Een engel op mijn schouder

YOLANDE JANSEN

In veel boekhandels heeft een aantal kasten de laatste jaren een Heine gedaanteverwisseling ondergaan, meestal zo min of meer aan beide zijden van de kast 'filosofie'.
Rechts zien we een oerwoud, waarin een waterval glinstert in prachtige regenboogkleuren, een vrouwenfiguur in een doorzichtig wit gewaad, plechtig blauw met gouden letters; links nog een vage vrouwenfiguur, nu in een oranje-geel schijnsel. Het
zijn de kaften van de uitgestalde bestsellers in de rubrieken 'esoterie' (rechts), en
'psychologie/zelfhulp' (links). Ze dragen vaak hoopvolle, soms ook wat zorgelijke titels als De Celestijnse belofte, A course in miracles, Flow, Zeitschrift fur seriöse Esoterik,
of eenvoudigweg Wie ben ik?. Oude en nieuwe wijsheden zijn populair onder diverse lagen van de bevolking, en niet alleen onder Margrietlezeressen en mystici van nature. Uit mijn eigen sociale omgeving krijg ik soms de indruk dat ook erg veel jonge
hogeropgeleiden, al dan niet via hun werk, een cursus Persoonlijke Effectiviteit hebben gedaan, of een weekend Landmark, trancedansen, flow op een Grieks eiland, of
Ritwan-mediteren.
Eén van de interessante kenmerken van de hedendaagse spiritualiteit is dat mensen met allerlei mogelijkheden van de mind tegelijk experimenteren. Ze combineren
een sterke gerichtheid op subjectiviteit — zowel in de zin van het zoeken naar je ware
aard als in die van de overtuiging dat je je waarnemingswereld zelf kunt sturen — met
een quasi-religieus geloof in traditioneel gezien min of meer objectieve, of althans
intersubjectieve fenomenen als engelen, aura's, wonderen, astrologische verschijnselen et cetera. Is dat eclecticisme puur het resultaat van het ontstaan van een wereldmarkt op het gebied van spirituele goederen, of is er iets inhoudelijks wat deze genres verbindt?
In veel versies van de hedendaagse spiritualiteit valt op dat een erfenis van de filosofische kritiek op de moderniteit aanwezig is. Het leven in een technologische cultuur verkilt de mensen. Materialisme is een vaak genoemde kwaal. De eendimensionale mens van Marcuse is weliswaar uit de filosofie verdwenen, grotendeels omdat
hij meer product bleek van een verstard, elitair cultuurpessimisme dan een reële verschijning; in de wereld van spiritualiteit vormt de eendimensionale mens een soort
spookbeeld over hoe je zelf dreigt te worden, of misschien eigenlijk al bent.
Merkwaardigerwijs volgt uit deze diagnose geen cultuurkritiek of politieke theorie. Deels is dat te verklaren uit het feit dat de opvattingen over spiritualiteit zelf het
product zijn van een extreem individualistisch liberalisme. Daarin wordt het individu dermate vrij van maatschappelijke invloeden geacht dat het gewoon niet releEEN ENGEL OP MIJN SCHOUDER
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vant lijkt om je daarmee bezig te houden, laat staan deze invloeden te veranderen.
De angst om zelf een verveelde, lege mens te worden veroorzaakt daarentegen
wel een enorme energie bij mensen om hun eigen ervaringswereld zodanig te beheersen dat de diagnose als eendimensionale mens niet nodig zal blijken. De hoofdpersoon uit de roman De Celestijnse belofte is bij voorbeeld een blanke, hoogopgeleide, verder identiteitsloze Amerikaan, een soort Everyman die aanvankelijk van zijn
eigen leven een beeld schetst alsof het niet afwijkt van dat van een vervreemde, ontmenselijkte middenHasse. Zijn meest individuele ontplooiingsmogelijkheden blijven onbenut. Op zoek naar 'andere ervaringen', naar een authentieker leven, reist hij
naar Peru, maar uiteindelijk vindt hij al zijn inzichten onder deskundige, grotendeels vrouwelijke, begeleiding in zijn eigen hoofd.
