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In wat voor samen-
leving leven wij? 
auTeur: jIkke de ruIter

Hoe zou jij de ontwikkeling van onze samen-
leving beschrijven?
Tegenwoordig moeten we authentiek zijn. Het 
is bijna een dogma geworden. Dat is zó door 
de hele cultuur heen verweven dat je op de 
reclame kunt zien dat je meer jezelf kunt zijn 
als je als vrouw bepaalde inlegkruisjes koopt. 
Maar dan wel van dat ene merk. Dus het is 
tot in zijn absurditeit doorgedrongen. Maar 
dat geeft niet, het is kennelijk iets dat zoemt 
door de cultuur als iets dat aan de hand is, als 
een gezonde reactie op 2000 jaar christelijke 
zondigheid.

Onze samenleving: wedergeboorte van de 
individualiteit
De belangstelling voor het individu is zo’n 
600 jaar voor Christus ontstaan in athene. In 
de lijkrede van Pericles wordt voor het eerst 
gesproken over een moraliteit waar de mannen 
voor gesneuveld zijn: voor de verdediging van 
een goede zaak: vrijheid. Voor het eerst komt 
het begrip vrijheid in definitie: ‘wij Atheners 
zijn vrij, dat is wat ons bijzonder maakt.’ Wat 
is die vrijheid? Het strekt zich uit naar het 
dagelijks leven. Wij zijn niet wantrouwig naar 
elkaar en beschuldigen elkaar niet als we ons 
eigen weg gaan. We kunnen vrijheid aan el-
kaar gunnen. We gunnen onze medemens an-

Lijkrede van Pericles
“Onze wetten verschaffen gelijke 
rechten aan allen. (...) De vrijheid die 
we genieten strekt zich ook uit tot het 
dagelijks leven; wij zijn niet wantrou-
wend jegens elkaar en beschuldigen 
onze buurman niet als hij verkiest zijn 
eigen gang te gaan. (...) Maar deze 
vrijheid maakt ons niet wetteloos. Ons 
wordt geleerd de wet te respecteren, 
en niet te vergeten om de  onderdrukte 
te beschermen. (...) Wij zijn vrij om te 
leven zoals wij willen. (...) Armoede 
is geen schande (...) En ofschoon 
slechts weinigen een politieke strategie 
kunnen ontwikkelen, zijn wij allen in 
staat om deze te beoordelen. (...) Wij 
beschouwen de discussie niet als een 
struikelblok voor actie, maar als een 
noodzakelijke voorwaarde om wijs te 
handelen.(...) Wij geloven dat geluk een 
vrucht is van vrijheid, en vrijheid die 
van moed.”
(Uit: Thucydides, De Peloponnesische 
Oorlog, II 34-46)
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In gesprek met Bram Moerland 

ders te zijn dan onszelf. Dat is de essentie van 
de atheense vrijheid. er ontstaat een nieuwe 
sociale orde waarbij jij anders mag zijn dan ik.
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De ontwikkeling van deze individualiteit zie je 
aan de ontwikkeling van het zogenaamde do-
denmasker. In het oude egypte was er aanvan-
kelijk geen enkele belangstelling voor het indi-
vidu. Toetanchamon, een egyptische farao die 
rond 1350 voor Christus werd geboren, heeft 
na zijn dood een dodenmasker gekregen; dit 
was geen portret maar een masker waarmee 
de status van de persoon in de sociale orde 
werd aangeduid. In de eerste eeuw na Christus 
gebeurt er iets heel nieuws. De dodenmas-
kers worden portretten van individuen. Deze 
dienden als een soort paspoort, zodat annubis 
(later Petrus) bij de hemelpoort de dode kon 
herkennen en beslissen of hij door mocht of 
niet. Voor het eerst in de geschiedenis ver-
schijnen er afbeeldingen van gelaten die een 
expressie zijn van de persoonlijke eigenheid 
van een mens (figuur 1).

Dan komt het christendom. elke individuali-
teit wordt weer ontkend. en dan worden alle 
vrouwen weer maagden of hoeren en mannen 
worden helden of schurken. Het christendom 
is dus een contrabeweging, die het individua-
lisme weer de kop in drukt. In de vierde eeuw 
wordt het romeinse rijk zelfs fundamentalis-
tisch christelijk: het verliest al zijn elasticiteit 
om vreemde invloeden op te nemen en dan 
stort het rijk in elkaar. 

Figuur 1. Dodenmaskers uit het oude egypte

Pas in de renaissance komt het individualisme 
weer terug in de cultuur: door de wederge-
boorte van klassieken als Pericles. en wat krijg 
je dan: rembrandt. Met een geweldige diepte 
voor het individu als individu: renaissance is 
dus de heropleving voor de belangstelling voor 
de mens als mens, ook in het vrije Nederland. 
Vervolgens vernietigt Calvijn weer het individu-
ele. Het christendom is toch weer de dominante 
vorm geworden. Pas na de tweede wereldoorlog 
taant de onderdrukkende macht van de kerk 
weer. 

