DRAULANS DE VLAAMSE NEUROLOOG EN WETENSCHAPPER STEVEN

LAUREYS. OMDAT HET ONDERWERP ME ZO INTRIGEERDE, BESLOOT IK

ME VERDER TE VERDIEPEN IN ENKELE ENGELSE ARTIKELS VAN STEVEN

LAUREYS EN OP BASIS DAARVAN EEN ARTIKEL TE SCHRIJVEN VOOR DE

ANTENNE BEWUSTZIJN.

Evelien Vandenbussche

moreel consulent CMD Halle
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Het ‘bewustzijn’
Er moet aan twee voorwaarden voldaan worden om te kun-
nen spreken van bewustzijn. Ten eerste moet men wakker zijn
en ten tweede moet men zelfbesef hebben en kunnen inter-
ageren met de externe wereld.(1) Waakzaamheid wordt onder-
steund door de verschillende neuronen in de hersenstam, die in
directe relatie staan met zowel de neuronen van de thalamus
als van de cortex of grijze stof. Het bewustzijn van zichzelf en
van de omgeving hangt dan weer af van de werking van de
cerebrale cortex en de subcorticale connecties.(4)

Bewustzijn is geen ‘alles of niets’ fenomeen. De klinische
beoordeling ervan, hangt af van de conclusies die de arts
trekt, op basis van de reacties die de patiënt vertoont op
externe stimuli.(4)

De technieken die gebruikt worden om door te kunnen drin-
gen in de bewustzijnservaringen, zijn Positron-Emissie-
Tomografie (PET) en Functionele-Magnetische-Resonantie.(1)

Om een PET-scan te kunnen maken, wordt een radioactieve
stof ingespoten bij de patiënt. Deze stof zendt straling uit,
die met detectoren kan worden waargenomen. Met behulp
van PET kan men de plaats van waar de straling kwam, vast-
leggen. De beelden die hierdoor ontstaan geven meer infor-
matie over de werking van de hersenen.(8)

Maar het moet benadrukt worden dat bewustzijn op zich
niet objectief gemeten kan worden door één techniek of
één machine. Men kan enkel de activiteit in de hersenen op
het meest algemene niveau meten. Concreet betekent dit
dat men de gebieden en de subgebieden van de hersen-
schors, die betrokken kunnen zijn bij cognitieve processen,
in kaart kan brengen. Eerder dan dat men de neuronale acti-
viteit binnen die gebieden in verband kan brengen met spe-
cifieke cognitieve processen.(4)

Niet alle zones in de hersenen zijn even belangrijk in het
opwekken van bewustzijn. Belangrijk is dat er geen duide-
lijk afgelijnde bewustzijnszone is in de hersenen, wat René
Descartes aanvankelijk dacht. In de associatieve cortex van
de grijze hersenstof is wel een uitgestrekt netwerk van
eilandjes ontdekt, dat bepalend is voor het interpreteren
van informatie die binnen komt.(1) De associatiecortex is
betrokken bij de verschillende functies die verband houden
met bewustzijn, namelijk: aandacht, het werkgeheugen,
het episodisch geheugen en de bewuste perceptie.(3)

Verder is aangetoond dat de precuneus, een hersenstructuur
in de pariëtale lob, één van de minst actieve hersengebie-
den is, wanneer iemand niet bij bewustzijn is of wanneer
iemand in een toestand verkeert waar het bewustzijn ver-
dwenen of afgenomen is, bijvoorbeeld in een coma of vege-
tatieve toestand.(2)

Daardoor wordt verondersteld dat de precuneus samen met
de voorste cingulaire cortex, deel uitmaakt van het neuronale
netwerk dat instaat voor de bewuste gewaarwording. De pre-
cuneus en de voorste cingulaire cortex zijn het minst actief bij
personen die slapen of onder volledige verdoving zijn en ze
vallen als eerste af bij mensen die aan het dementeren zijn.(1)

Coma
Iemand in coma wordt niet wakker en heeft altijd de ogen
gesloten, omdat hij geen slaap- en waakritme meer heeft.
Wat een essentieel verschil is met een vegetatief bestaan,
in die situatie zijn de ogen van de patiënt wel open. Bij een
coma is er geen sprake van bewustzijn, men kan maximaal
enkele weken in een coma verkeren. Een comapatiënt heeft
geen spraak en bewuste motoriek meer.
Coma is een acuut probleem, dit in tegenstelling tot de
andere klinische fases die aan bod zullen komen, meer
bepaald vegetatieve toestand en minimaal bewustzijn. In
die twee fases kan men blijven steken, maar men kan er
even goed van herstellen.(1)

Een coma kan resulteren in het permanent verlies van alle
hersenfuncties, dan spreekt men van hersendood, wat het-
zelfde betekent als overlijden.(1) Men kan echter van een
coma herstellen, dan worden verschillende stadia doorlopen
vooraleer men weer volledig bij bewustzijn is. Een voorbeeld
van zo’n stadium is bijvoorbeeld de vegetatieve toestand.(3)

Vegetatieve toestand
Bij een vegetatieve toestand is er een volledige loskoppe-
ling met de grijze hersenstof, die er voor zorgt dat er bewust
contact kan zijn met de omgeving. Patiënten in deze situa-
tie zijn wakker en ze lijken te kijken, maar ze zijn niet
bewust van zichzelf en hun omgeving.(1)

Mensen in vegetatieve toestand kunnen grijnzen, huilen of
lachen, maar ze doen dit niet als reactie op externe stimuli.
Ze bewegen hun ogen, hoofd en ledematen op een beteke-
nisloze, automatische manier.(6)

Er zijn drie factoren die de kans op herstel beïnvloeden: de
leeftijd, de etiologie en de periode waarin men reeds in
vegetatieve toestand verkeert. Belangrijk hier is dat er een
onderscheid gemaakt wordt tussen een persistente en een
permanente vegetatieve toestand. Een persistente vegeta-
tieve toestand is de toestand één maand na acuut trauma-
tische of niet-traumatische hersenschade. Hier is er kans op
herstel. Drie maanden na niet-traumatische hersenschade
en 12 maanden na een traumatisch hersenletsel, spreekt
men van een permanente vegetatieve toestand. Dit bete-
kent dat er geen kans meer is op herstel.(4)

Acute brain injury

Coma

Locked-in Vegetative state Chronic coma Brain death
syndrome (very rare)

Minimally Permanent 
concious state vegetative state

(>3 months if non-traumatic,
Confusional state >1 year if traumatic)

Increasing independence Death



In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wordt het kunstma-
tig toedienen van voedsel en vocht vaak stop gezet, wanneer
er geen enkele hoop op herstel meer is voor mensen in een
vegetatieve toestand. In het geval van Terri Schiavo, de
Amerikaanse die zich in een vegetatieve toestand bevond,
werd de kunstmatige voeding vier keer teruggeplaatst door-
dat er onenigheid was tussen haar familie en echtgenoot. Post
mortem onderzoek heeft aangetoond dat de hersenschade die
Terri Schiavo had opgelopen, onomkeerbaar was.(1)

