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Voorwoord 

Het omgaan van mensen met elkaar kan boeiend, nieuw, 
spannend en verwarmend zijn. Al te vaak is het dat niet. 
Dan gaat 'het' niet meer; verhoudingen zijn vastgevroren 
of ze zijn een cirkelbeweging geworden, die begin noch 
eind heeft, waarin afstanden gelijk blijven en ingangen 
ontbreken. 
Ieder ervaart deze problemen weer anders. De een zal vin-
den dat de omgeving de schuldige is, de ander zal alle 
moeilijkheden aan zichzelf wijten. Beiden zien geen ingang 
meer tot oplossingen en een nieuwe aanzet voor een beter 
kontakt. Komen zij tot het inzicht dat zij het niet meer 
alleen aankunnen, dat er iets veranderen moet, dan vragen 
zij om hulp. 
Deze stap te zetten is voor veel mensen geen kleinigheid. 
Men komt er dan immers voor uit dat men alleen geen 
ingang naar een verandering van zichzelf of de bestaande 
situatie kan vinden. Mijn eerste aktiviteit bestaat er in 
mee te helpen verhelderen wat iemand in zijn gedrag 
onbevredigend vindt. Daarna tot een daadwerkelijke ver-
andering te komen is een zaak, die veel inzet en inspan-
ning vraagt. 
De wisselwerking tussen kliënt en terapeut, het over en 
weer uitwisselen van de ervaring van elkaars gedrag vormt 
echter een belangrijke steun daarbij. 
In dit boek probeer ik te verduidelijken hoe ik iemand 
bij zijn veranderingsproces begeleid. Het voornaamste 

ik de kliënt stimuleer, is dat hij leert stil te staan 
:· bij, aandacht te krijgen voor en te leren luisteren naar 
wat er in hemzelf en in de ander omgaat. Om geloofwaar-
dig te zijn zal ik ook stil moeten staan bij mijn eigen ge-
drag: de woorden die ik spreek, de gebaren die ik maak, 
de afstand die ik neem, de ervaring die ik opdoe in het 
kontakt met de ander. De eerste twee hoofdstukken han-
delen hierover. Ik geloof dat ze zich het beste laten ver-
staan als de lezer ze naast elkaar kan plaatsen als onaf-
hankelijke, naast elkaar liggende ingangen tot het omgaan 
met mensen. 
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In het eerste hoofdstuk probeer ik te laten zien hoe ik niet 
alleen een spreekbuis of een denkraam ben als ik met 
iemand omga, maar dat woord en gebaar, taal en teken, 
hoofd en lijf bij elkaar horen in het reageren op de ander 
en in het kenbaar maken van mezelf. 
In het tweede hoofdstuk richt ik me op het spreken, het 
gebruik van het ene woord na het andere, het verduide-
lijken of ontkrachten van het ene met het andere. Verder 
richt ik de aandacht op de grondlijnen die in elk gedrag 
- zij het vaak verborgen - werkzaam zijn. 
Ik heb bij mezelf en bij anderen ervaren dat er veel drem-
pels voor deze ingangen liggen. Het is voor de meesten 
moeilijk stil te blijven staan en te praten over wat die 
drempels precies zijn en de angst voor wat er zal gebeuren, 
als men er overheen stapt. Maar nog moeilijker wordt het 
om de daad bij het woord te voegen en werkelijk over de 
drempel heen te stappen. Lukt het ons deze stap inderdaad 
te zetten, dan is een gedragverandering tot stand gekomen. 
Wie aandacht heeft voor mogelijke gedragsveranderingen 
bij zichzelf zal ontdekt hebben dat deze slechts zeer gelei-
delijk aan tot stand komen en aanvankelijk weinig opzien-
barend zijn. De een zal bijvoorbeeld proberen zijn spreek-
gedrag te wijzigen en iets meer moeite doen harder te 
praten, waardoor hij zich werkelijk voor anderen verstaan-
baar maakt. Een ander zal meer de aandacht op zijn 
luisterhouding richten: hij tracht zelf rustiger te zijn, an-
deren niet langer te overschreeuwen en daarmee op af-
stand te houden. 
Zestien studenten, met wie ik langere of kortere tijd heb 
samengewerkt, hebben geprobeerd duidelijk te maken, 
welke veranderingen zij zelf hebben kunnen bewerken in 
hun omgaan met zichzelf en met anderen. Samenwerken 
betekent dat men niet alléén aan iets bezig is, men is er 
wel helemaal zelf aan bezig. Ieder kan daarom voor en 
vanuit zichzelf spreken, welke stappen hijjzij ondernomen 
heeft om zijn fhaar situatie te veranderen. Ik hoop dat 
ieder zó duidelijk op papier kon krijgen, hoe hij/zij stukje 
bij beetje over drempels heen is gestapt, of de eigen leef-
ruimte heeft vergroot enjof weer overeind is gekropen en 
wat vastere grond onder de voeten heeft gekregen. Het 
gaat niet alleen om het feit dàt iemand veranderd is, veel-
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meer om hoe hij/zij die verandering heeft teweeggebracht, 
door wat te doen, of door wat te laten, door wat te zeggen 
of te vragen, door welke onmacht op welke wijze te door-
breken, door wat van zich zelf te accepteren of af te wijzen, 
door wat te geven of te nemen. 
Van betekenis waren vooral vragen als: waar stond ik 
bijvoorbeeld twee jaar geleden, wat durfde, kon, wilde ik 
toen niet wat ik nu wel durf, kan en wil? In wat voor 
soort situaties raakte ik vast - hoe is dat nu? Hoe ga ik 
daar nu mee om? 
Bij de beschrijvingen is het van belang dat ieder de ge-
dragsveranderingen benadert vanuit zichzelf. 
Dat is de enige plaats, vanwaar de verandering kan starten 
en vanwaar telkens weer nieuwe mogelijkheden te schep-.. pen ZIJn. 
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I. De daad by· het woord 