Ik denk dat in deze context een van de grootste 
gebeurtenissen na de tweede wereldoorlog de 
pil is geweest. Het mocht niet van de paus, het 
mocht niet van de dominee, maar ze deden 
het lekker toch, de vrouwen. Het was een stille 
revolutie van het hernemen van de autonomie. 
Zo’n vrouw die nee durfde te zeggen, met 
geweldige gewetensbezwaren in het begin (Is 
God nu niet boos?), werd rolmodel voor haar 
dochters. Je hoeft niet in het gareel van het 
christendom te lopen, je mag zijn zoals je bent. 
De bevrijding van het juk van de zondigheid 
van het christendom is in onze tijd een grote 
culturele gebeurtenis geweest.

en zo verdampt de macht: als je de tong ertegen 
uitsteekt en het uitlacht. als er geen angst meer 
is. een mooi teken daarvan was de satire op 
de paus van Henk Spaan en Harry Verme-
gen: Popie Jopie. Ze deden de paus na in zijn 
pausmobiel en trokken rond in een gek karretje 
en gingen preken tegen de koeien. Dit was een 
cultuurbreuk. Het mocht, het kon, ze zijn niet 
gestenigd en er is hartelijk om gelachen. 

Dus het kan best zijn dat er wat mannen in 
rome iets beweren, maar als het geen bodem 
krijgt in de cultuur, dan is het weg. We bevin-
den ons blijkbaar nu in een brede culturele 
beweging, die er al was. Hij is niet opge-
roepen, maar hij was er al en kreeg ineens 
woorden. een geweldige verandering. een 
hernieuwde belangstelling voor het individu 
als individu. Deze beweging zou ik haast noe-
men: de wedergeboorte van het individu. 



TvC | juni nr. 2 2013 121

Wat zie je aan belangrijke trends nu?
Eerste trend: gelukkig zijn door bij te dragen 
aan het groter geheel
De nieuwe trend nu is: gelukkig zijn door 
dienstbaar te zijn. Het is een aanvullende en 
voortzettende beweging die in gang is gezet 
door het individualisme. Het is niet genoeg 
om jezelf zijn, maar je moet ook iets beteke-
nen voor de we-
reld: daar zit het 
geluk. We zijn 
inmiddels voor-
bij het mono-
geluk: dat maakt 
niet gelukkig, 
maar eenzaam. 
We worden gelukkig door dienstbaar te zijn. 
Mensen willen iets betekenen. We hebben 
fantasieën om iets voor arme aapjes te doen. 
Daar kun je cynisch over doen, maar het is 
een trend. De onderdrukking van het individu 
is verworpen, het gezag wordt beschimpt. 
er ontstaat een nieuwe moraliteit waarin de 
oude waarden terug te vinden zijn. Daarmee 
is er hernieuwde belangstelling ontstaan voor 
de oorspronkelijke boodschap van Jezus: 
de gnostiek. Want de gnostiek gaat over het 
individu. 

De gnostiek is een vroegchristelijke 
stroming uit de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. Kernthema van de gnostiek 
is dat de mens vergeten is wie hij in wer-
kelijkheid is. Jezus is in de gnostische 
teksten een boodschapper die de mens 
oproept zichzelf te herinneren: “Sta op 
en herinner jezelf”. 
Gnosis is het Griekse woord voor ken-
nis, en betekent hier kennis van je ware 
zelf. Omdat je als mens met je ware zelf 
deel bent van de ware werkelijkheid, is 
kennis van je ware zelf tegelijkertijd ook 
kennis is van de ware werkelijkheid. 
Gnosis als zelfkennis is kennis van ‘het 
Al’. Wie zichzelf kent, kent het Al. 

Ik ben de Socratische
 vroedvrouw en laat 

geboren worden

Terugkijkend zie je als ontwikkelingslijn dat 
waar gezag verdwijnt, gnostiek ontstaat. als 
de kerk instort rond vijfhonderd dan komt het 
Ierse christendom tevoorschijn die gnostisch 
is. Dan krijg je Karel de Grote, die roeit dat 
weer uit door handje klap met de paus van 
rome. Dan stort het keizerrijk weer in elkaar 
en bloeit de gnostiek op in Zuid Frankrijk bij 

de Katharen en 
dan komt er 
weer een Paus 
en roeien ze 
de Katharen 
uit. Dus wat je 
ziet is dat waar 
macht zich 

verbindt met fundamentalistisch christendom, 
ontstaat ontkenning en onderdrukking van het 
individu. Waar macht taant wordt het christen-
dom altijd gnostisch. 

