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Voorwoord van Dr. Dave Vliegenthart

Twintig jaar geleden las ik voor het eerst het boek waarvan u 
nu de eerste Nederlandse vertaling in handen heeft. De com-
binatie van, wat ik beschouwde als, oosterse spiritualiteit en 
westerse filosofie en psychologie sprak mij bijzonder aan. 
Tien jaar later keerde ik ernaar terug, uit zowel persoonlijke 
als professionele interesse. Het boek had een groeiende groep 
lezers zodanig gefascineerd en over de auteur was nog dusda-
nig weinig gepubliceerd, dat er genoeg aanleiding was voor 
wetenschappelijk onderzoek. In mijn onderzoek ontdekte ik 
stukje bij beetje meer over het kleurrijke leven en de mystieke 
leer van de auteur; informatie die ik nooit uit zijn boek(en) 
had kunnen opmaken. Hieronder licht ik een tipje van de 
sluier op.

De auteur van dit boek werd geboren als Franklin Fowler 
Wolff (hierna Merrell-Wolff) in Pasadena, Californië, op 11 
juli 1887. Als de zoon van een predikant groeide hij op in een 
christelijk gezin. Gedurende zijn tienerjaren raakte hij gedes-
illusioneerd over het geloof van zijn ouders en ging daarom op 
zoek naar andere bronnen van zingeving buiten de kerk. 
Tussen 1907 en 1913 studeerde Merrell-Wolff hogere wiskun-
de en filosofie aan de universiteiten van Stanford en Harvard. 
Tijdens zijn studie verdiepte hij zich in denkers zoals Plato, 
Kant en de Duitse idealisten. Na zijn studie werkte hij een jaar 
als wiskunde- docent aan Stanford University. Even overwoog 
hij om een academische weg te bewandelen, maar hij zag hier 
uiteindelijk van af. Naarmate hij meer las over oosterse en 
westerse wijsbegeerte raakte hij er namelijk heilig van over-
tuigd dat er een ‘hogere kennis’ bestaat die, vreemd genoeg, 
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volledig onbesproken bleef binnen de muren van zowel de 
kerk als de universiteit.

Nadat hij de academie de rug had toegekeerd, begon Mer-
rell-Wolff aan een spirituele zoektocht die ruim twintig jaar 
zou duren. Hij was niet de enige. Aan het eind van de negen- 
tiende eeuw groeide het aantal spirituele zoekers, leraren en 
bewegingen in Noord-Amerika, vooral in Californië. Veel van 
hen herkenden zich niet meer in de waarden en normen van 
de moderne westerse cultuur, die zij vertegenwoordigd zagen 
in het dogmatisme van georganiseerde religie en het materia-
lisme en rationalisme van de reguliere wetenschap. Zij namen 
hun toevlucht tot westerse esoterie of oosterse filosofie of een 
combinatie hiervan. Zo kwam Merrell-Wolff in contact met 
theosofische, hindoeïstische, boeddhistische en soefi-leraren 
en -bewegingen en nam hij actief deel aan het verspreiden 
van hun gedachtegoed. Veel van dit gedachtegoed heeft later 
(onbewust) zijn eigen werk beïnvloed. Aan het begin van zijn 
spirituele zoektocht leerde Merrell-Wolff zijn toekomstige 
vrouw kennen, Sarah ‘Sherifa’ Merrell-Briggs (1876-1959). Zij 
was toen getrouwd. Een paar jaar later scheidde zij van haar 
man. Kort daarna traden Franklin en Sarah in het huwelijks-
bootje, op 25 juni 1920. Het echtpaar combineerde hun ach-
ternamen, wat ongebruikelijk was voor die tijd, als een teken 
van volledige gelijkwaardigheid. Zelfs nadat Sarah stierf en 
hij  hertrouwde met Gertrude Adams (1911-1978), behield 
Merrell- Wolff deze achternaam. In 1928 richtte hij met Sarah 
een eigen groep op genaamd The Assembly of Man, vrij ver-
taald ‘de Bijeenkomst van de Mens’. Merrell-Wolff veranderde 
(tijdelijk) zijn naam naar ‘Yogagnani’ en verzamelde een klei-
ne schare spirituele zoekers om zich heen. Later, in de jaren 
zestig, verhuisden veel van hen naar Lone Pine om dichter bij 
hem te zijn. In zijn huis in de heuvels van Lone Pine hield 
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Merrell-Wolff wekelijkse bijeenkomsten en jaarlijkse retraites. 
Tijdens de bijeenkomsten gaf hij toespraken over diverse reli-
gieuze, filosofische en psychologische onderwerpen en trad hij 
in dialoog met zijn toehoorders. Tegenwoordig zouden we dit 
soort samenkomsten misschien ‘satsangs’ noemen; al geven 
weinig hedendaagse satsang-leraren toespraken van een uur, 
zoals Merrell-Wolff dat doorgaans deed.

