
ELLLA, masteravond, Wientjes. Een beproeft recept om een zaal vol te krijgen met 
mensen die nieuwsgierig zijn, iets gemeen hebben en samen wijzer willen worden. 
Op deze 5e oktober kijkt de zaal reikhalzend uit naar Stine Jensen. Wellicht omdat 
de aanwezigen eenzelfde zoektocht of spirituele reis maken als waar de filosoof en 
schrijfster deze masteravond over vertelt. Uiteraard: vanuit haar eigen ervaringen.

Marc Nijenhuis, verslag masteravond Stine Jensen, 5 oktober 2017

“Narcisme, consumentisme, materialisme… We gaan 
het vanavond allemaal oplossen.” Het zijn de woorden 
waarmee Stine Jensen haar verhaal begint. Met een 
vette knipoog natuurlijk, maar het zegt wel iets over 
de ‘westerse problematiek’ waar we in de huidige tijd 
maar mooi mee zitten. Met z’n allen, op grote schaal. 
We lijken ons er massaal in te herkennen en we gaan 
in evengrote getale op zoek naar een oplossing. Want 
we zijn gestrest en uit balans. We willen rust en geluk. 
De antwoorden zoeken en vinden we in oosterse 
wijsheden, rituelen en therapieën. Go east! Precies wat 
Jensen deed toen ook zij oplossingen zocht.

De yogaïsering van de samenleving
Ze oogt helemaal van nu, en best hip ook. Niet de 
grijze, statische denker die je wellicht verwacht wanneer 
je aan een filosoof denkt. Stine Jensen heeft flair, is 
geestig en vertelt deze avond op frisse toon over haar 
ervaringen en belevenissen in de wereld van yoga, 
mindfulness en spiritualiteit. Op dezelfde luchtige en 
onderzoekende manier maakt ze programma’s voor 
onder andere omroep HUMAN en schrijft ze boeken 
en columns voor bladen als Filosofie magazine en 
Nouveau. Overigens, dat er zo’n goedlopend magazine 
over filosofie bestaat zégt iets. En dat een filosoof 
gevraagd wordt haar gedachten te delen in een lifestyle 
magazine voor modebewuste dames zegt wellicht nóg

meer over onze honger naar groei, ontwikkeling en 
(meer) balans, op z’n oosters dus. Maar het is meer dan 
een hype of trend. 

“De huidige ‘veroostelijking’ van het westen is eigenlijk 
niets nieuws”, zo vertelt Jensen. Sterker nog, het is 
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Stine Jensen is filosoof, schrijfster en programmamaker bij omroep 

HUMAN. Ze studeerde literatuurwetenschap en filosofie, en 

promoveerde op ‘Waarom vrouwen van apen houden’. Ze verdiepte 

zich daarna in de door oosterse wijsheid geïnspireerde wereld. 

Hierdoor ontdekte ze wijsheden die ons helpen bij typisch westerse 

problemen; zoals egoïsme, materialisme en individualisme. En 

wijsheden die ons inzicht bieden in de uitwassen die daarbij horen; 

zoals stress, overwerkt zijn, angsten en eenzaamheid.
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de derde golf waarin ‘wij westerlingen’ via oostelijke 
verlichting een oplossing - of toevlucht… -  zoeken 
voor iets dat we willen repareren. Of om te ontsnappen 
aan ons drukke, vluchtige westerse bestaan. In de 
jaren zestig was er de hippie beweging die uiteraard 
draaide om liefde en vrede. Yoga en meditatie werden 
hiermee voor het eerst bekend bij een breder westers 
publiek. De tweede oosterse golf overspoelde het 
westen in midden jaren negentig. “Ik ben benieuwd 
hoeveel mensen hier destijds de spirituele roman ‘De 
Celestijnse Belofte’ lazen.” Jensen kijkt de zaal in waar 
een deel van de aanwezigen met herkenning in de 
ogen ja knikt.

“En nu is er de derde golf”, vervolgt Jensen. “Oosterse 
wijsheid en levensstijl voor iedereen. Yoga in alle 
vormen, meditatie in vele soorten, mindfullness, 
retraites, therapieën, we zien het zelfs terug in onze 
voeding. Met open armen ontvangen we al het goede 
uit het oosten en onderzoeken we wat bij ons past 
en hoe we het kunnen toepassen in ons leven. Om er 
gezonder, vitter, wijzer én gelukkiger van te worden 
uiteraard. Terwijl de bladenmarkt instort, vliegen 
de magazines Flow en Happinez de winkels uit. Op 
scholen wordt geëxperimenteerd met mindfulness. Mét 
succes want kinderen kunnen zich beter concentreren 
en zijn rustiger. Ouders willen dat de scholen er na de 
proeven mee doorgaan - als moeder begrijp ik dat…”

