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“De rede stierf ergens voor 1865” 

James Webb 

 

Deze dissertatie beantwoordt de vraag waarom de anti-intellectuele claims van moderne 

Westerse guru’s van hedendaagse nieuwe religieuze bewegingen in Noord Amerika—met 

name tijdens de eerste (ca. 1920-1940) en de tweede (ca. 1960-1980) “New Age”—in toe-

nemende mate zijn geïntellectualiseerd. Hierbij gebruikt het microhistorische fragemen-

ten uit het leven en de leer van moderne Amerikaanse guru Franklin Merrell-Wolff (1887-

1985) en zijn nieuwe religieuze beweging The Assembly of Man of “De Vereniging van de 

Mens” als uitgangspunt om macrohistorische ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen.  

 Het antwoord op bovenstaande vraag zou men kunnen lezen als een biografie. Het 

schurkt echter dichter aan tegen een microhistorie. Maar zelfs dat dekt nog onvoldoende 

de lading van dit werk. Het betreft namelijk niet alleen de geschiedenis van een moderne 

Westerse guru in zijn directe omgeving, maar ook het begrijpen, nuanceren en corrigeren 

van de bredere context van het zogenaamd wijdverspreid “anti-intellectualisme” binnen 

de Amerikaanse samenleving. Het is dus niet zozeer een microhistorie van een onbekende 

Amerikaanse intellectueel aan de rand van de maatschappij, maar veeleer een herziene in-

tellectuele macrohistorie van een bekend Amerikaans fenomeen in het culturele centrum.  

Intellectualisme is een nagenoeg religieuze toewijding tot een reflectief leven waar-

in het denken centraal staat. Anti-intellectualisme verwijst naar een argwaan of zelfs een 

afkeer voor een dergelijk reflectief leven en alles en iedereen dat het vertegenwoordigd. 
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Een groot aantal academische en publieke intellectuelen heeft gesproken en spreekt nog 

steeds van een algehele anti-intellectuele “vlucht van de rede” in de Amerikaanse maat-

schappij op zich en binnen haar religieuze discours in het bijzonder. En dan met name in 

het zogenaamde metafysisch religieuze discours, waarbinnen methoden en theorieën uit 

diverse Oosterse en Westerse religieuze en seculiere tradities op eclectische wijze samen 

worden gebracht. Echter, als we kijken naar dergelijke “seculier-religieuze” spiritualiteit, 

dan zien we dat het gedachtegoed van de grondleggers van moderne nieuwe religieuze 

bewegingen weliswaar gestoeld zijn op vermeende anti-intellectuele ervaringen, maar dat 

deze ervaringen verder zijn uitgewerkt tot en omkleed zijn met intellectuele ideologieën. 

 De vraag is waarom hun anti-intellectuele boodschap over onmiddelijke ervaring-

en van de werkelijkheid die het denken zouden ontstijgen—in toenemende mate—is ver-

spreid via uiterst intellectuele teksten en toespraken door en voor de intellectuele elite en 

hoger opgeleide middenklasse? Deze dissertatie toont hoe een samenspel van wederzijds 

beïnvloedende sociaal-historische ontwikkelingen rondom met name religie, filosofie en 

psychologie heeft bijgedragen aan de intellectualisering van anti-intellectuele waarheids-

claims van moderne Westerse guru’s in het Amerikaanse metafysisch religieuze discours. 

 Daarbij zien we dit patroon: een sociale crisis, zoals een revolutie of oorlog, heeft 

vaak geleid tot een beleving van algehele zinloosheid onder het Amerikaanse volk, waar-

bij bestaande bronnen van betekenis als betekenisloos werden ervaren. Daardoor ont-

stond er een vraag naar alternatieve bronnen van betekenis, waarbij antwoorden werden 

gezocht buiten de kaders van de conventionele Westerse cultuur, in Oosterse en Occulte 

tradities. Mede onder invloed van de globalisering en democratisering van het “spiritueel 

privilege” van dergelijke zoektochten naar zingeving, groeide (het besef van) het aanbod 

aan soortgelijke guru’s met soortgelijke religieuze bewegingen gebaseerd op soortgelijke 

leringen die terugvoeren op soortgelijke religieuze ervaringen. Dit heeft leiders en volge-

lingen van nieuwe religieuze bewegingen steeds weer aangezet om hun anti-intellectuele 

ervaringen steeds meer intellectueel door te denken, om zodoende een “unieke” identiteit 

samen te stellen en in stand te houden. Daarmee hebben zij het intellect als instrument 

gebruikt om te wijzen op een onmiddelijke kennis die het intellect juist zou overstijgen.  

 Hieruit kunnen we concluderen dat er geen sprake is van een anti-intellectualisme, 

maar—hoe paradoxaal het ook klinkt—van een geïntellectualiseerd anti-intellectualisme. 

Kortom, het metafysisch religieuze discours van moderne Westerse guru’s en hun nieuwe 

religieuze bewegingen in de hedendaagse Amerikaanse cultuur wordt niet zozeer geken-

merkt door een vlucht van de rede, maar meer door een redelijke vlucht voorbij de rede. 
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