Het beschimpen van rome zit nu in een fase 
waarin ook morele macht taant en waardoor 
een noodzakelijk bevrijdingsgevoel ontstaat 
na betutteling van eeuwen: “Wij doen lekker 
waar we zin in hebben.” Deze aandacht heeft 
weliswaar wat narcistische trekken, maar het 
heeft nu zijn vervolg in veel grotere belang-
stelling voor de vraag: Hoe kan ik met mijn 
eigen uniciteit en gaven gelukkig worden, 
waarbij geluk voortkomt uit waarden, talen-
ten? Welke vorm ga ik eraan geven waardoor 
ik dienstbaar kan zijn aan het groter geheel? 
Deze vragen worden in de coachpraktijk vaak 
gesteld.

Dus de dienstbaarheid is een verrassend 
nieuw thema van de laatste tijd. Dat is een 
mooie aanvulling op de narcistische zelfre-
alisatie. Het leven wordt nu nog meer een 
persoonlijk project: waarom doe ik het eigen-
lijk? er zijn dan ook steeds meer mensen die 
ervaren dat ze dingen doen waar ze helemaal 
niet mee bezig willen zijn en waar ze mee 
willen stoppen.

Tweede trend: toename mystieke ervaringen
De tweede trend die ik bespeur laat zich zien 
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De dienstbaarheid is een 
verrassend nieuw thema

 van de laatste tijd

aan de toename van zogenaamde mystieke 
ervaringen. er zijn veel variaties. De ene 
ervaring betreft een geweldig gevoel van een-
heid. een andere is een overspoeld worden 
door gevoelens van liefde. alsof je in een bad 
vol liefde zit en alles om je heen, daar hou je 
van. De oordeelloze goedheidservaring. een 
allesomvattende gelukzaligheid. Tot mijn bui-
tengewone verbazing hebben mensen steeds 
meer hele intense religieuze ervaringen. Deze 
ervaringen worden ‘gewoner’. Je ziet dit bij-
voorbeeld in de EO-serie ‘Op zoek naar God’ 
waarin vijf bekende vrouwen zich een week 
lang terugtrekken in het klooster, in stilte. In 
deze serie wordt dit geduid als ‘God ontmoe-
ten’. Ik vind dit zo jammer. Het wordt weer 
gekaapt door het christendom terwijl het een 
hele natuurlijke menselijke ervaring is, die niet 
van het chris-
tendom is, 
niet van het 
boeddhisme, 
van niemand! 
Wat moet 
je met die 
ervaring doen? 
’s Ochtends je 
boterhammetje smeren, in je lunchtrommeltje 
stoppen op je fiets stappen en aan ‘t het werk 
gaan.

Ken je het verhaal van de roodborstjes? Dat is 
voor mij Slauerhoff, de Nederlandse dichter 
en schrijver (1898-1936). Die komt een liedje 
zingen en gaat weer weg, hij gaat gewoon 
weer verder. De mystieke ervaring is een fijne 
ervaring die, als je er niets mee doet, terug 
kan komen en zorgt dat je de relatie met je 
medemensen van inhoud kan doen verande-
ren. Je gaat anders kijken naar je medemens. 
Vandaar dat ik de mystieke ervaring ook graag 
niet religieus wil duiden. Je moet niet kaderen, 
maar open laten. Het is een hele normale 
menselijke ervaring. Blijf er af. en zorg dat 
anderen er afblijven. 
Wat ik mensen leer is dat je niet moet gaan 
roepen ‘ik ben liefde’ maar doe maar wat: bak 
lekkere broodjes. Geef het vorm en expressie 

in je vak, in je talent: wordt een liefdevolle 
bakker. Dat is om het heel te houden, in de er-
varing. De liefdevolheid wordt dan onderdeel 
van het bedrijf.

Hoe kunnen coaches hierop aansluiten?
Mijn methode zou zijn om gespitst te zijn op 
het zien van deze ontwikkelingen. en, als het 
zich voordoet in gesprek, het uit te vergroten: 
die behoefte om dienstbaar te zijn, om lief-
devol te zijn, de mystieke ervaring. als dit in 
gesprekken tevoorschijn komt, wees verbaasd: 
‘Goh, wat zei je nou?’ Laten we elkaar niet 
als een dominee ertoe oproepen, maar als 
het zich voordoet kunnen we het zichtbaar 
maken. als vroedvrouw. Dat is mijn methode. 
Ik moet daar wel eens om lachen: ik krijg hier 
natuurlijk wel eens grijze muisjes en zielige 

vogeltjes zitten en 
dan ben ik al een 
tijdje in gesprek 
geweest en dan 
belt iemand voor 
de volgende 
afspraak aan en 
dan zie ik dat die 
persoon al geen 

grijs muisje meer is, alleen weet diegene dat 
nog niet. Die is van binnenuit al veranderd, 
maar je ziet nog steeds dezelfde patronen van 
buiten. Dat is ie zo gewend. Maar er is al wat 
geboren.