In de ban van het Oosten
Ook Jensen zelf gaat mee in de golf. Hoewel, ze mag 
zich een ‘early adopter’ noemen. Ze was er als een 
van de eersten bij, nog ver voordat ‘golf nummer drie’ 

het vaste land van het westen raakte. En niet om een 
trend te zetten of te volgen, maar omdat ze serieus 
niet goed in haar vel zat. Ze leed van het een op het 
andere moment aan zware rugpijn. Juist op dag dat ze 
gevraagd werd om tafelgast te zijn in ‘De Wereld Draait 
Door’ was de pijn zo hevig dat ze niet kon opstaan - ze 
liet de mooie uitnodiging aan zich voorbijgaan. Stiekem 
wist Jensen wel hoe het zo ver had kunnen komen. 
“Ik combineerde twee banen, werkte bij elkaar zo’n 
zestig uur bij de universiteit en bij de omroep, schreef 
boeken, publiceerde opiniestukken én ik had net een 
kind gekregen. Da’s best veel. Geen wonder dat ik door 
mijn rug ging. Het werd hoog tijd om mijn lichaam 
aandacht te gaan geven. Ik was net begonnen met 
kundalini yoga en besloot het te intensiveren. Ik raakte 
ervan in de ban, want er veranderde al heel snel van 
alles in mij. Ik merkte de positieve effecten, zowel fysiek 
als mentaal.”

De grote impact van deze oosterse oefeningen op 
haar lichamelijk en geestelijk welzijn maakten haar 
nieuwsgierig, hongerig naar meer. Hier begon Jensens 
onderzoekende tocht naar hoe het nu eigenlijk zit met 
onze gezamenlijke hang naar het oostelijke. En hoe 
hebben die oosterse denkwijzen en methoden zo’n 
stevige voet gekregen aan het vaste westerse land? 
Tijdens haar yoga-klas, die Jensen inmiddels met 
religieuze trouw volgde, ving ze de naam van Yogi 
Bhajan op. De grondlegger van de kundalini yoga 
haalde de oosterse leer - om geest, gevoel en lichaam 
te beheersen - naar het Californië van de jaren zestig. 
“Volgens de Indiase spiritueel leider was het Westen 
ziek, het Westen lijdt aan allerlei ‘ismen’: materialisme, 

“Met open armen ontvangen we al het goede 
uit het oosten en onderzoeken we hoe we het 
kunnen toepassen in ons leven.”
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consumentisme, egocentrisme, individualisme… En 
de reparatie moet uit het Oosten komen. Tijdens 
Woodstock Festival gaf de goeroe een yogaklas aan 
zo’n 50.000 mensen tegelijk. Dat viel natuurlijk goed in 
het warme ‘love-hippie-badje’. Je zou kunnen zeggen 
dat dit die eerste spirituele golfbeweging goed in gang 
heeft gezet.”

Een andere kijk, een beter leven
Als westerse filosoof vond Jensen het oosterse 
gedachtegoed meteen enorm fascinerend. Beide 
werelden houden er immers een eigen manier van 
denken op na. Terwijl westerse filosofie liefde voor 
wijsheid is, wil oosterse filosofie die wijsheid in dienst 
stellen van het leven zelf. Of zoals collega filosoof 
Michel Dijkstra het helder beschrijft: de westerse 
filosoof is vriend van de wijsheid, de oosterse 
filosoof zoekt wijsheid om de praktijk van het leven 
te verbeteren. Een andere manier van denken dus, 
daar wilde Jensen meer over weten. Vooral omdat 
die heerlijke kundalini yoga haar al zoveel goed had 
gebracht. Wie weet wat er nog meer ‘te krijgen’ was 
om haar levenskwaliteit naar een hoger oosters niveau 
te denken of te mediteren. 

Maar wat betekent die ‘veroostelijking’ nu precies, 
vroeg Jensen zich af. “Misschien moeten we het ter 
verduidelijking eerst omdraaien. Want bij verwestersing 
kunnen we ons allemaal wel iets voorstellen. Vaak 
denken we daarbij aan de introductie van seks, 
drugs, rock & roll en kapitalisme. Als een land 
verwestert, bijvoorbeeld in Afrika, dan zien we dat 

aan onder meer een bepaalde kledingstijl en aan het 
consumptiepatroon. Veroostersing valt minder op, 
het is subtieler. We zien het ook minder als een soort 
imperialistische dreiging. We associëren het zelfs met 
heel prettige zaken, zoals een ayurvedische massage, 
ontspannende bewegingsoefeningen of een Feng Shui 
inrichting.”