Doordat patiënten in een vegetatieve toestand niet dood,
maar wel onbewust zijn, kan het ethisch verantwoord zijn
om deze mensen te laten sterven. Het leven ontnemen van
iemand in een onomkeerbare situatie, kan beschouwd wor-
den als een menselijke daad. Hoewel er altijd rekening
moet worden gehouden met de persoonlijke morele waar-
den en de verschillende gezichtspunten, die cultureel en
religieus bepaald zijn.(5)

Minimale bewustzijnstoestand
Deze klinische fase werd pas erkend in 2002. De reacties
van minimaal bewuste patiënten zijn geen reflexen, maar
een eerste vorm van communicatie.(1) Deze patiënten kun-
nen echter niet consequent communiceren. Ze hebben een
minimaal besef van zichzelf en hun omgeving. Ze reageren
bijvoorbeeld op simpele bevelen of ze antwoorden met ja of
nee, door middel van lichaamstaal of gesproken taal. Ze
glimlachen naar een bekende persoon en niet naar andere
personen of maken duidelijke volgbewegingen met de
ogen. De respons op externe stimuli én de kans op herstel
is groter bij mensen met een minimaal bewustzijn dan bij
mensen in een vegetatieve toestand.(4)

Locked-in syndroom
Mensen met dit syndroom kunnen niet bewegen, maar ze zijn
zich wel degelijk bewust van hun omgeving. Ze zijn bewust,
maar opgesloten in hun eigen lichaam, want ze kunnen niet
met hun omgeving interageren, doordat ze immobiel zijn.(4)

Deze patiënten kunnen niet praten of hun ledematen bewe-
gen en ze hebben geen gecontroleerde gezichtsuitdrukking.(7)

De auteurs Alexandre Dumas en Emile Zola beschreven het
locked-in syndroom reeds in de 19de eeuw. Dumas had het in
zijn ‘The count of Monte Cristo’ over een Monsieur Noirtier de
Villefort, die hij beschreef als een lichaam met levende ogen.
Dat personage verkeerde reeds zes jaar in deze situatie en hij
kon enkel communiceren door met zijn ogen te knipperen.
Zola schreef in zijn novelle ‘Thérèse Raquin’ over een vrouw
die verlamd was en als het ware leefde in een dood lichaam.
Hij zei dat ze enkel kon spreken met haar ogen.(7)

Dankzij bepaalde computergestuurde apparaten, zijn locked-in
patiënten in staat om te communiceren met de buitenwe-
reld. Een bekend voorbeeld is Steven Hawkings, de befaam-
de natuurkundige en auteur van ‘A brief history of time’ en
‘The universe in a nutshell’. Hij communiceert, enkel en
alleen door een computergestuurde synthesizer met stem.
Wanneer hij woorden uit verschillende lijsten aanklikt, dan
worden die woorden opgeslagen en vormen ze uiteindelijk

een coherente boodschap. Met het geval van Steven
Hawkings wordt aangetoond dat men, ook met het locked-in
syndroom, een productieve rol kan spelen in de maatschap-
pij.(7) Sommige locked-in patiënten weten te antwoorden op
gesloten vragen. Ze doen dit door simpelweg naar boven of
naar beneden te kijken, afhankelijk of het antwoord ja of nee
is. Deze mensen kunnen zelf nog de beslissing nemen om
een einde aan hun leven te maken of de behandeling verder
te zetten, hun mening moet bijgevolg gerespecteerd wor-
den. Indien ze voldoende geïnformeerd zijn over hun eigen
situatie, moeten ze daar zeker en vast de kans toe krijgen,
want ze hebben immers een bewustzijn.(7)

Besluit
Het is allesbehalve eenvoudig om duidelijke aanwijzingen
van bewuste perceptie op te merken bij mensen met een
hersenletsel.(7) Hopelijk kunnen medici in de toekomst met
behulp van nieuwe technologieën nog meer doordringen in
de hersenfuncties. Het zijn vooral de artsen en het verzor-
gend personeel die de symptomen van de verscheidene
aandoeningen moeten herkennen en de tekenen van
bewustzijn moeten pogen op te merken. Zo kan men vermij-
den dat elke patiënt meteen het label van coma krijgt opge-
plakt, terwijl het in feite een minimaal bewuste toestand of
locked-in syndroom kan zijn. Een correcte diagnose is niet
enkel in het belang van de patiënt en de verdere behande-
ling, maar ook voor de familie van de persoon in kwestie.
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B
ewustzijn correleert met vrijheid. Levenloze systemen
reageren volgens onveranderlijke wetmatigheden van
actie en reactie. Bij levende wezens worden echter

interne processen op gang gebracht, waardoor ze een res-
pons vertonen in plaats van alleen maar een reactie.

In vergelijking met andere organismen heeft de mens een zeer
grote vrijheid. Gregory Bateson (1904-1980) wees er op dat als
men een steen een schop geeft, deze altijd precies zo ver zal
vliegen als men hem energie heeft toegediend. Een steen
heeft geen vrije energie. Als men een hond een schop geeft,
zal het dier niet alleen een eind vliegen, maar vervolgens kan
het gaan lopen, blijven liggen waar het terechtgekomen is, of
terugkomen en bijten. Dat terugkomen en bijten gebeurt niet
met de energie die het dier door de schop is toegediend, maar
met de energie van interne processen in de hond zelf. De hond
heeft meer vrijheid, meer vrije energie dan een steen. Als men
een mens een schop geeft, kan hij misschien ook een eind vlie-
gen, maar zijn reactiemogelijkheden, zijn vrijheidsgraden, zijn
haast onbeperkt. Hij kan niet alleen gaan lopen, hij kan ook
blijven waar hij is, hij kan terugkomen en bijten, maar hij kan
ook op wraak zinnen, een aanslag beramen, een gedicht schrij-
ven, een schilderij maken, gaan zwemmen, zich van het leven
benemen of kiezen voor een verdere carrière als psychiatrisch
patiënt. Een mens is immers geen steen…

Door deze grote vrijheid kan de mens overal leven en is hij
de meest succesrijke soort op aarde geworden. Hij kan zijn
vrije energie gebruiken om zijn leven steeds beter te bevei-
ligen en van een steeds groter comfort voorzien. Het idee
dat meer behoeftebevrediging tot meer geluk zal leiden,
leidt echter gemakkelijk tot een ongebreideld zoeken naar
materiële welvaart en comfort, ook als dit ten nadele gaat
van anderen of van de planeet.
Op het niveau van de menselijke samenleving leidde deze
evolutie tot de overgang van archaïsche overlevingssamen-
levingen naar een moderne consumptiesamenleving,
gericht op toenemende behoeftebevrediging en comfort-
vergroting, en uiteindelijk naar een wegwerpsamenleving
met een toenemende mate van overvloed en overdaad.

