
Wat bezielt ons eigenlijk? 
 
Deze tekst heb ik geleend van Kees Schuurman, psychiater en filosoof wiens boek onder deze titel 
recent is heruitgegeven. 
Zijn theorie heb ik weten te verbinden met mijn eigen bevindingen en ervaringen. 
 
Wat bezielt ons eigenlijk? 
 
Een inspirerende vraag die verwijst naar wat wordt verstaan onder de  “de Ziel”. 
 
Schuurman verwoordt dat als volgt: 
Onder “ziel” wordt de psychische structuur van de mens verstaan. 
 
Dit is een dynamisch krachtenspel dat  
 
- enerzijds wordt bepaalt door de diepste, wezenlijke, individuele aanleg, en  
- anderzijds, door de verbondenheid met de buitenwereld, zoals de opvoeding die de mens 
ondergaat en de ervaringen die hij opdoet. 
 
En dat brengt me dan meteen bij de begrippen  
Autonomie en Onderlinge afhankelijkheid. 
 
We worden geacht zowel zelfstandig te kunnen opereren en tegelijkertijd wordt er van ons verwacht 
dat we ons kunnen verbinden met de ander. 
 
Dat lijkt in tegenstrijd met elkaar. 
 
Leren voor ons eigen belang op te komen, onze grenzen te kennen, onszelf te kennen en ons 
tegelijkertijd met de ander te verbinden, te geven en te ontvangen, intimiteit te delen, van en met 
elkaar te leren. 
 
IK BEN OMDAT WIJ ZIJN. 
 
Oei, dat vraagt nogal wat. 
Dan is het niet zo gek dat we het leven als zodanig soms een fikse opdracht vinden. 
 
Voor een goed begrip van de ziel is het belangrijk dat we zien dat deze twee krachten, onze diepste 
individuele aanleg en onze verbondenheid met de buitenwereld  elkaar in hun twee-poligheid juist 
aanvullen. 
En van nature gericht zijn op een vruchtbare wisselwerking. 
De ziel is dus een onzichtbaar, dynamisch krachtenspel waar het leven van de mens door wordt 
bepaald. 
 
Je zou kunnen zeggen dat de ziel een innerlijk leven is dat de achtergrond vormt van ons handelen. 
We moeten aan de hand van ons karakter en onze omstandigheden een persoonlijkheid ontwikkelen. 
Onze kwaliteiten en talenten ontdekken om deze uiteindelijk in dienst te stellen van onze 
levensopdracht die gekend wordt door de ziel. 
Onze persoonlijkheid, ons IK, moet leren antwoord te geven op de vragen die het leven ons stelt. 
En vanuit dit krachtenspel tussen ziel en persoonlijkheid, vormt zich een ontwikkelingsproces. 
Maakt uiteindelijk wat voor mens we kiezen te zijn. 
Wat een cadeau! 
 



Terwijl onze persoonlijkheid worstelt met levensvragen worden we geruggesteund door onze ziel die 
de richtingaanwijzer is naar ons antwoord. 
We hoeven alleen maar te oefenen hier contact mee te maken. 
Door gebed, meditatie, maar ook door de schoonheid van het dagelijks bestaan. 
Muziek, de natuur, een spelend kind. 
 
Ziel is geen technische of wetenschappelijke term. 
Het is een heel oud woord dat wortelt in het idee van ademen en leven. 
Zij ligt dieper dan de persoonlijkheid, het ego, bewustzijn en het gekende. 
De ziel is verbonden met het hogere weten, is de goddelijke vonk in ons. 
 
Om niet te veel door te gaan in theorieën hierover wil ik graag met u kijken naar wat dit nou in het 
dagelijks leven voor ons betekent. 
Dat we een opdracht in ons meedragen, gekoppeld aan onze kwaliteiten en talenten, waardoor we 
de ander, in de context waarin we leven, van dienst kunnen zijn. 
 
Voor sommigen is dat niet zo moeilijk, die weten als kind al wat ze willen worden. 
Arts, violist. 
Weten al heel vroeg wat hun bestemming is en volgen die ook. 
Dat lijkt me wel wat. 
 
Voor mij is het een zoektocht geweest van 12 ambachten en 13 ongelukken voordat ik, tot stilstand 
gebracht door een ziekte, moest kiezen welke richting ik wilde gaan. 
 
Ook herinner ik me het verhaal van een vriend die op sterven lag en zei dat hij spijt had van zijn 
beroepskeuze. 
Hij was arts geweest. 
Ik zei: maar je was een geweldig arts, je stond altijd klaar als men je nodig had. 
Hij antwoordde: Ik ben arts geworden omdat het van mij verwacht werd, 
Ik ben in de voetsporen van mijn opa en vader getreden. 
Het was voor mij een manier om hun respect te verdienen. 
Diep in mij hart wilde ik danser worden, maar ik heb het nooit durven zeggen, bang om afgewezen te 
worden. 
 