Dit patroon van een zoeken naar authenticiteit en recht doen aan eigen individualiteit door de beheersing van de eigen ervaringswereld is kenmerkend voor hedendaagse spiritualiteit. Vanwege dit subjectivisme lijkt het vertrouwen in de geestkracht van het individu enorm groot. Everyman lijkt op een grote wolk, zonder
schadelijke gassen en onafhankelijk van de windrichting, selfmade op het vlak van
het geluk. Individualiteit is echter in de moderne spiritualiteit helemaal niet zo'n
eenvoudig te plaatsen begrip. Dat wil ik aan de hand van twee opvallende verschijningen illustreren, namelijk de 'autotelische' persoonlijkheid en de 'engel'. De autotelische persoonlijkheid staat aan de psychologische kant van het spitituele spectrum, de engel aan de esoterische.
De 'autotelische' persoonlijkheid is de hoofdpersoon van het boek Flow. Psychologie
van de optimale ervaring, geschreven door Mihaly Czikszentmihalyi, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Chicago. Het was een bestseller in Amerika en is in
vele talen, ook het Nederlands, vertaald. Flow is een persoonlijke interpretatie van
een internationaal opgezet wetenschappelijk onderzoek naar geluk, waarover hij de
leiding voerde. Het onderzoek bestond er onder meer in dat een groot aantal proefpersonen in diverse landen gedurende een bepaalde tijd van een pieper werd voorzien, die eens in de zoveel uur afging. Daarna moesten de proefpersonen opschrijven
wat zij op dat moment aan het doen waren en hoe zij zich daarbij voelden. De wetenschappelijkheid van het onderzoek lijkt vooral te bestaan uit de statistische verwerHng van de vele gegevens. Het resultaat van het onderzoek was onder meer dat
mensen zich vooral gelukkig voelen als ze geconcentreerd met iets bezig zijn dat een
uitdaging vormt, maar niet al té moeilijk is. Ze zijn dan inflow. Het doel dat bereikt
moet worden met de activiteit moet welomschreven en in principe door de persoon
zelf gesteld zijn. Vandaar de term 'autotelische' persoonlijkheid. Omdat C , vanwege
het feit dat geluk meestal uit flow voortkomt, meent dat hierop een techniek van het
geluk kan worden gebaseerd, raadt hij zijn lezers met klem aan ook zo'n persoonlijkheid te worden met een bijbehorend 'project'.
De daarbij behorende 'zelfgekozen doelen' lijken daarbij vrij willekeurig: veelvuldig voert C. bergbeHimmers, schakers en andere enigszins monomane hobbyisten
op om zijn stellingen te illustreren. H u n doelen zijn weliswaar vrij gekozen, maar
met de min of meer authentieke ontplooiing van individualiteit heeft dat misschien
niet veel te maken. Toch wordt het er door C. mee verbonden. Volgens hem kan een
individueel 'project' al of niet authentiek zijn, wat wil zeggen: zelf gewild of aanYOLANDE JANSEN

vaard omdat anderen het willen. Hier stelt hij authenticiteit en autonomie dus aan
elkaar gelijk.
Geheel in overeenstemming met zijn individualisme wantrouwt C. niet-authentieke projecten. Nergens kan hij echter flow verbinden met authenticiteit of met
moreel te rechtvaardigen individuele keuzes. Schoorvoetend geeft hij toe dat flowervaringen zeer gebruikelijk waren bij soldaten tijdens de Vietnamoorlog. De verbinding van autonomie met flow lijkt dus willekeurig. De constante nadruk op het
belang van de 'autotelische' persoonlijkheid contrasteert met de uitkomst dat het eigenlijk niet uitmaakt wie jouw doel stelt, als je er maar volledig voor gaat om het te
bereiken. Dat laatste komt weer aardig overeen met een opvallend vormkenmerk in
het boek van O , namelijk het herhaaldelijk voorkomen van de frase 'we moeten', en
alle mogelijke variaties daarop. Het hyperindividualisme van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor geluk wordt zo geflankeerd door het gezag van de algemene,
wetenschappelijk gecertificeerde manier om dat te bereiken. Net als Heidegger, een
van de voorlopers van de hedendaagse spiritualiteit, lardeert C. zijn betoog met ingewikkelde jargontetmen die de status van de tedenering moeten verhogen en de
sprekers van het jargon van gezag voorzien. Psychische entropie, negatieve entropie,
de optimale ervaring, niet-zelfbewuste zelfverzekerdheid zijn termen die steeds terugkeren in dit boek. Het zijn de termen die voor eens en altijd moeten vastleggen
wat geluk is, en die het eenzame gepieker daarover uit de wereld moeten helpen.