Het onstuitbaar groeiende bewustzijn kan daarbij ook proble-
matisch worden. Eens het bewustzijn groter is geworden dan
wat noodzakelijk is voor de overleving, ontstaat immers een
surplus aan vrijheid. De invulling van dit surplus is niet vanzelf-
sprekend. De hand van een kind is gauw gevuld, maar om de
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mentale ruimte van een volwassene te vullen is meer vereist.
De vrijgekomen ruimte, die we in bewustzijnstermen de spiri-
tuele ruimte kunnen noemen, leidt maatschappelijk tot een
samenleving met een overschot aan vrije energie, vrije tijd en
vrije middelen. Als deze ruimte niet aangewend wordt voor als
zinvol ervaren existentiële reflectie, ontstaat de ervaring van
spirituele leegte, die oorzaak kan zijn van depressie en ande-
re vormen van onbehagen. In onze moderne samenleving
wordt deze vrije ruimte grotendeels ingevuld door de obligate
‘normale’ praktische beslommeringen (kinderen, carrière, sta-
tus, bezittingen…) en verder door een alomaanwezige amu-
sements- en verwenindustrie en door de opdringerige en luid-
ruchtige uitingen van een afstompende en geestdodende jon-
gerencultuur. De klemtoon ligt daarbij op zo veel mogelijk
genieten met als paradox dat er minder dan ooit wordt geno-
ten. Dat alles maakt dat de nood aan zinvolle spirituele invul-
ling vaak slechts tegen het einde van het leven wordt ervaren,
als de carrière, de kinderen enzovoort beëindigd zijn.

Bewustzijn
Aangezien elk mens het leven begint als een organisme zonder
enig bewustzijn, moet er noodzakelijkerwijze een evolutie zijn.
De evolutie van het bewustzijn is een proces waardoor levens-
energie in toenemende mate bevrijd wordt uit een gebonden,
immanente vorm naar een vrije, transcendente vorm.

Het ontluiken van het bewustzijn
De ontwikkeling van het bewustzijn, van geboorte tot vol-
wassenheid, verloopt doorheen een aantal fasen. In elke
fase zijn er specifieke waarden, manieren van denken en
van de wereld bekijken, manieren van lijden en liefhebben
en van relaties aangaan.

De archaïsche fase
Elk mens begint het leven in een toestand van totale eenheid
(symbiose) met het lichaam van de moeder. Van daaruit krijgt
het pas ontstane en zich ontwikkelende leven alles wat het
nodig heeft: zuurstof, voedende bestanddelen, warmte enzo-
voort. Het leeft in een volledige biologische eenheid (symbio-
se genoemd), die ook na de geboorte nog blijft verder
bestaan. Dit is een archaïsche fase, waarin het kind zich nog
van niets bewust is en alleen betrokken is op zijn overleving.
De baby leeft uitsluitend in een stroom van lichamelijke, emo-
tionele behoeften en impulsen, die uitsluitend gericht zijn op
het in stand houden van de interne homeostase. Het zou dus
een misvatting zijn te denken dat behoeften en emoties niet
rationeel zouden zijn. Emoties zijn immers het resultaat van
miljoenen jaren evolutie en zijn dan ook uitermate rationeel,
maar hebben een rationaliteit die uitsluitend op de biologische
overleving in de natuur is gericht en niet op bijvoorbeeld het
persoonlijke welbevinden in een complexe cultuur.

De magische fase
Naarmate het kind letterlijk en figuurlijk de ogen opent en zich
bewust wordt van de buitenwereld, ontdekt het dat het
omringd is door (in zijn ogen) grote en machtige figuren, een

soort goden, die alle macht hebben. Zo hebben zij de macht
om hem te voeden of niet te voeden, hem warm in te dekken
of kou te laten lijden, hem lekker te knuffelen of hem alleen
te laten. De baby leeft dus in een soort magische wereld,
waarin hij onderworpen lijkt te zijn aan machten waarop hij
aanvankelijk geen enkele invloed lijkt te kunnen uitoefenen.

De mythische fase
Naarmate de ontwikkeling verdergaat, leert het kind zijn

omwereld steeds beter waarnemen en kennen. Zo doet het
kind de belangrijke ontdekking dat voorwerpen in de omge-
ving gemanipuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld blokjes in
een blokkendoos. Op die manier leert hij zijn wil op te leggen
aan de omgeving. Een nog belangrijker ontdekking is dat hij
niet alleen voorwerpen in de omgeving kan manipuleren,
maar dat hij voorwerpen als het ware in zijn hoofd kan halen.
Hij kan zich dingen voorstellen die er in werkelijkheid niet zijn
en deze mentale producten, deze interne gebeurtenissen
worden op dezelfde wijze ervaren als de externe gebeurtenis-
sen die zij representeren. Het instrument daartoe is de taal.
De taal maakt dat een kind, net als een volwassene, dingen
kan oproepen door de naam van die dingen te noemen, dit is
door het gebruik van woorden en taal. Daardoor krijgt het
kind toegang tot de volwassen wereld van de cultuur. Het
kind gaat zijn begrip van de wereld conceptualiseren en struc-
tureren in de verhalen (sprookjes) die in zijn gezin of zijn
groep van afkomst verteld worden en die door het kind over-
genomen worden. Dat is de mythische fase, de fase van de
verhalen, de sprookjes, de overtuigingen, de mythen over
hoe de wereld en het leven in elkaar zitten.

Het ego: de mentale stroom
De archaïsche, magische en mythische fasen vormen samen het
zogenaamde lagere bewustzijn of het ego. Het is een mentale
stroom van emotionele en mentale gebeurtenissen, in tegen-
stelling tot het hogere bewustzijn, dat verder besproken zal
worden en dat als een stroom van zijn kan worden beschouwd.

Dit ego of lagere bewustzijn is wat wij doorgaans bedoelen
als wij ‘ik’ zeggen. Het woordje ‘ik’ is, net als andere woor-
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den, een symbool voor wie wij denken te zijn. Het is immers
alleen maar een gedachte, een voorstelling, een illusie, een
construct, een verhaal, een mythe. Daardoor wordt de ein-
deloze diepte en het grandioze mysterie van wie de mens
is, herleid en gereduceerd tot een construct, een verhaal
bestaande uit woorden, gedachten of emoties waarmee
men zich identificeert, dat wil zeggen die men ‘ik’ noemt.
Aan dit conceptuele ‘ik’ wordt een absolute echtheid en op
zichzelf staande identiteit, een intrinsieke werkelijkheid
toegeschreven. Dit construct wordt vervolgens het uitgangs-
perspectief voor alle verdere manieren van kijken naar de
werkelijkheid en voor alle andere interpretaties of verhalen
(mythen) over de werkelijkheid. Dit verhaal wordt verder
aangevuld met andere gedachten over geslacht, ras, licha-
melijke kenmerken, uiterlijke verschijning, nationaliteit,
religieuze overtuigingen, politieke affiniteiten, ideologieën,
doctrines, bezittingen, beroep, sociale rollen, titels, gewoon-
ten, voorkeuren, doorgemaakte gebeurtenissen (trauma’s)
en oordelen over zichzelf als beter dan of niet zo goed als
de anderen. Dat alles zijn producten van het denkende ver-
stand dat onophoudelijk verklaringen en verbanden zoekt
(en ‘vindt’) en steeds ideeën en verhalen produceert.