Westers is dus duidelijk anders dan oosters. Denken 
we in het Westen lineair en vanuit ratio en theorie, in 
het oosten wordt cyclisch gedacht en vanuit intuïtie 
en ervaring. En in tegenstelling tot ons dualisme kent 
het oosten non-dualiteit, ofwel a-dvaita wat letterlijk 
‘geen-twee’ betekent. Het verwijst naar dat alles 
één is, één energie. Wat daar direct aan haakt is het 
holistisch denken. Ook dat is typerend voor de oosterse 
filosofie. In onze westerse maatschappij nemen we 
deze visie langzamerhand over. We zien steeds meer 
de samenhang der dingen, we denken in verbanden 
binnen een groter geheel. Op het gebied van voeding 
bijvoorbeeld en in de geneeskunde. Maar wat is dan 
de aanleiding voor die brede omarming van oosterse 
oplossingen voor westerse kwalen?

Geen vragen maar antwoorden
Socioloog Colin Campbell heeft er duidelijke ideeën 
over, daar kwam Jensen achter. Volgens Campbell 
gaat het niet om zomaar een clubje mensen, maar 
waait het door de hele samenleving. Hij noemt het een 
fundamentele omwenteling van ons denken, bijna zo 
belangrijk als de Verlichting en de Renaissance. “Een 
voorname reden waarom de oosterse levensvisie ons 

“Het Westen lijdt aan allerlei ‘ismen’: materialisme, 
consumentisme, egocentrisme… De reparatie komt 
uit het Oosten.”
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zo aantrekt, is volgens Campbell dat de filosofie niet 
kritisch is maar vooral handvatten biedt voor hoe te 
leven”, legt Jensen uit. “Dat is zó anders dan in de 
westerse filosofie waarbij we juist leren om kritisch 
te denken en vragen te stellen, terwijl de oosterse 
filosofie vooral spreekt in antwoorden. En in een heel 
andere taal dan de onze. Mysterieuzer, soms zelfs 
in betoverende termen en benamingen. Kundalini, 
chakra’s, mantra’s… Een aantrekkelijke taal die 
bovendien tot de verbeelding spreekt.”

Wellicht is het een antwoord op een spiritueel tekort 
- de kerken stromen leeg, maar er blijft een behoefte 
aan houvast en verdieping. Hebben we een sterk 
verlangen naar gemeenschap en verbondenheid met 
gelijkgestemden? Zijn we op zoek naar een verstillende 
tegenhanger van alle digitale en online prikkels die 
we tegenwoordig tot ons nemen of krijgen? Willen we 
simpelweg ontspannen of weer leren ontspannen? Of 
is het omdat we de top van de piramide van Maslow 
hebben bereikt, gaan we voorbij zelfontplooiing en is er 
een verlangen naar het spirituele, het transcendente?

Wat de reden voor de breed gekoesterde oosterliefde 
ook is, feit is dat we het massaal omarmen en een 
plek willen geven in ons drukke, vluchtige westerse 
bestaan. Ook de wetenschap neemt de ontwikkeling 
serieus en doet veelvuldig onderzoek naar de 
effecten van onder meer yoga en meditatie. Op dit 
moment doet Universiteit Nijmegen onderzoek naar 
mindfulness vanuit een hiervoor speciaal opgericht 

onderzoekscentrum. Belangrijk onderzoek, vooral 
wanneer we methoden als mindfulness willen 
toepassen binnen het onderwijs. Het moet immers 
goed zijn voor onze kinderen. Bovendien: we willen 
de oosterse methoden en therapieën natuurlijk wél 
wetenschappelijk kunnen onderbouwen en liefst 
ook bewijzen. Hoeveel yogaklassen we ook volgen, 
hoe open onze chakra’s ook staan: we zijn en blijven 
westerlingen…

In haar boek ‘Go East’ schrijft Jensen over haar 
fascinerende én geestige reis door de wereld van 
yoga, mindfulness en spiritualiteit. Of zoals ze het 
zelf beschrijft: een autobiografisch verslag van een 
zoektocht door het spirituele Wilde Westen en een 
filosofisch onderzoek naar ego, goeroes en andere 
ongemakken.

“Zijn we op zoek naar een verstillende tegenhanger 
van alle digitale en online prikkels die we 
tegenwoordig tot ons nemen of krijgen?”

Meer weten?
Wilt u meer weten over Stine Jensen en over haar 
boek ‘Go East’? Neem dan eens een kijkje op 
www.stinejensen.nl.

Deze masteravond is een initiatief van ELLLA en werd 
verzorgd in samenwerking met Rabobank IJsseldelta. 
Op www.ellla.nl/inspiratie/artikelen vindt u verslagen 
van eerdere masteravonden.
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