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Florence Nightingale is vooral bekend als 
‘de Dame met de Lamp’, die Britse soldaten 
verzorgde tijdens de Krimoorlog (waarin 
Groot-Brittannië en Frankrijk vochten tegen 
Rusland, 1854-1856). Dit beeld is niet 
alleen een feit maar ook zeer symbolisch, 
want ze bracht een verlichte visie mee 
naar de gezondheidszorg in het Britse 
militaire hospitaal. Ze was een pionier in 
het gebruik van statistieken en gebruikte 
haar beroemde taartdiagrammen om na 
een reeks sanitaire hervormingen de daling van de sterftecijfers aan infectieziekten 
aan te tonen. (Reproducties en analyses van deze kaarten zijn te vinden in Cohen.)

In tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, zag Nightingale geen conflict tussen 
wetenschap en spiritualiteit. In haar leerboek Notes on Nursing schreef ze: God stelt 
bepaalde natuurkundige wetten vast. Onze verantwoordelijkheid is het uitvoeren van 
Zijn wetten (Nightingale, Notes, 25). Nightingale’s werk in de verpleging en in de 
volksgezondheid was gebaseerd op een diepgewortelde spirituele filosofie die ze 
had ontwikkeld tijdens haar adolescentie en jongvolwassenheid. Die filosofie bevatte 
drie kernconcepten: (1) dat het universum wordt gereguleerd door wetenschappelijke 
wetten die zijn gecreëerd door een hogere intelligentie; (2) dat alle mensen een 
goddelijke natuur hebben, een innerlijke neiging tot het goede en (3) dat volgens de wet 
van evolutie, alle mensen uiteindelijk hun goddelijke potentieel zullen verwezenlijken.

Nightingale was een van de breedst opgeleide vrouwen van de negentiende eeuw. 
Haar vader, afgestudeerd in Cambridge en een liberaal ingestelde unitariër, gaf 
haar een klassieke opleiding, die ze haar leven lang heeft uitgebreid met studies 
in vergelijkende religie, in het bijzonder mystiek, en statistische wetenschap. Een 
van haar beste vrienden was Benjamin Jowett, een classicus aan de universiteit van 
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Bovendien verschilt ieder van ons in onze onderscheidende kwaliteiten, de relatieve 
volwassenheid van onze ziel, onze persoonlijke en culturele ervaringen en onze 
waarnemingen van de wereld rondom ons. Bijgevolg weten we dat er altijd verschil-
lende standpunten zullen zijn. Voor degenen onder ons die hun leven modelleren 
naar een van de grote spirituele meesters, of het nu Jezus, Mohammed of Boeddha 
is, is het belangrijk om het hoogste te zien in de mensen om ons heen, om ons open 
te stellen voor hen die andere standpunten innemen, en om ons te onthouden van 
het veroordelen van opvattingen die verschillen van de onze. Zo geven we acceptatie 
vorm. We moeten diep naar binnen kijken om onszelf te kennen, de kern van ons 
hart te raken en zo in staat te zijn om duidelijk onze eigen persoonlijke waarheid te 
bevestigen en te verwoorden, en om dat op zo’n manier te doen dat ieder van ons 
zijn of haar eigen weg kan bewandelen met stille kracht, overtuiging, en acceptatie 
van de paden van anderen. Geen door mensen ontwikkeld systeem, religieus of 
anderszins, kan ooit onze diepste behoeften vervullen, noch kan het ooit de rusteloze 
stem binnen in ons kalmeren. Zij kunnen alleen worden gestild door een innerlijke 
kennis van onszelf, door een proces van eerlijke, innerlijke bevraging waarbij we ons 
openstellen voor ons diepste zelf. De gnostici noemden deze plaats onze godheid, 
de essentie van wie we diep van binnen zijn. In deze binnenruimte kunnen we ons de 
heilige essentie herinneren van onze innerlijke goddelijkheid, luisteren naar de roep 
van onze ziel en onze diepste waarheid bevestigen.
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Oxford, wiens vertalingen van Plato’s dialogen nog steeds worden gebruikt. Op zijn 
verzoek hielp Nightingale hem met zijn inleiding en samenvattingen, en stuurde hem 
vele suggesties voor revisie. Jowett bedankte haar met een vleugje humor in een brief 
gedateerd 30 april 1874:

Ik kan je niet dankbaar genoeg zijn voor het bekritiseren van Plato ... Ik heb tot zover 
bijna al je suggesties overgenomen (hoeveel suggesties ik jou ook zou kunnen doen, 
ik ben er van overtuigd dat je ze nooit zou aannemen) (Quinn en Prest, 257).