Redelijkheid: een kwantumsprong naar een
hoger bewustzijn
Pas later komt het kind in een fase van persoonlijk, kritisch,
redelijk denken, waarin hij steeds meer als een volwassen
mens kan gaan denken. Het volwassen bewustzijn gaat
steeds meer de mythen uit de vroegere perioden onderzoe-
ken. De mens gaat zich steeds meer afvragen of het wel
redelijk is nog te blijven geloven in de culturele verhalen,
sprookjes, mythen, clichés en oneliners die hem tijdens de
opvoeding of de opleiding als waar werden voorgehouden
en misschien nog steeds als waar worden voorgehouden. Hij
beseft niet alleen dat Sinterklaas niet bestaat, maar ook dat
vele andere verhalen geen steek houden en dus mythen
zijn. Hij gaat inzien dat vele overtuigingen eerder beperkend
zijn, dan dat zij de geest voeden en verruimen. Dat is de
kwantumsprong van onpersoonlijk, collectief, mythisch den-
ken, naar persoonlijk, zelfstandig, redelijk denken. Door
deze kwantumsprong van de rede kan de mens wakker
worden uit de magisch-mythische slaap en uit de daarbij
horende automatische, onbewuste gedragspatronen.

Geen dogma maar onderzoek
Dit redelijke, persoonlijke, kritische denken gaat het hele verde-
re leven door en is nooit beëindigd. Het is de basis van de hele
filosofie en van wat wij wetenschap noemen. Filosofie en
wetenschap zijn uitingen van het nooit eindigende proces van
(rationeel) nadenken over de mens en over de natuur.
Redelijkheid is een houding van onderzoek, waarbij de vele
bestaande verhalen en mythen op hun geloofwaardigheid en
bruikbaarheid onderzocht en getest worden. Op die manier ont-
staat een voortdurend dialectisch proces van these en antithe-
se, met steeds een nieuwe synthese. Wetenschap is dan ook
geen gefossiliseerd dogmatisch stelsel dat voorhoudt wat waar

is en wat niet, maar een dynamische houding van openheid en
voortdurend onderzoek. Een dogmatisch stelsel is immers juist
niet rationeel, maar emotioneel en is gebaseerd op de archaïsche
behoefte aan zekerheid. Vele religies en ideologieën zijn der-
gelijke dogmatische stelsels. Wetenschap daarentegen is een
methode om tot betrouwbare kennis te komen, waarbij voort-
durend voor ogen moet worden gehouden dat het om voorlo-
pig aanbevolen visies gaat, niet om definitief vaststaande waar-
heden. “Het enige wat ik met zekerheid weet, is dat ik niets
weet”, zei Socrates. Het doel is daarbij niet dat we geheel zon-
der mythen zouden moeten leven, maar wel dat we selectief
zouden worden in de mythen die we (voorlopig) nog geloven.
Sommige mythen maken ons immers kleiner, terwijl andere ons
groter maken. De wetenschapsfilosoof Karl Popper zei dan ook
dat alle wetenschap begint met het onderzoek van mythen. Ook
therapie biedt in de eerste plaats een context waarbinnen in
een dialectische interactie aan een meer accuraat wereldbeeld
en de daaraan gekoppelde gedragspatronen kan worden
gewerkt. Deze houding wordt ook geïllustreerd in de vragen van
Byron Katie. Deze therapeute gaat ervan uit dat menselijke pro-
blemen veroorzaakt worden door het geloof in niet-onderzoch-
te verhalen en stelt een aantal vragen voor om bewust te wor-
den en dus los te komen van de macht van deze verhalen: “Is
dit waar? Wie ben ik als ik dit verhaal geloof? Wie ben ik als ik
dit verhaal niet geloof?” “Het niet-onderzochte leven is niet
waard geleefd te worden”, zei Socrates.

Door de redelijkheid is de mens ook in staat zich bewust te
worden van zijn biologische, evolutionaire, automatische
mechanismen. Bewust worden betekent afstand nemen, toe-
schouwer worden. Zodra men bewust is van het feit dat men
droomt, droomt men immers niet meer maar is men wakker.
Het bewustzijn is die instantie in de mens die toekijkt op wat
hij doet en die zich vragen stelt. Daardoor heeft de mens nooit
meer de vanzelfsprekende natuurlijke spontaanheid van een
dier of van een kind. Een dier of een kind valt volkomen
samen met zichzelf. Het bewustzijn maakt dat de mens nooit
meer zo volkomen met zichzelf kan samenvallen, maar dat hij
altijd een beetje op zichzelf toekijkt. Bij een mens kan ‘spon-
taan’ dan ook alleen maar ‘onnadenkend’ betekenen.

Dat wordt soms als een verlies gezien. De volwassene zou iets
verloren zijn dat het kind nog had en volwassenen zouden
moeten proberen terug te keren naar de toestand van het
kind. Dat is de mythe van het kind als volmaakt wezen en van
de volwassene die iets verloren zou zijn, de mythe van de val
uit het paradijs, van de mens die voor zijn drang tot weten
gestraft werd door verjaging uit de paradijselijke tuin van
Eden. Wij denken dat het juister is te spreken van een ontwa-
ken uit de paradijselijke slaap, van een opstaan uit de tuin van
Eden. Het geluk in het paradijs was immers geen menselijk
geluk. Het was het geluk van een dier of van een kind, een
geluk dat geen weet heeft van zichzelf en daardoor geen echt
menselijk geluk is. De mens moet zijn toestand van samenval-
len met zijn omgeving en met zichzelf verlaten, om op die
manier tot een echt menselijk, spiritueel geluk te komen.



Een steeds groter wordend bewustzijn
Parallel met de hoger geschetste ontwikkeling is er een
beweging naar een steeds groter wordend bewustzijn: van
een egocentrisch ‘ik-bewustzijn’ naar een etnocentrisch
‘groepsbewustzijn’ en ten slotte naar een globaliserend
‘wereldbewustzijn’ dat alle mensen omvat. Een kind is van
nature egocentrisch. Een volwassene kan de mythe van de
verheerlijking van de eigen persoon en de eigen groep
doorzien en kan door de redelijkheid inzien dat alle mensen
gelijk zijn en kan aldus tot een wereldbewustzijn komen.
De redelijkheid geeft ook toegang tot een nog groter, zoge-
naamd spiritueel bewustzijn dat niet alleen alle mensen
omvat maar ook de hele natuur, het hele leven en het hele
universum. Dat is de basis van mystieke ervaringen en van
een hogere vorm van geluk.

