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Een verkenning. In de geest van Michel de Mon-
taigne, de uitvinder van het essay. 

Que sais-je, wat weet ik?

Als we nieuw Nederland verkennen, en proberen 
iets van dat nieuwe te definiëren wat definiëren we 
dan? Wat sluiten we binnen en wat sluiten we bui-
ten? Mijns inziens vraagt de verkenning van nieuw 
Nederland allereerst een erkenning van het oude. 
Een erkennen van de ‘generale staat van geest’ 
waarmee het huidige Nederland vorm heeft gekre-
gen. Een erkennen dat we vaak verstrikken in het 
creëren van, weliswaar goedbedoelde, hardware 
voorwaarden. 

Onderkennen dat we ons leven definiëren met 
plannen voor hoe we kunnen gaan leven; life 
style. We omhullen onszelf  steeds met nieuwe 
slangenhuiden. We zijn de stylisten van ons ei-
gen leven. Hoe het beter kan en meer. Maar zien 
we de zelfingenomenheid? In de 5de klas van de 
lagere school vroeg ik hoe je een gesteriliseerde 

bloem moest tekenen, ik wilde indruk maken 
met het moeilijke woord. De meester barstte in 
hartelijk lachen uit. Ik bedoelde gestileerde, en 
ik schaamde me diep. Er is een verband tussen 
beide begrippen; in hoe we onze wereld stile-
ren, steriliseren we onze geest. We maken een 
modelwoning waar onze geest in moet huizen. 
We creëren kleingeestigheid. Onze ruime geest 
houden we erbuiten. We worden functionaris in 
de voorwaarden die we zelf  hebben bepaald. 
Onze meest bedreigde omgeving is de mentale 
omgeving. De ruimte van onze geest.

Vanuit twee filosofische culturen zijn hier om-
schrijvingen voor. In de boeddhistische filosofie 
wordt het actieve luiheid genoemd. Daarmee 
wordt bedoeld dat we lui zijn in de reflectie op 
dat wat we wezenlijk doen. In de westerse filoso-
fie omschrijft professor Cornelis Verhoeven dit 
met ‘een cultuur van activisme’. We verstrikken 
onszelf  in doen, doen, doen. De filosoof  Blaise 
Pascal schrijft in de 17de eeuw: ‘De grootste 
problemen van de mens komen voort uit zijn 
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onvermogen om in een kamer te zitten, alleen 
met zichzelf’.

Stel dat we zelf  de oorzaak zijn van onze om-
standigheden. Dan wens ik ons toe dat we zien 
dat we onze geesten veelal bezetten met het 
creëren van voorwaarden. Dat we zien dat we 
op grote schaal kleingeestig zijn. Ik wens ons 
een transformatie van 180 graden toe: dat we 
op kleine schaal ruimgeestig zijn, en op grote 
schaal ook trouwens. Wat ik bedoel? Hier volgt 
een persoonlijke ervaring. Ruim tien jaar gele-
den reisden T en ik door Bali, terwijl er een ne-
gatief  reisadvies was afgegeven. We waren zo’n 
beetje de enige toeristen. Na een week werd het 
constante aanbod van taxichauffeurs en andere 
diensten ons te veel en we besloten een auto te 
huren. Daarmee namen we toevlucht in het ver-
beteren van voorwaarden, voor onszelf. Terwijl 
T nog een boodschap deed, zat ik in de auto 
en staarde uit het open raam. Een taxichauffeur 
kwam aangeslenterd. Ik knikte vriendelijk naar 
hem, voor het eerst weer, want ik nam aan dat hij 
wel begreep dat hij zijn diensten niet hoefde aan 
te bieden aan een toeriste in een huurauto. Maar 
nee! Hij kwam dichterbij en vroeg me op zijn 
vriendelijkste Engels ‘You need taxi madam??’ 
Mijn geest ging even blank. Hij zag het en het 
viel stil tussen ons. Hij keek naar de grond. Kort 
daarop richtte hij zijn blik op en keek me recht 
in de ogen. Zijn blik was waardig. En terwijl hij 
me recht bleef  aankijken zei hij: ‘You know ma-
dam, I’m not only a taxi driver, I am also a loving 
husband, a spiritual practitioner, I am a father 
of  a couple of  children, I am a friend for a lot 
of  friends, I am a loving son for my mother and 
I play my role in my community and my land is 
in trouble right now.’ Ik zag met terugwerkende 
kracht mijn aannames, mijn protectionisme. 
Mijn houding naar de problemen van het land 
waar ik te gast was. Onze op onszelf  gerichte 
regeldrift. Maar nu zag ik hem, ik zag hem 
echt. Kort daarvoor zag ik alleen een taxichauf-
feur die iets van me moest. Maar nu zag ik zijn 
tegenwoordigheid van geest, zijn waardigheid.  
Het was een gelukkige ont-moeting.