Nightingale besprak uitvoerig haar spirituele opvattingen met Jowett, maar drukte 
ze het meest volledig uit in een manuscript van 829 pagina’s getiteld Suggestions 
for Thought. Ze heeft dit werk nooit gepubliceerd maar, onder aanmoediging van 
vrienden, stemde ze ermee in om privé zes exemplaren te laten drukken. Een 
geredigeerde editie met inleiding en commentaar werd in 1994 uitgegeven door de 
University of Pennsylvania Press. Alle onderstaande citaten, tenzij anders vermeld, 
komen uit deze uitgave van Suggestions for Thought. 

Nightingale beschouwde spiritualiteit, dat wil zeggen het zich bewust zijn van een 
hoger wezen, als een evolutionair verschijnsel. Ze schreef dat alle mensen in staat 
zijn tot diepgaande spirituele ervaringen, want het hoogste niveau van de menselijke 
natuur, haar essentie, is goddelijk. De zuiverste menselijke prestaties, zoals religieuze 
en mystieke ervaringen, creatieve inzichten en uitdrukkingen, en daden van moed en 
mededogen, komen allemaal voort uit deze innerlijke goddelijke natuur. Volgens haar 
is spirituele ontwikkeling een proces om het persoonlijke zelf in harmonie te brengen 
met het innerlijke god-bewustzijn, en zo de grenzen van het goddelijke in de mens uit 
te breiden (117). Nightingale zag zichzelf als een christen, een volgeling van Christus, 
omdat ze van mening was dat Hij volmaakt in harmonie was met de goddelijke natuur. 
Maar ze geloofde dat in de loop van de evolutie alle mensen tot dezelfde perfectie 
zullen komen: Het menselijk bewustzijn neigt ertoe om te worden wat Gods bewustzijn 
is; om één te worden met het bewustzijn van God (58).

Als Nightingale vandaag nog zou leven, zou ze zich gesteund voelen in haar 
opvattingen door het werk van het Religious Experience Research Center aan de 
Universiteit van Wales. Dat vond overeenkomsten tussen de spirituele ervaringen van 
moderne mensen en die van mystici uit geschiedenis (Cohen en Phipps).

In zekere zin zag Nightingale, net als de mystici die een onderliggende goddelijke orde 
en eenheid ervoeren, patronen in haar statistische tabellen die onzichtbaar waren 
voor haar normale bewustzijn. Voor haar openbaarden deze patronen en verbanden 
het denken van een hogere intelligentie die het universum reguleert door middel van 
wetten in plaats van grillen. Ze verwees naar de wetten of organiserende principes 
van het universum als gedachten van God. Hoewel Sir Edward Cook, Nightingale’s 
vroege biograaf, haar een ‘gepassioneerde statisticus’ noemt, zou je haar ook een 
spirituele statisticus kunnen noemen.

In overeenstemming met haar wetenschappelijke perspectief, accepteerde Nightingale 
geen enkele religieuze leerstelling waarvan ze meende dat die in strijd was met het 

concept van de universele wet. Ze was het volledige eens met haar vriend Jowett, die 
in Essays en Reviews schreef:
Elke echt inspirerende leerstelling moet met alle degelijk vastgestelde feiten uit 
geschiedenis en wetenschap overeenstemmen. Het kan niet zo zijn dat iets in 
de godsdienst, dus gezien in het licht van geloof, waar is, en onwaar volgens de 
wetenschap, bezien door de bril van bewijs of experiment (Jowett, 348).