Het hogere bewustzijn: de stroom van zijn
Op grond van het voorgaande kan gemakkelijk begrepen
worden wat het hogere bewustzijn zal zijn: het is een
bewustzijn dat met behulp van de redelijkheid wakker is
geworden uit de magisch-mythische slaap van het lagere
bewustzijn, uit de mentale stroom. Het is het doorzien van
alle verhalen en strategieën van het ego. Het hogere
bewustzijn is de vrijheid van het verlost zijn van de neiging
van de geest om de realiteit te willen veranderen, om het
veranderlijke permanent te maken, om dingen te willen
hebben of juist niet te willen hebben, van het voortdurend
willen vasthouden of willen wegduwen van dingen, men-
sen of omstandigheden. Volgens het boeddhisme is dit pre-
cies de bron van alle lijden.

Loslaten
Het loslaten van de gehechtheid aan dingen is gemakkelijk als
men niet meer probeert zichzelf te vinden in dingen door ze aan
het zelfgevoel te verbinden. Als men beseft dat elk bezit een
verhaal is en dat geen enkel ding iets te maken heeft met wie
men is, is men verlost van elke gehechtheid en elke verslaving.

Het loslaten van klagen en lijden is gemakkelijk als men inziet
dat alle klagen en lijden een mentaal bouwsel is, een construct,
een verhaal dat het ego heeft verzonnen en waarin men gelooft,
een verhaal met als titel: ‘Waarom ik niet gelukkig kan zijn.’

Anderen vergeven is gemakkelijk als men inziet dat klagen
niets met de ander te maken heeft, die immers alleen maar
zijn eigen weg en zijn eigen evolutie volgt. Klagen heeft geen
ander doel dan het zelfgevoel van het eigen ego te versterken
door zichzelf beter te verklaren dan de ander. Zichzelf als goed
benoemen en de ander als fout, is één van de belangrijke vor-
men waarmee het ego probeert zichzelf te versterken.

Verlichting
Als dit alles doorzien en losgelaten wordt, als men begrepen
heeft dat men niets bijzonders hoeft te zijn, niet hoeft te
‘weten wie men is’, is men verlost en blijft alleen nog de
loutere vreugde van het zijn. Het hogere bewustzijn spreekt

dan ook geen taal van strijden en vechten, maar van aan-
dacht (mindfulness), bewustzijn, aanvaarding, blijdschap,
dankbaarheid, enthousiasme, genegenheid, koestering, res-
pect, verrukking, verwondering, waardering en viering. Dit
bewustzijn kan soms plots doordringen bij mensen die alles
verloren of kwijtgeraakt zijn en die beseffen dat dit niets
wezenlijks aan hun eigenlijke zijn heeft veranderd. Dan ont-
staat een ogenschijnlijk onbegrijpelijke en onwezenlijke rust
en aanvaarding. Dat moment, waarop het ego letterlijk spra-
keloos is, is een moment van bewustwording en van geluk.

Helaas kan deze ervaring spoedig ook weer verdwijnen en
komen we al snel weer in de oude, vertrouwde gedachtepa-
tronen terecht. Het doel van spirituele oefeningen in bewust-
wording is deze momenten van aandacht voor het nu door-
heen de redelijkheid actiever en bewuster te beleven en lan-
ger te laten duren. Zolang men ‘iets anders’ zoekt en ver-
langt, verklaart men immers dat het moment van nu niet
voldoet. Er is de verwachting van een toekomst die beter zal
zijn dan de schijnbare onvolmaaktheid van het dagelijkse
leven. Het leven is echter alleen maar onvolmaakt, omdat
we niet echt aandachtig (mindful) zijn. Daardoor stellen we
de bewustwording eindeloos uit en verwachten ze de vol-
gende dag, het volgende jaar of bij iemand anders.

Spirituele leegte
Dat kan leiden tot de ervaring van spirituele leegte die een
gevolg is van het feit dat het bewustzijn onvoldoende is
ingevuld. Het bewustzijn is als het ware te groot geworden
en wordt niet (meer) voldoende gevuld door de gebruikelij-
ke dagdagelijkse beslommeringen (carrière, kinderen, bezit-
tingen…) en door het gebruikelijke futiele vermaak en de
zinloze ontspanning (activiteiten, evenementen, vakanties,
uitstappen, festiviteiten…). De ervaring van spirituele leeg-
te, zinloosheid en depressie wordt dan onafwendbaar. Dat
leidt dan niet zelden tot het inroepen van de hulp van medi-
sche deskundigen en therapeuten. Doordat het wetenschap-
pelijke paradigma en meer bepaald het medische
(ziekte)model thans het enige en dominante systeem van
kennislegitimatie is geworden, kunnen mensen met levens-
moeilijkheden immers gemakkelijk gaan geloven dat ze
ziek zijn en kunnen artsen en therapeuten gaan geloven dat
ze die ‘ziekten’ kunnen genezen. Het gaat nochtans niet om
ziekten, maar om tekens van tekort, die alleen ‘genezen’
kunnen worden door een adequate invulling. Spirituele
leegte is zoiets als een lege maag. Geen van beide is een
medisch probleem of kan door een therapie worden ‘gene-
zen’. Spirituele leegte en haar gevolgen (onder andere
depressie) vereist geen psychologisch onderzoek of een
beeldvorming van de hersenen, net zoals voor honger geen
onderzoek van de maag vereist is. Honger moet ‘behandeld’
worden met voedsel, niet met geneesmiddelen. Net zoals
we ons lichaam elke dag moeten voeden om niet onder-
voed te raken, moeten we ook onze geest elke dag voeden
om niet geestelijk ondervoed en verzwakt te raken. En als
het gebruikelijke junkfood van de amusementsindustrie de
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honger niet meer kan stillen, betekent dat niet dat men een
‘ziekte’ heeft opgelopen, maar dat naar beter voedsel moet
worden uitgekeken. Voedsel voor de geest bestaat uit
bevrijdende, verheffende ideeën die de mens groter maken.
“Voed je geest met grote gedachten, want je zult nooit
hoger komen dan je gedachten.” (Benjamin Disraeli)