In 1936 had Merrell-Wolff twee ‘Fundamentele Realisa-
ties’. Hij noemde ze bewust geen ‘ervaringen’. Ervaring impli-
ceert namelijk een dualiteit van een subject dat ervaart en een 
object dat ervaren wordt, zei hij, terwijl zijn realisaties nu 
juist lieten inzien dat een dergelijke dualiteit niet werkelijk 
bestaat. Er is  alleen bewustzijn. Of zoals hij het noemde: 
bewustzijn-zonder- object-en-zonder-subject, vaak afgekort 
tot ‘bewustzijn zonder object’. Hij bedacht een nieuw woord 
voor dit bewustzijn zonder object: ‘introceptie’, niet te verwar-
ren met introspectie. Bij introspectie keert bewustzijn naar 
binnen om te zien wat het daar aantreft aan gedachten en ge-
voelens. Bij introceptie keert bewustzijn naar zichzelf toe. In 
zekere zin wordt bewustzijn bewust van zichzelf. Het wordt 
echter niet bewust van zichzelf zoals het van andere dingen 
bewust wordt. Bewustzijn is immers geen object. Wanneer 
bewustzijn wel tot object wordt gemaakt, is het niet meer de 
ruimte van het werkelijk bewustzijn waarin alles verschijnt, 
volgens Merrell- Wolff. Wellicht herkent de lezer hierin over-
een komsten met de Indiase Advaita Vedanta en het Tibetaanse 
Dzogchen Boeddhisme.

Tot aan zijn dood op 4 oktober 1985 wijdde Merrell-Wolff 
zijn leven aan het delen van deze inzichten. Daarbij probeerde 
hij een eigen ‘filosofie’ te smeden uit zijn ‘ervaring’ van non- 
duaal bewustzijn. Dit resulteerde in twee boeken, een acade-
misch artikel en honderden toespraken. Zijn eerste boek, 
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Pathways Through to Space, vrij vertaald ‘Paden door (naar) de 
Ruimte’, schreef hij in 1936 en werd gepubliceerd in 1944 en 
nogmaals in 1973. Zijn tweede boek was The Philosophy of Con
sciousness Without an Object, letterlijk vertaald ‘De Filosofie van 
Bewustzijn zonder Object’. Hij schreef het kort na zijn eerste 
boek, maar het verscheen pas, in twee delen, in 1974 en 1975. 
Beide boeken zijn in gewijzigde vorm heruitgegeven in 1994 
en 1995, als Experience and Philosophy en Transformations in Con
sciousness. Zijn artikel ‘Concept, Percept and Reality’ grofweg 
‘Gedachte, Waarneming en Werkelijkheid’ verscheen in voor-
aanstaand wetenschappelijk tijdschrift The Philosophical Review 
in 1939. Zijn uiteenlopende toespraken over religie, filosofie, 
en psychologie zijn vanaf de jaren vijftig op band opgenomen 
en uitgeschreven. Het merendeel hiervan is vrij beschikbaar 
via www.merrell-wolff.org en www.franklinmer rell-  wolff.com.

Wie naar zijn toespraken luistert of zijn teksten leest her-
kent meteen Merrell-Wolffs eigenaardige stijl. Hoewel menin-
gen hierover zullen verschillen, vind ik hem geen goede maar 
wel een intrigerende spreker en schrijver. Als spreker woog hij 
zijn woorden zeer zorgvuldig. Hij kon zijn inzichten niet in 
concepten vatten, maar wilde ze toch zo dicht mogelijk met 
taal benaderen. Als schrijver leidde dit tot gecompliceerde 
zinnen, ongebruikelijke woordkeuzen en (verborgen) ver-
wijzingen naar oosterse en westerse stromingen. Kortom, 
Merrell-Wolff was geen Alan Watts, meer een Ken Wilber. 
Gelukkig heeft de vertaler hem toegankelijker gemaakt door 
niet altijd de precieze letter van zijn tekst te volgen, maar wél 
de geest ervan te vatten, zonder geweld te doen aan de in-
houd. Het resultaat is deze prettige kennismaking met het 
prikkelende gedachtegoed van Merrell-Wolff voor een Neder-
lands publiek. Bereid u voor op een bijzondere leeservaring, 
want weinig andere autobiografische boeken bieden zo’n 
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intiem en gedetailleerd verslag van én diepgaand filosofische 
reflectie op de ‘ervaring’ van verlichting. Filosofie en Ervaring 
van Verlichting zal u boeien van begin tot eind en daarna uitno-
digen tot her lezen op uw eigen ‘paden door (naar) de ruimte’.

Dr. Dave Vliegenthart
Universiteit van Maastricht
Auteur van The Secular Religion of Franklin MerrellWolff (2018)
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