Bij C. kun je dit geen autoritaire manier van spreken noemen, daarvoor is de
toon te sympathiek en te liberaal. Toch doen deze natuurwetten van het geluk in de
verte denken aan de astrologisch aandoende directieven in de Margrietversie van de
nieuwe spiritualiteit, waar een boek met als titel Wie ben ik? onder meer raadgevingen biedt als: 'Werk maximaal aan je persoonlijke pr. Zodra een kans zich aandient,
neem jij de leiding in een project.' 1 Deze directieven maken nog duidelijker dat de
zoektocht naar authenticiteit de vorm aanneemt van een soort algemene plicht tegenover jezelf die formulering door iemand anders, met wetenschappelijk of astrologisch gezag, behoeft.
Het is in dit verband dat de figuur van de 'engel' nog wat kan verhelderen. Het
kan toevallig zijn, maar ik krijg de indruk dat engelen aan een opleving bezig zijn,
en dat er aan de wat meer esoterische kant van de spiritualiteit een behoorlijk aantal
mensen in geïnteresseerd is. Misschien heeft dit ook te maken met het verlangen
naar iemand die jou influistert wat je moet doen.
Tijdens redactiewerk aan een artikelenbundel over evangelicale gelovigen ontmoette ik een eerste engel. Deze beschermer plukte de Amerikaanse, diepgelovig geworden auteur van een van de artikelen net op tijd van de Amsterdamse straat om
niet aan de dtugs verslaafd te raken. Tot mijn verbazing ben ik inmiddels nog diverse andere engelen tegengekomen. Een van hen, overigens Jezus Christus genaamd,
zat op de schouder van een medestudent filosofie en keuvelde met hem over vrouwelijk schoon als hij innig gelukkig over het Heinekenplein skate, nu hij zijn stoere
lichaam eindelijk met een verstevigde geest in evenwicht gebracht had. Enkele anderen Hapwiekten rond het hoofd van mijn mooie, ontstellend goeiige en treurige
huisgenote Jackie, die al enige jaren een jungiaansachtige therapie volgde. Haar engelen behoorden waarschijnlijk tot de weinige vreugdevolle elementen in deze theDUURZAAMHEID
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rapie die voornamelijk gericht was op een studie van de zwarte gaten in de eigen ziel,
en die veel vrijwillige eenzame opsluiting ter meditatie op die gaten vereiste.
Het commentaar op deze engelen van een in religieus-therapeutische kringen ingewijde vriendin luidde: 'Tja, als je leven een chaotisch geheel is zonder grenzen en
je bent op zoek naar enige structuur, dan wil je niet een al te willekeurige bron om je
naar te richten en een engel is dan geschikt.' Dat zegt misschien iets over het soort
engel waar het om gaat. Deze engel verschijnt meestal niet aan meerdere personen
tegelijk, en heet geen Gabriel of Michael. Hij/zij vertelt je wat je moet doen, met
een eigen stem en bevrijdt je dankzij deze objectiviteit van je subjectieve, schijnbaar
puur willekeurige gedachten en beslissingen. De vraag is natuurlijk wiens stem daar
spreekt. Zou het ouderwetse Über-Ich verzelfstandigd zijn? En worden zijn normen
daardoor onwrikbaarder of kan je met je engel onderhandelen?
Van mijn medestudent met de Jezus Christus-engel vermoedde ik dat hij zijn engel nogal poëtisch opvatte, en hem/haar precies aangaf welke domeinen van de eigen besluitvaardigheid hij/zij niet mocht betreden. In die zin is de engel voor de bezitters ervan misschien meer een symbool van een probleem met de eigen koersbepaling, dan een echt afstaan van de eigen verantwoordelijkheid aan een andere instantie. Daarmee is een engel een soort uitdrukking in objectieve vorm van de weifelende, niet zo erg authentieke, autotelische persoonlijkheid. Gelukkig maar want
wie zegt dat er niet ergens een kwade genius rondwappert tussen dat witte volkje?

Noten
1. Uit het werkboek bij Wie ben ik?, geciteerd uit een interview met de auteur Christine Pannenbakker, door Koert van de Velde, Trouw, 28 juni 1999, p. 12.
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