Meditatie, mindfulness
Het hogere bewustzijn is bij iedereen als mogelijkheid aan-
wezig, maar velen weten het gewoonweg niet en zoeken
het geluk dan ook elders (in bezittingen, status, ervaringen
of prestaties). Deze onwetendheid is volgens het boeddhis-
me overigens één van de oorzaken van lijden. De eeuwen-
oude, traditionele manier om tot een hoger bewustzijn te
komen, is het beoefenen van meditatie. Meditatie is alleen
maar leren op elk ogenblik met volledige aandacht aanwe-
zig te zijn bij al wat zich voordoet in het lichaam, bij alle
emoties en bij alle gedachten, met volledige aanvaarding,
zonder te beoordelen of iets te willen veranderen. Het is
een oefening in innerlijk zwijgen om het mysterie te kun-
nen ervaren waarvan we zelf deel uitmaken, het mysterie in
de ruimte van niet-weten tussen, achter en onder al ons
vermeende weten. Het is een toestand van mindfulness. Jon
Kabat-Zinn beschrijft mindfulness als een pan waarin we al
onze gevoelens langzaam gaar kunnen laten worden, zodat
ze meer verteerbaar worden. Alle culturen hebben vormen
van meditatie en van mindfulness ontwikkeld om innerlijke
rust en geluk te vinden. Het maakt niet uit of dit zittend,
staand of lopend gebeurt, alleen de innerlijke gerichtheid is
belangrijk. Meditatie is het voeden en gezond houden van
onze geest, en dat is net zo nodig als het dagelijks voeden
en gezond houden van ons lichaam…

Spirituele intelligentie
Het hogere bewustzijn is de plaats van wijsheid en spirituele
intelligentie. Het is de plaats van het besef van ‘verlichting’,
van vreugde, van bevrijding van het lijden, van de lach van
de Boeddha. Het hogere bewustzijn is essentieel voor ons
geluk. De boeddhistische visie op geluk sluit naadloos aan
bij de westerse visie, in die zin dat zij verder gaat waar de
westerse visie ophoudt. De westerse, op pathologie gerich-
te psychologie en psychotherapie probeert enige orde en
rust te brengen in de wereld van het ego, in de eindeloze
stroom van denken en voelen (samsara). Zo probeert de
cognitieve therapie negatieve, zogenaamd disfunctionele
gedachten te vervangen door meer positieve, rationele,
functionele gedachten. Dat blijkt inderdaad tot aanzienlijk
meer kwaliteit van het leven te leiden. Deze westerse bena-
dering is er evenwel één van activisme, van ‘oplossen’,
optreden, ingaan tegen, reguleren en controleren. Zij blijft
daarbij in een logica van strijd en verzet. De oorlog verkla-
ren aan de oorlog, is immers nog altijd oorlog. De boeddhis-
tische benadering is in dat opzicht radicaal pacifistisch van
aard en doet een radicale stap naar een logica van vrede
door op een hoger bewustzijn te gaan leven, als het ware
uit de stroom van gebeurtenissen en gewaarwordingen te

stappen en gewoon waarnemer te worden van de stroom.
Die positie leidt tot een veranderde verhouding tot de eigen
interne ervaringswereld, zodat gedachten en gevoelens
gewoon waargenomen kunnen worden en niet als te ver-
mijden problemen worden gezien. Ook in de westerse psy-
chotherapie is er thans een groeiende belangstelling voor
op mindfulness gebaseerde benaderingen.

Een hogere emotionele functie
In tegenstelling tot mentale intelligentie, die een rationele
functie is, gericht op afstandelijkheid, analyse en onderzoek,
is spirituele intelligentie een hogere emotionele functie, die
gericht is op aanwezigheid, aandacht en verbinding.
Spiritualiteit is de ervaring van verbondenheid met het won-
der van het leven en het steeds meer leren zien van dit won-
der in alle aspecten van het leven, ook in die aspecten die
doorgaans als ‘niet goed’, ‘kwaad’ of ‘slecht’ worden bestem-
peld. Het is inzien dat wij deel uitmaken van een universum
dat bestaat uit structuren, organismen, cellen, moleculen,
atomen en elementaire deeltjes die allemaal hun best doen
om zo goed mogelijk te zijn (er zijn geen goede of slechte
atomen of moleculen…). Het universum is op elk moment zo
volmaakt als het kan zijn. Het mysterie en de schoonheid van
de natuur, van het leven, van de kosmos, is te allen tijde om
ons heen en in ons. De waarneming daarvan geeft ons grote
vreugde, maar dat wordt vaak pas achteraf of bij afwezigheid
beseft. Het gewone, ‘normale’ verloop van de dingen is geen
voorpaginanieuws in ons bewustzijn. Het verdwijnt achter de
sluier van de onopmerkzaamheid. Alleen pijn, angst of verlies
maken ons dan wakker uit ons automatisch handelen en onze
onopmerkzaamheid.

De ervaring van schoonheid is de ervaring van een orde. Het
ego kan alleen de orde begrijpen die het zelf, met het ver-
stand, geschapen heeft, die het kan benoemen en verklaren,
bijvoorbeeld de schoonheid van een aangelegde tuin of van
een wetenschappelijke theorie. De schoonheid van een roos,
de ervaring van de orde in een roos, kan men echter niet
begrijpen. Men kan er alleen ontvankelijk voor zijn door stil te
zijn en te begrijpen dat men niet kan begrijpen. Van die erva-
ring kan men verder gaan naar de ervaring van de orde in een
mens of in de natuur en ten slotte naar de ervaring van de
grootste orde, de kosmische orde, die altijd een mysterie
blijft, die we niet met het verstand kunnen begrijpen.
Spiritualiteit gaat ook niet over geloven, verklaren of oorde-
len, maar over ontvankelijk zijn voor de hoogste orde, voor
het ervaren van de hoogste schoonheid, die we niet kunnen
verklaren of begrijpen, die we zelfs niet kunnen benoemen.
Dat is wat bedoeld wordt met stil worden: niet ophouden met
denken maar ophouden met dingen te benoemen en te ver-
klaren. De traditionele manier om over het mysterie, het
onbenoembare te spreken, is door het gebruik van het woord
‘god’. Ook grote kunst spreekt over en maakt ons ontvanke-
lijk voor het mysterie. Daardoor verheft ze de mens en nodigt
ze uit tot een groter bewustzijn, in tegenstelling tot kleine
kunst die hoofdzakelijk over emotie gaat. Spiritualiteit ziet de
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schoonheid, het mysterie van de ongerepte natuur, niet
alleen in zijn liefelijke aspecten maar ook in zijn tragische
wreedheid en meedogenloosheid. Dat geldt ook voor de
menselijke samenleving. Spiritualiteit ziet dat alles precies is
zoals het moet zijn omdat het niet anders kan zijn. Dat is de
betekenis van de zenuitspraak: ‘De sneeuw valt, elke vlok
komt op zijn plek terecht.’

Voor wie wakker is geworden, is contact met spiritualiteit
een natuurlijke toestand, niet één of andere wonderbaarlij-
ke prestatie. Spiritualiteit is niet het toevoegen van interes-
sante concepten aan de inhoud van het verstand, maar het
geworteld zijn in het bewustzijn in plaats van verdwaald te
zijn in het verstand of de emoties.