Ook dat mogen we leren tijdens ons leven. 
Te luisteren naar onze ziel. 
Die onze levensopdracht kent. 
Onze intuïtie, ons innerlijk weten, ons contact met het hogere weten. 
En hoe lastig en verwarrend dat kan zijn omdat we niet geleerd hebben daarnaar te luisteren. 
 
Hier wil ik dan refereren aan het boek Job. 
Waarin voor mij de essentie ligt in de vraag “ Wat is de zin van het lijden”. 
En voor mij ligt ons lijden vooral verscholen in de relaties van ons leven met anderen. 
Ouders, familie, kinderen, partners, vrienden. 
Door de ander mezelf leren kennen.  
Ook door confrontatie en meningsverschil. 
De pijn te ervaren als we een dierbare verliezen door het leven of de dood. 
 
Voor mezelf heb ik maar een antwoord op deze vraag; 
“Ik zou mijn leven niet over willen  doen, maar ik had het ook niet kunnen missen. 
Ik had het niet kunnen missen om de vrouw te worden wie ik nu ben. 
Juist het lijden heeft me aangezet om te onderzoeken. 



 
- Wat is de oorzaak van wat me nu overkomt? 
- Hoe verhoud ik me ertoe? 
- Heb ik er een aandeel in, en wat is mijn aandeel dan? 
- Wil en kan ik mijn verantwoordelijkheid daarvoor nemen? 
 
Deze vragen met anderen te bespreken om uiteindelijk tot mijn eigen antwoorden te komen. 
Antwoorden die overeenstemmen met de mens die ik wil zijn. 
Mijn mogelijkheden te onderzoeken hoe ik dat kan verwerkelijken. 
 
Een boeiende zoektocht die elke keer weer vraagt om een dialoog tussen mijn verstand en mijn hart. 
Om onze persoonlijkheid op te bouwen hebben we vier kwaliteiten meegekregen . 
 
- intuïtie 
- verstand 
-  gevoel 
- lichaam 
 
Deze vier kwaliteiten zijn bij een ieder verschillend verdeeld. 
Anders zouden we immers uniform zijn? 
De ene mens heeft een sterker lichaam, de ander is empathischer, weer een ander is rationeler 
ingesteld en er zijn mensen die intuïtief begaafder zijn. 
Deze vier kwaliteiten hebben allemaal hun eigen energie, hun eigen snelheid van begrijpen. 
 
Intuïtie begrijpt het snelst. 
 
Het is eigenlijk het doorgeefluik van de ziel, van ons hogere weten, van hogere goddelijke energie. 
Het verstand begrijpt ook snel, maar heeft altijd het beredeneren nodig. Het wil begrepen worden. 
 
Gevoel begrijpt ook, maar heeft de ervaring nodig om begrepen te worden. 
Om door deze ervaring tot liefde te komen. 
 
Verstand begrijpt bijvoorbeeld niets van verdriet. 
Ja, het kan er over gelezen hebben, maar verstand begrijpt alleen dan verdriet als het gevoel het 
heeft mogen ervaren. 
Omdat verstand een hogere snelheid van begrijpen heeft dan gevoel kunnen we leren ons gevoel te 
onderdrukken, zodat het uiteindelijk door het lichaam moet opgelost worden door middel van 
psychosomatische klachten. 
We horen wel spreken over processen als we het hebben over het verwerken van ingrijpende 
gebeurtenissen. 
In processie gaan betekent drie stappen voorwaarts en twee stappen terug. 
Precies zo verwerken wij ingrijpende gebeurtenissen. 
Met ons verstand begrijpen we het ( drie stappen voorwaarts)  
Dan moeten we het emotioneel ervaren ( een stap terug) 
Zodat het geïntegreerd kan worden in ons lichaam, ons leven en onze ziel ( een stap terug) 
En dat betekent toch elke keer weer een stap vooruit. 
 
Gurdjef, een filosoof uit begin 1900 had voor deze vier kwaliteiten een metafoor. 
 
Denkt u zich paarden in met een koetsier en een koets. 
De paarden staan voor onze gevoelens. 
De koetsier voor het verstand en 



de koets voor ons lichaam. 
De koetsier heeft een belangrijke taak. 
Hij moet een goed contact met de paarden opbouwen. 
Zij moeten hem vertrouwen en zich veilig voelen onder zijn leiding. 
Tevens moet de koetsier goed voor de koets zorgen zodat deze kan blijven rijden. 
En ook moet de koetsier ervoor zorgen dat hijzelf de nodige rust en ontspanning krijgt. 
En toch, hoe goed hij ook voor paarden, de koets en zichzelf zorgt, soms zegt het leven stop! 
 