Geluk

Geluk hangt af  van de aandacht die je krijgt1. 
Is niet iedereen eigenlijk op zoek naar een staat 
van geest die op enigerlei wijze met geluk te ma-
ken heeft? Natuurlijk is de ene mens beter in 
staat om dat geluk te definiëren dan de andere, 
maar in wezen is er geen verschil in het zoeken. 
Juist daarom besluit ik met een pleidooi, een 
pleidooi om te blijven bevragen waarmee we 
onze geest bezetten. Zodat we geluk niet defi-
niëren in modellen, maar met een ruime geest 
vrijgeven. Een pleidooi om de vraag ‘waarmee 
bezetten we eigenlijk onze geest’ te blijven stel-
len. In elke onverwachte situatie, in alle beleids-
vorming, in alle bestemmingsplannen, in alle 
goedbedoelde modellen en plannen om Neder-
land te vernieuwen. Los de vraag alstublieft niet 
op. Het grootste vermogen van de mens is het 
vermogen tot (zelf)reflectie. Het vermogen om 
het geheel te overzien en de individuele invloed 
daarin te onderscheiden. Dat vermogen moeten 
we niet aflatend onze aandacht geven. Omwille 
van ons gelukkig samenleven. Staat van geest is 
staat van zijn. 

Met speciale dank aan: Sogyal Rinpoche, Dzigar 
Kongtrul en Cornelis Verhoeven 

1 Uit: verzamelde gedichten van Christiaan van Geel 

Over de auteur
Marjorieke Glaudemans werkt onder de noe-
mer free id zone aan een doorlopend veld-
onderzoek naar hoe we leven in de complexe 
systemen die we (zelf) ontwikkelen. www.
freeidzone.org. Haar kunstenaarsschap heeft 
steeds meer de vorm gekregen van sparring 
partner, van adviseur; van reflecteerder.  Ze 
inspireert mensen in organisaties in reflecte-
ren op hoe ze zich met (de complexiteit van) 
organiseren verhouden. Haar blik is met name 
gericht op het gemak waarmee we ons verlie-
zen in gewoontes, in gevestigde orde. 
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...

DE ACHTERKANT OP Z’N KOP. VOOR WIE ECHT NIEUWSGIERIG IS. Power to the pensions (Adrian de Groot Ruiz) – Curatieve gezondheidszorg  (Joost 
Zaat) – Zin en onzin van kwaliteits indicatoren in de Zorg (Annemarie van Dalen) – Anders Rijden, Beter Ondernemen (Bas Pastoor) – Energy Banking 
(Camiel Versluis) – Tijd voor Rijksdatastaat (Margot Weijnen en Judith Schueler) – Nieuwsgierig, durf jij dat nog te zijn (Elsbeth Koek) – Kiesrecht 
2019 (Guido Enthoven) – Eigenwijs blijven dromen (Menno Lammers) – Sociale netwerken in krachtwijken: kans voor participatie (Laura Hornick – 
Economie: een kwestie van geloven (Julien Haffmans) – Van massaproductie naar productie door de massa (Jurgen van der Heijden) – Schetsen voor 
authentiek leiderschap (Els Schopman) – Lang leve de bouw! (Klaartje Molthof en Marleen Sanders) – Waarom onderwijs? (Meike van de Linde) – Zelf 
doen! (Jurriaan Cals) – Wie heeft er wat te melden? (Floor Jaspers) – Opheffen is de maat voor succes (Jeroen Fikkers en Hester van der Burg) – De 
tien onderwerpen van Nederland (Jan Turk) – Staat van geest is staat van zijn (Marjorieke Glaudemans) – 100 jaar Chinezen in Nederland (Yung Lie) – 
Publieken onderzoeken in 2021 (Floor Basten) – Inspirerend onderzoek (Derk Jan Stobbelaar en Jet Proost) – Toegang tot opdrachtonderzoek (Guido 
Enthoven). Met dank voor de redactie en vormgeving aan:
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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