Bewustzijn en liefde

Verliefdheid: voorwaardelijke liefde
Verliefdheid is zeker de best gekende, de meest bezongene
en besprokene, en de meest verlangde en begeerde vorm
van liefde. Verliefdheid is de ervaring dat iemand in ons
leven verschijnt die zo oogverblindend mooi en begerens-
waardig is, dat alles in ons als het ware onweerstaanbaar
“JA!” begint te roepen. Die ene verschijning leidt tot het
opwellen van een immense emotionele stroom, al onze
aandacht wordt er onweerstaanbaar naartoe gezogen en
ons bewustzijn wordt geheel vervuld door de figuur van de
geliefde. We kunnen aan niets anders meer denken. Het is
alsof we de volmaaktheid zelf hadden ontmoet. We kunnen
geen enkel gebrek in de geliefde ontwaren. Ons hele
wezen, ons lichaam en onze geest komen in een uiterst
aangename toestand van welzijn. We lopen op wolkjes en
voelen ons in de hemel. We danken de goden dat een zo
volmaakt en voortreffelijk wezen in ons leven is verschenen.
We kunnen ons niet voorstellen dat we nog zonder de
geliefde zouden kunnen leven en nog minder dat we dit
nog ooit voor iemand anders zouden kunnen voelen.
Volgens sommigen is verliefd worden niets anders dan
getroffen worden door het goddelijke in de ander.

Hogere liefde: onvoorwaardelijke liefde
Hogere liefde is de keuze om de realiteit op een bepaalde
manier te ervaren, namelijk vanuit een houding van vreug-
devolle aanvaarding van wat er is. Liefde is niet wachten tot
we plots overweldigd worden door een ervaring die een
“JA” laat opwellen zoals bij verliefdheid. Liefde is het
bewuste creëren van dergelijke houding. Het is dus een
daad van bewustzijn. Als verliefdheid vergeleken kan wor-
den met een (aangenaam) natuurverschijnsel, dan is liefde
daarentegen een kunstwerk, dat wil zeggen een creatie van
het menselijke bewustzijn.

Alleen maar ‘zijn’…
We kunnen dit vergelijken met het kijken naar een bloem:
men wil niets, men verwacht niets, er is geen enkele ver-
wachting of behoefte die ingevuld moet worden, de bloem

moet niets doen en ook jij moet niets doen. Als je gewoon
aandachtig bent, word je gewoon vervuld door de schoon-
heid van de bloem, dat is: door het zijn van de bloem. Er is
alleen de vreugde, de dankbaarheid dat men aanwezig mag
zijn bij het zijn van die bloem, dat men getuige mag zijn.
Maar daarvoor heb je niets moeten doen of geven. Er is
alleen maar zijn. Liefde is een manier van zijn. Dat stemt
volkomen overeen met de definitie van Spinoza: “Liefde is
de vreugde om het zijn van de ander.”

Liefde is geen beloning voor het als goed beoordeelde
gedrag van de ander, maar een erkenning van de schoon-
heid, de waardevolheid van het zijn van de ander. Liefde is
dan ook niet op de eerste plaats een gevoel, maar een
zijnstoestand waarin men zich openstelt voor het mysterie
in en van de ander. Het mysterie is het onnoembare, waar-
voor men geen woorden heeft, wat men dus ook het god-
delijke kan noemen. Liefde is de beslissing het mysterie,
het goddelijke in de ander te zien, ook en vooral als dit niet
onmiddellijk duidelijk is. In die zin kan men ook liefdevol
zijn voor mensen die geen liefde teruggeven en die ons
misschien helemaal niet genegen zijn of die zelfs agressief
of vijandig zijn. Ook in die mensen kan men immers een
uiting van het mysterie van het leven zien, zoals men het
mysterie ook kan zien in de natuur, in dieren, in planten, in
de roos en in de doornen van de roos. Zoals de zenfilosofie
het zegt: “De pruimenbloesem geeft zijn geur, ook aan de
hand die hem breekt.”

Dat is de basis van mystieke ervaringen. De ervaring van
schoonheid zelf is onbenoembaar. We kunnen er alleen bij
komen als we zwijgen. Als we niets meer te zeggen hebben
over de roos (onze rationele functie) worden we vrij om de
schoonheid te ervaren (onze emotionele functie). Dat wat
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onbenoembaar is, noemen we met een zo neutraal moge-
lijk woord het mysterie. Mystiek is het ervaren van het mys-
terie. Mystici proberen dan ook het onzegbare toch te zeg-
gen. Het boeddhisme noemt deze ervaring de leegte, maar
dit verwijst naar een conceptuele leegte, een ervaring van
sprakeloos zijn van het ego, een stilvallen van het eindelo-
ze gebabbel. Voor de westerling is deze leegte beangsti-
gend, omdat hij dan niet meer ‘weet’ wie hij is, waar hij
staat, waar hij aan toe is enzovoort. Volgens het boeddhis-
me is deze ervaring van leegte daarentegen een zeer wen-
selijke toestand. Dit sprakeloos zijn opent immers juist de
deur naar een volheid van ervaring, die we alleen maar
kunnen ervaren door ze toe te laten. Het gaat letterlijk om
een ledigheid die tegelijk vol is, om een ‘vol-ledigheid’.

Daarom is liefde ook niet mogelijk vanuit het lagere
bewustzijn van het ego, dat immers altijd bang is om tekort
te hebben en dat daarom relaties aantrekt met mensen die
ook denken dat ze iets tekort hebben. Dat kan tot een aan-
genaam gevoel van herkenning en van wederzijdse bevre-
diging van behoeften leiden, maar dat is uiteraard een zeer
wankele en kwetsbare basis. Men kan dit vergelijken met
twee invaliden met één been die zolang ze goed aan elkaar
klitten, samen wat stapjes kunnen zetten, maar zodra één
van beide wankelt, gaan ze allebei onderuit. Dan komt de
ontgoocheling, het oordelen, het veroordelen, de kwaad-
heid, de haat omdat de ander niet voldoet.

Liefde schept verbinding
Het ego ziet verschillen en zet zich af, liefde ziet eenheid en
gelijkheid en aanvaardt. Vanuit het ego ziet men het ego
van de ander. Vanuit het zijn kijkt men doorheen het ego
naar het zijn van de ander. Een relatie van hogere liefde is
er een die niet beheerst wordt door het ego met zijn beeld-
vormingen en ambities. Liefde berust op open aandacht
voor de ander en daar is geen plaats voor willen of nodig
hebben. Liefde vereist een bewustzijn van niets nodig heb-
ben, van overvloed. Liefde legt bijgevolg geen eisen op en
wil de ander niet veranderen, maar laat de ander volkomen
zijn zoals hij op dat ogenblik is. Verwachtingen, eisen en
verplichtingen horen niet bij liefde.