Nightingale was sterk gekant tegen de gangbare manier van bidden om een 
wonderbaarlijke tussenkomst, op grond van het feit dat het, ten eerste, in strijd is 
met de universele wet, aangezien iedere handeling consequenties heeft die niet 
willekeurig kunnen worden weggepoetst, en ten tweede, omdat het mensen ervan 
weerhoudt hun eigen vermogens en krachten te gebruiken en te ontwikkelen.
Het kwam me soms vreemd voor dat we moesten bidden om verlost te worden van 
plagen, pestilentiën en hongersnood, terwijl alle riolen in de Theems uitkwamen, 
koortsen rondgingen in ongedraineerd land, en de districten waar cholera zou 
uitbreken zo konden worden aangewezen. Ik dacht dat cholera optrad zodat wij deze 
oorzaken konden opruimen, niet dat wij God moesten bidden om de cholera weg te 
nemen (126).

Vanuit Nightingale’s perspectief wordt elk niveau van manifestatie, inclusief het 
spirituele, gereguleerd bij goddelijk wet. Omdat oorzaken gevolgen hebben, 
kan spirituele vooruitgang niet optreden zonder het scheppen van passende 
omstandigheden. Denken dat we onder álle omstandigheden goed kunnen zijn, is net 
zoiets als denken dat we gezond kunnen blijven als we op een riool leven (123). Eén 
van haar meest prangende vragen die in Suggestions for Thought worden gesteld, 
is: hoe kan het leven, in al zijn aspecten, deskundig worden ingericht of zo gevormd 
dat het spiritualiteit, dat wil zeggen menselijke grootheid, versterkt? De door God 
gegeven neiging tot spirituele integratie is in iedereen aanwezig, maar blijft zonder 
steun wel slapen.

Eeuwenlang hebben religieuze ordes geprobeerd om het leven te organiseren rondom 
een spiritueel doel. Nightingale bestudeerde en onderzocht persoonlijk verschillende 
ordes. Ze was teleurgesteld dat ze weinig steun gaven aan unieke talenten, interesses 
en ambities van individuele leden, en dat de organisaties voornamelijk kleingeestig 
bezig waren met het overeind houden van gevestigde dogma’s.

Vanuit haar standpunt is spirituele openbaring een continu proces. Er zijn zowel 
spirituele wetten als fysieke wetten die nog moeten worden ontdekt. Intellectuele 
vrijheid en kritisch denken zijn daarom essentieel voor echte spirituele groei. Ze 
schreef in een formele brief aan de verpleegkundestudenten in het St.Thomas’ 
Hospital in Londen:
En mag ik iets zeggen uit eigen ervaring? Training is van geen enkel nut, tenzij men 
kan leren (1) te voelen, en (2) dingen zelf uit te denken (Nightingale, Letter, 214).

Hoewel het te betwijfelen valt of Nightingale beïnvloed was door de leer van Boeddha, 
komt haar verklaring overeen met zijn raad, zoals verwoord door haar tijdgenoot Max 
Müller: 
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Geloof niet in wat je hebt gehoord; geloof niet in tradities omdat ze vele generaties 
lang zijn overgeleverd; geloof niet in iets omdat het door velen gefluisterd en gezegd 
wordt; geloof niet iets alleen maar omdat men de schriftelijke verklaring van een oude 
wijze toont; geloof niet in vermoedens; geloof niet dat iets waarheid is als je er uit 
gewoonte aan gehecht bent geraakt; geloof niet alleen maar op gezag van uw leraren 
en oudsten. Als iets na rijp beraad en analyse met de rede overeenstemt, bevorderlijk 
is voor het goede en strekt tot voordeel voor iedereen, accepteer het dan en leef er 
naar (Müller, 114).

Nightingale respecteerde zowel de Bijbel als andere 
heilige teksten, maar ze was van mening dat ze allemaal 
een mengeling waren van waarheid en onwaarheid. 
Religieuze overtuigingen moesten naar haar mening 
worden gezien als werkhypothesen en, indien mogelijk, 
getoetst worden door nauwkeurige observatie en data-
analyse. Bijvoorbeeld: zij kwam tot de conclusie dat 
de feiten het religieuze idee dat armoede spiritualiteit 
versterkt, niet ondersteunden. Haar uitgebreide 
observaties tijdens het verplegen toonden haar dat de 
armen niet spiritueler waren dan de rijken. Bovendien zag 
ze in haar statistische tabellen dat armoede samenhing 
met criminaliteit, ziekte en hoge sterftecijfers. Ze 
concludeerde: Het is beslist een vergissing om armoede 
aan te bevelen (135).