STOP! 
Tot hier en niet verder. 
Het gaat niet zoals je had gedacht, het gaat niet zoals je had verwacht. 
Je wordt ziek, er sterft een dierbare, je krijgt ontslag, je hoort dat je geen kinderen kunt krijgen, het 
gaat niet goed met je kind. 
 
STOP! Tot hier en niet verder. 
En dan, worden we uitgenodigd om in de koets te stappen. 
Bij onszelf te rade te gaan. 
Want bij het begin is er een passagier in de koets gestapt. 
En deze passagier kent het doel van onze levensreis. 
Onze ziel, onze intuïtie, onze verbinding met het hogere, er zijn vele benamingen voor. 
Dat wat weet wat we nodig hebben als het ons niet goed gaat. 
De passagier die verbonden is met het licht, met onze zielsopdracht. 
Onszelf vragen durven stellen en te wachten op het antwoord. 
En dat komt meestal niet meteen. 
Maar altijd komt het moment dat iemand iets opmerkt, we een lied horen, een zin lezen, in gesprek 
met de ander........... 
 
Ons antwoord. 
 
Ik heb het niet over acceptatie. 
Dat vind ik soms een te groot begrip. 
Maar we kunnen wel tot erkenning komen. 
Erkenning van de pijn die we in ons meedragen vanuit onze persoonlijke geschiedenis. 
Erkenning die mag leiden tot vrede ins ons hart. 
Vrede met de manier waarop we geleerd hebben met het onbegrijpelijke, zinloze om te gaan. 
Daar schuilt onze bevrijding in. 
Onszelf door alle processen heen die bij het bestaan horen toch steeds weer te kunnen bevrijden om 
het leven te leven zoals het zich aandient. 
 
Zonder een navelstaarder te zijn heeft het me veel opgeleverd om ervaringen te onderzoeken. 
Soms kunnen we gekwetst worden door de houding of een opmerking van de ander. 
Terwijl de ander geen idee heeft dat we ons erdoor gekwetst voelen, 
Zoals je iemand spontaan bij de arm pakt en de ander terugtrekt omdat hij daar een pijnlijke plek 
heeft. 
We kennen elkaars blauwe en pijnlijke plekken niet, zijn ons er daarom niet van bewust dat we de 
ander opnieuw pijn doen. 
Daarom is het zo belangrijk onze eigen opgelopen beschadigingen en kwetsuren te kennen. 
 
In de afgelopen jaren werd ik weer verrast door de omstandigheden. 
Werd ik weer aangeraakt in mijn oude pijn van buitengesloten en afgewezen worden. 
Een pijn  waarvan ik dacht deze door het verloop van mijn leven en therapie wel verwerkt te hebben. 
Echter, ik werd er weer volop, op een dieper niveau, in geraakt. 



 
Mijn eerste reactie was boosheid en verdriet. 
Omdat ik een krachtige vrouw ben neemt mijn boosheid het al snel over van mijn verdriet. 
Ik werd zo boos. 
Niet in de natuurlijke functie van boosheid, namelijk duidelijk zijn en grenzen aangeven, maar ik ging 
er ver overheen. 
Ik kwam in agressie en haat terecht. 
Vanuit mijn pijn ging ik pijn doen en projecteerde dat op degene die me het meest na staat. 
En ja,  het klopte niet wat er gebeurde, ook de ander handelde vanuit haar pijn door mij buiten te 
sluiten. 
Er kwam ondraaglijke boosheid los. 
Ik durf gerust te stellen dat ik er enorm onder leed. 
Zoveel boosheid, lelijke gedachten, lelijke gevoelens wilde ik niet. 
Zo’n vrouw wilde ik niet zijn. 
En een deel van mij was haar wel. 
Hoe vaak ik niet opgerold als een balletje in bed lag. 
 
“ Heb erbarmen”. 
“Ontferm u over mij”. 
“Verlos me van de boze”. 
 
Ik heb gesproken met collega’s. Een van hen zei: 
Elke keer als je deze heftige boosheid voelt kun je zeggen: “ In naam van Christus ga weg”. 
Een dierbare vriendin adviseerde me om als ik zo boos was om het Onze Vader op te zeggen. 
Of anders, “In naam der liefde, ga weg”. 
Duisternis kan niet tegen licht, zeiden  ze allebei. 
Op den duur zal het licht de plaats van de duisternis innemen. 
Ontelbare keren heb ik het toegepast. 
 
Ook begreep ik dat ik vanuit mijn volwassen energie als een zorgzame moeder het gekwetste kind in 
mij gerust moest stellen en troosten. 
 