Liefde is een houding van leerling zijn, dat wil zeggen een
logica van aanvaarding, van niet-oordelen, in plaats van een
oordelende en classificerende logica. Van daaruit kan men
“JA” zeggen tegen de ander en kan men zich openstellen
voor het mysterie in de ander. Dat is een houding die voor-
bij de redelijkheid ligt, maar die helemaal niet tegen de
redelijkheid ingaat. Het is geen antirationele, anti-intellec-
tualistische houding. Wij kunnen immers met de rede
begrijpen dat wij het mysterie niet kunnen begrijpen, zoals
wij ook kunnen begrijpen dat wij de schoonheid van een
bloem of van een zonsondergang niet kunnen begrijpen. Wij
kunnen een bloem in het laboratorium analyseren en alles
begrijpen van de biochemie, de fysiologie en het metabolis-
me, maar we kunnen niet de schoonheid begrijpen. Daar

kunnen we ons alleen voor openstellen. Daartoe moeten we
geen afstand doen van onze redelijkheid, we moeten alleen
begrijpen dat dit verder gaat dan de redelijkheid. Het is
geen terugkeer naar een ‘vóór-redelijke houding’ van
behoefte en emotie, maar een spirituele houding, een zijns-
toestand die de redelijkheid overstijgt.

Het hogere bewustzijn heeft geen behoefte aan benoemen,
verklaren of oordelen. Het hogere bewustzijn kijkt doorheen
de vorm en het ego van de ander en ziet het hogere in de
ander. Het herkent de roos, ook als ze in een lelijke vaas
staat. De enige uitdaging bestaat eruit elke dag steeds meer
wakker te worden en te blijven in een houding van mede-
dogen, van onverstoorbare vriendelijkheid en van passione-
le gelijkmoedigheid. Zoals klagen en lijden het handteken is
van het ego, is onverstoorbare vriendelijkheid het handte-
ken van het hogere bewustzijn.

Liefde en geluk
De Dalai Lama zegt dat geluk als vanzelf komt als je liefde
geeft, dat wil zeggen als je liefdevol bent. Liefdevol zijn
betekent niets anders dan aandachtig, mindful zijn. Je wordt
niet liefdevol omdat je gelukkig bent, je wordt gelukkig
omdat je liefdevol bent. Zo word je ook niet dankbaar
omdat je gelukkig bent, je wordt gelukkig omdat je dank-
baar bent. Je kunt dankbaar zijn, niet omdat het leven of de
anderen je zo veel gegeven hebben, maar omdat je getui-
ge mag zijn van het mysterie van het leven. Omdat je er
gewoon bij mag zijn. Het is een soort geluk dat niets te
maken heeft met zintuiglijk genot. Door zich over te geven
aan de stroom van het zijn, is men in staat zich tot de
wereld te verhouden met een openheid en een acceptatie
die er voorheen niet was.

Geluk is de hogere, transcendente emotie, die wij ervaren
als wij bewust worden van het geschenk en het wonder
getuige te mogen zijn van het wonder en het mysterie van
het zich ontvouwende leven waarvan we zelf deel uitma-
ken. Dat leidt allerminst tot ongevoeligheid en onverschil-
ligheid, maar tot dankbaarheid en vreugde. Wie die vreug-
de ervaart, wil ze graag met anderen delen. Geluk zet ons
als vanzelf aan in de goede richting te gaan, de goede
waarden na te streven, ‘het goede’ te doen, een beter
mens te worden… Dat kan vele vormen aannemen. De
eenvoudigste en voor ieder bereikbare vorm van ‘het
goede’ doen, is de liefdevolle, mededogende benadering
van de medemens. Andere vormen van ‘het goede’ doen
zijn bijdragen aan de wetenschap, de samenleving, de
zorg voor het milieu of de kunst.

“STORT JEZELF IN LIEFDEVOLLE BENADERINGSWIJZEN, 
OMHELS JE DOCHTER ALSOF ZE HEEL DE MENSHEID IS, 
LIEFKOOS JE GELIEFDE ALSOF HIJ HET LICHAAM VAN GOD IS, 
AAI JE HOND ALSOF HIJ HET HELE LEVEN IN HET UNIVERSUM BELICHAAMT, 
SCHROB DE VLOER ALSOF HET EEN HEILIGE OFFERGAVE IS.”

FRANK ANDREWS

54 maart 2007



Ik wil u smeken…
geduld te hebben met alles

wat onopgelost in uw hart is
en probeer van de vragen zelf te houden

net als gesloten kamers en
als boeken die geschreven zijn

in een heel vreemde taal.

zoek nu niet naar de antwoorden,
die u niet gegeven kunnen worden

omdat u niet in staat zou zijn ze te beleven.
En het gaat erom alles te beleven.

Beleef de vragen nu.
Misschien zult u dan
langzaam, 
zonder het te merken,
ooit op een dag
het antwoord 
zijn geworden.

RAINER MARIA RILKE

BRIEVEN AAN EEN JONGE DICHTER (1903-1908)



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PCMD Brussel
Stalingradlaan 18-20 - 1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
cmd.brussel@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
PCMD Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96 - 2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
cmd.antwerpen@uvv.be

Provinciale Centra Morele Dienstverlening
PROVINCIE LIMBURG

PCMD Hasselt 
A. Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
cmd.hasselt@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
PCMD Gent
Coupure Rechts 4 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
cmd.gent@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
PCMD Leuven
Brusselsestraat 78 - 3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
cmd.leuven@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
PCMD Brugge
Jeruzalemstraat 51 -8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
cmd.brugge@uvv.be

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CMD Jette
Jetse Laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33
cmd.jette@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
CMD Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
cmd.antwerpenlokaal@uvv.be

CMD Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
cmd.herentals@uvv.be

CMD Mechelen 
O.-L.-Vrouwestraat 29 - 2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
cmd.mechelen@uvv.be

CMD Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
cmd.turnhout@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
AMD Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24
amd.mol@uvv.be

PROVINCIE LIMBURG
AMD Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
amd.bilzen@uvv.be

AMD Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17
amd.sinttruiden@uvv.be

Centra Morele Dienstverlening

Antennes Morele Dienstverlening

UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN v.z.w.

PROVINCIE LIMBURG
CMD Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
cmd.genk@uvv.be

CMD Maasland 
Pauwengraaf 63 - 3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
cmd.maasmechelen@uvv.be

CMD Tongeren
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
cmd.tongeren@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
CMD Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
cmd.aalst@uvv.be

CMD Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
cmd.ronse@uvv.be

CMD Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
cmd.sintniklaas@uvv.be

CMD Zottegem
Kastanjelaan 73 - 9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
cmd.zottegem@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
CMD Halle
Molenborre 28/02 - 1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
cmd.halle@uvv.be

CMD Vilvoorde
Vlaanderenstraat 69 - 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
cmd.vilvoorde@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
CMD Ieper
Korte Torhoutstraat 4 - 8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
cmd.ieper@uvv.be

CMD Kortrijk
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
cmd.kortrijk@uvv.be

CMD Roeselare
Godshuislaan 94 - 8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
cmd.roeselare@uvv.be

FEDERAAL SECRETARIAAT
Brand Whitlocklaan 87 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
cmd.federaal@uvv.be
www.uvv.be

www.uvv.be
Unie Vrijzinnige Verenigingen