Volgens Nightingale is spirituele ontwikkeling een toegepaste wetenschap. Intellectuele 
inspanning, hoe waardevol ook, is niet genoeg. Ze schreef: Tenzij je je leven maakt tot 
manifestatie van je godsdienst, zal wat je gelooft niet belangrijk zijn (116). Geestelijk 
groeien houdt in dat je de gevolgen van je fouten moedig accepteert, ervan leert, 
en de juiste veranderingen aanbrengt. Dat is een uitdagend proces en Nightingale 
koesterde geen illusies over de bereidheid van haar samenleving om te veranderen.
De meeste mensen hebben geen enkele les uit het leven geleerd; hoe ze ook lijden, 
ze leren niets ... Als ze een nieuw leven in een andere wereld zouden beginnen, 
zouden ze precies hetzelfde doen ... En niet alleen individuen, maar naties leren ook 
niets. Iemand zei ooit tegen me: ‘Oh! als ik opnieuw zou beginnen, hoe anders zou 
ik dan zijn.’ Maar we horen dat maar zelden; integendeel, vaak horen we mensen 
zeggen: ‘Ik zou elk moment van mijn leven over willen doen’. Ze denken dat God het 
netjes en dankbaar vindt als ze dat zeggen (65).

In Notes on Nursing schreef Nightingale over het belang van ‘alerte en correcte 
observatie’. Dit is essentieel voor de verbetering van zowel de fysieke als spirituele 
gezondheid, omdat we moeten zien wat er moet worden veranderd. Onze visie 
wordt belemmerd, zei Nightingale, door bepaalde neigingen: denkgewoonten, het 
blindelings accepteren van gevestigde waarden, niet de moeite nemen om vragen 
te stellen over schijnbare afwijkingen, het als vanzelfsprekend beschouwen van de 
status quo, en de verbeelding de vrije loop laten.

Als ze heden ten dage educatieve programma’s zou ontwerpen, zou Nightingale 
waarschijnlijk meditatiemethoden opnemen, zoals mindfulness. Dat helpt om, 
inwendig en uitwendig, de realiteit te observeren vanuit een minder geconditioneerd 
perspectief. Ze schreef dat we ons bewustzijn zo moeten veranderen dat het 
verborgene geleidelijk zichtbaar wordt. Het uiteindelijke doel is inderdaad te zien 
zoals God ziet, dat is waarheid (143).

In de bovengenoemde brief aan de verpleegkundestudenten schreef Nightingale dat 
een stilteperiode in hun eigen kamer, een paar minuten van rustig nadenken om de 
dag aan God op te dragen, onmisbaar is in het steeds haastiger leven (Nightingale, 
Letter, 213). Voor haar was dit de hoogste vorm van gebed: jezelf openstellen voor je 
innerlijke goddelijke aard. Ze schreef Jowett dat het slotgebed van Plato’s Phaedrus 
boven iedere verzameling kerkgebeden uitstijgt: Geef me schoonheid in de innerlijke 
ziel, en moge de uitwendige en inwendige mens één zijn (Cook 2: 32).

Nightingale werkte dit idee verder uit in Suggestions for Thought toen ze schreef dat 
werk zelf een vorm van gebed kan worden. Werk vinden waarvoor men geschikt is, 
dat je interesse en liefde vasthoudt, en dat werk doen ‘voor God’ zal onze afstemming 
met de innerlijke geest verdiepen. Volgens haar kan elke soort werk een heilig doel 
dienen, want het is iemands intentie of motivatie die het zal transformeren.
Werk aan uw ware werk en u zult Zijn aanwezigheid vinden in uzelf - dat wil zeggen, 
de aanwezigheid van die attributen, die kwaliteiten, die geest, die het enige zijn wat 
we van God weten (143).

Hoewel Nightingale een realiste was, was ze toch ook optimistisch over de toekomst 
van de mensheid. Ze had een groot vertrouwen in de universele wetten, in de 
leiding van de innerlijke goddelijke geest, en voelde dat, ondanks alle moeilijkheden 
onderweg, de mensheid ‘het werk vanuit Gods gedachte’ zou worden. Dat is haar 
bestemming.

Vertaling Marianne Plokker
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