Langzaam maar zeker, en dat heeft nogal wat tijd gevraagd,  (3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit)  
voelde ik dat het lichter werd in me. 
 
Dat het hielp om het licht uit te nodigen. 
Ging ik begrijpen dat ik niet het slachtoffer van de ander was. 
Dat ik geraakt werd in mijn eigen geschiedenis. 
En dat het om heling vroeg. 
Niet in de eerste plaats door de ander. 
Maar van mijzelf aan mijzelf. 
Geholpen door liefdevolle hogere energieën, door middel van gebed. 
Door dit met mededogen en compassie te benaderen werd ook mijn begrip voor het standpunt van 
de ander groter. 
Kon ik ons beider onvermogen zien. 
Zag ik ook dat onzorgvuldig en respectloos met elkaar omgaan voortkomt uit het ontbreken van 
respect voor onszelf. 
Uiteindelijk was ik in staat om vanuit die positie een keuze te maken. 
 
Dat vraagt om het bestaan onder ogen te zien en daar langzaam in mee te bewegen. 
De storm van gevoelens en emoties te ondergaan. 
De pijn die angst, boosheid, verdriet en jaloezie losmaakt. 



Dan kunnen we niet anders dan de strijd om de kwaliteit van ons bestaan aan te gaan. 
Echter, geen strijd om de strijd. 
Geen strijd om te winnen van de ander. 
Maar de strijd om door alles heen te blijven geloven in de liefde en deze te dienen. 
En zo mag de ander steeds weer een spiegel voor ons zijn. 
 
Socrates zei het al: Zonder de ander kunnen we niet groeien. 
Ons niet verliezen in slachtoffer te worden van onze geschiedenis. 
Maar verantwoordelijkheid te nemen voor onze geschiedenis, voor onze heling en groei, ons af te 
stemmen op onze ziel. 
En ook, er op te durven vertrouwen dat we dit niet alleen hoeven te doen. 
Ja, we moeten het ZELF doen, maar dat betekent niet ALLEEN. 
 
IK BEN OMDAT WIJ ZIJN. 
 
De ander is er ook. 
Met een luisterend oor, een bemoedigend woord, een zienswijze die ons door een ander venster 
doet kijken. 
Door aannames en oude patronen zijn we zo gewend door het zelfde raampje naar buiten te kijken. 
Juist in contact met de ander kunnen we groeien. 
Dat vraagt om vertrouwen. 
Vertrouwen om  jezelf te laten zien en het vraagt van de ander dit vertrouwen niet te beschamen. 
Het vraagt om niet te oordelen, respect te hebben voor het verhaal van elkaar. 
 
Als ik terugkijk op mijn leven zie ik vooral dat deze levenswijze me gebracht heeft een prettiger mens 
te zijn. 
In de eerste plaats voor mezelf. 
Per slot komt er niemand ‘s ochtends aan de deur om aan te bieden deze dag voor ons te leven. 
We moeten het zelf doen. 
En dan toch het liefst in prettig gezelschap. 
In gezelschap van iemand die je kunt vertrouwen en die het goed met je voor heeft. 
Jezelf.  
En het heeft me ook gebracht dat ik prettiger gezelschap ben voor de ander. 
 
IK BEN OMDAT WIJ ZIJN. 
 
Ik zie dat ik vroeger reageerde op wat er om me heen gebeurde. 
Ik was altijd buiten mezelf bezig. 
Die vroeg wat, die wilde wat, weer een ander eiste gewoon. 
Ik heb geleerd me te verhouden tot wat er gebeurt. 
Te bepalen of ik me wil verbinden, in hoeverre. 
En dat geeft duidelijkheid. 
Dat is prettig. 
En dat betekent zeker niet een egoïstische houding. 
 
Graag stel ik me in dienst. 
Maar alleen waar ik me met hart en ziel mee kan verbinden. 
Omdat ik het graag doe, of goed kan, of gewoon omdat ik het de ander gun. 
Elke dag beginnen met me daarmee te verbinden. 
Te danken voor mijn zegeningen. 
Hulp te vragen voor mezelf en de mensen om me heen die het nodig hebben. 
Te vragen om de liefde en de kracht om mijn levenstaken tot een voltooiing te brengen. 



 
Want uiteindelijk gaat het toch om de liefde. 
Nodigen de gebeurtenissen en omstandigheden ons steeds weer uit om uiteindelijk tot liefde te 
komen. 
Dat is volgens mij onze voornaamste levensopdracht. 
Dat is wat mij bezielt. 
 
Dank u wel dat ik dit met u mocht delen. 
 
Marieke de Bruijn 
 
Doesburg 2 september 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