Ik negeer volledig de zieligheid, maar ik noem 
datgene wat ik zie aan wedergeboren worden. 
Ik ben een vroedvrouw, met humor, en heel 
sturend soms. en met een innerlijke waarne-
mer. In relatie met de mensen die daar zitten 
in mijn praktijk, ben ik tijdelijk hun waarne-
mer. Vervolgens leer ik de ander hoe die dat 
zelf kan doen.

Jij bent geen coach maar hebt een filosofische 
praktijk. kun je dat uitleggen?
Zo noem ik dat. Het filosofische aan mijn 
praktijk is dat ik niets weet. Ik ben de Socra-
tische vroedvrouw en laat geboren worden. 
Ik mag zelf ook ontroerd zijn, terwijl een 
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Bram Moerland studeerde wiskunde 
en filosofie aan de Universiteit van 
Leiden. Hij was docent cultuurfiloso-
fie aan de Academie van Beeldende 
Kunsten in Rotterdam, aan de School 
voor Journalistiek in Utrecht en aan 
de Stichting Nederlandse Opleiding 
Hindoe Geestelijke in Den Haag. Moer-
land werd vooral geïnspireerd door 
existentialisten als Kierkegaard, Camus 
en Sartre. Na de vondst bij Nag Ham-
madi, van oude teksten uit de begintijd 
van het christendom, bleek tot zijn 
verrassing een opmerkelijke overeen-
komst tussen het existentialisme en een 
vroege, verdwenen tak van het chris-
tendom, de gnostiek, met name over de 
thema’s authenticiteit en vervreemding. 
Over die ontdekking schreef hij enkele 
boeken, waaronder ‘Schatgraven in 
Nag Hammadi, een inleiding tot de 
gnostiek’ en ‘Schatgraven in Thomas, 
de oorspronkelijke betekenis van het 
Thomas-evangelie’. In zijn werk legt hij 
ook verbanden met westerse mystici als 
Eckhart en Johannes van het Kruis.
Op zijn website publiceerde hij 
‘Stapstenen voor spirituele groei’, een 
hedendaagse herinterpretatie van de 
oude gnostiek’. 
www.brammoerland.com

psychiater distantie moet bewaren. Koude 
distantie. Je mag niet emotioneel geïnvolveerd 
raken. Ikke wel. Ik kan ontroerd zijn omdat 
het gebeurt en het er daarom mag zijn. Juist 
die emotionele openheid is voor mij wezen-
lijk. emoties komen en gaan zoals het weer. 
De vraag is: wat doe je ermee? Daarom leer ik 
mijn cliënten naar hun emoties te kijken van-
uit een vriendelijke, innerlijke distantie. Die 
waarnemer is een sympathieke toeschouwer, 
niet een directeur of generaal. Die waarnemer 
van je gemoed laat je de keuzes zien die je 
in vrijheid kunt maken, als deel van jouw 
levensplan. alleen als ik aan het schaken ben, 
zet ik mijn waarnemer uit, dan wil ik gewoon 
winnen.

Mensen komen hier in levensmoeilijke situa-
ties. Ik beschouw echter het verleden niet als 
bron van trauma’s. er kunnen natuurlijk hele 
heftige dingen gebeurd zijn waardoor iemand 
zo opgesloten is dat dat opengemaakt moet 
worden. Maar dat is niet vaak. Ik beschouw 
het verleden veel meer als een schatkist van 
ervaringen die maken wie je bent. De obsessie 
van zoeken naar trauma’s in de psychothera-
pie, ik doe dat maar zelden. Ik vraag meer: 
Wanneer was je gelukkig? Wanneer had je 
het naar je zin? Omdat je dat vaak niet in de 
gaten hebt. Dat is zo vanzelfsprekend dat je 
daar geen concept bij hebt. en dan vraag ik: 
waarom was je gelukkig, waarom had je het 
naar je zin? Dan kan zich een patroon open-
baren waar je bewust mee kan werken, en dat 
je laat inzien hoe jij als uniek wezen gelukkig 
kunt worden. Het is heel opmerkelijk dat 
liefde daar altijd een grote rol in speelt.

Jikke de Ruiter interviewt in deze rubriek 
filosofen en wetenschappers over hun visie 
op de samenleving om zo te ontdekken in 
welke ontwikkelingen wij ons bevinden en 
hoe coaches daarop aan kunnen sluiten.