l.I. Inleiding 

De studentenpsycholoog krijgt te maken met een grote 
variatie in studentenproblematiek. Het is me opgevallen 
dat mijn benadering toch vaak uniform is: je gaat met de 
student zitten praten. Dit is eigenlijk een dubbele van-
zelfsprekendheid. Immers, doel van een terapie is de 
kliënt te helpen bij het doorbreken van gedragsvormen 
waarmee hij niet uitkomt. Dit houdt in: op andere wijze 
met zijn emoties leren omgaan, andere emoties leren er-
varen en op een andere wijze zichzelf en anderen benade-
ren. Waarom zou voor iedereen praten de beste manier 
zijn en waarom zou dit steeds zittend moeten gebeuren? 
Zitten is zeker niet de meest 'sprekende' of aktieve levens-
houding. Vervolgens brengt het alleen maar spreken over 
de klacht met zich mee, dat de funktie die de klacht in de 
relaties vaak heeft, voortgezet wordt. 
Men wil wel van zijn klacht af (b.v. geen kontakt kunnen 
leggen) maar er is dikwijls een binding aan de klacht ont-
staan omdat de klacht en het praten erover kontakt ga-
randeert. Soms dit zelfs de enige vorm van kontakt die 
men kent. 

In dit hoofdstuk zou ik aan de orde willen stellen dat de 
kliënt zelf en de aard van zijn problematiek vaak meer-
dere mogelijkheden aanreikt om zichzelf en de ander op 

andere wijze te beleven. Als de terapeut op deze moge-
lijkheden weet in te gaan wordt de dubbele vooringeno-
menheid van het 'zitten' 'praten' doorbroken en tevens 
brengt men een verandering teweeg in de funktie van de 
klacht: de kliënt ervaart dat hij over veel meer emoties 
beschikt dan hij dacht en ontdekt dat ook op een andere 
wijze dan alleen via de klacht omgang met anderen moge-
lijk is. Door als terapeut ook anders dan alleen in woor-
den met hem om te gaan helpt men de ander door te 
stoten tot een andere vorm van kontakt waarin woorden 
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dan vanzelf weer een plaats krijgen. Het gaat er dus niet 
om het woord overbodig te maken of te ondermijnen, 
maar juist om het te herwaarderen. 

In het eerste gedeelte zet ik uiteen hoe men door 'de daad 
bij het woord te voegen' met voor de hand liggende mid-
delen de kliënt kan helpen zijn relatie ten opzichte van 
anderen te verhelderen, vervolgens hoe men tot een ver-
duidelijking kan komen van de spanningen die er vaak 
zijn tussen het hier-en-nu zelfbeeld en het ideaalbeeld en 
op de derde plaats hoe de kliënt geholpen kan worden 
beroepsbeelden die voor hem van belang zijn meer in-
houd te geven om daardoor tot een meer verantwoorde 
keuze te kunnen komen. 

In het tweede gedeelte zal verder uitgewerkt worden hoe 
men de kliënt en zichzelf kan aktiveren door uit de leun-
stoel te komen. 

Vervolgens zal in het derde onderdeel van dit hoofdstuk 
het zwijgen aan de orde komen. Met zwijgen wordt dan 
niet bedoeld de pauze tussen twee zinnen maar het aktief 
aanleren van stilte. 

!n het laatste gedeelte zal ik tenslotte ingaan op enkele 
punten die verder voor de terapeut-kliënt relatie van be-
lang kunnen zijn. 

1.2. Verduidelijking van het woord 

Woorden zijn vaak de meest vanzelfsprekende middelen 
tot kontakt. Er zijn dikwijls in letterlijke zin meer voor de 
hand liggende mogelijkheden om met zijn omgeving bezig 
te zijn. 

1.2.1. De verduidelijking van relaties met anderen 

Er zijn nauwelijks terapeutische gesprekken denkbaar 
waar niet op een gegeven moment ter sprake komt de 
relatie t.o.v. ouders, broers en zusjes of t.o.v. vrienden en 
vriendinnen. In allerlei beschrijvingen zijn de emoties 
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weer te geven die het sociale milieu treffen: ik voel me 
geïsoleerd, beklemd, opzij gezet, onderdrukt, verlaten, ver-
stoten, gekontroleerd etc. Uit deze woorden blijkt onder 
andere dat het begrip afstand in het kontakt van groot 
belang is: waar sta ik t.o.v. de anderen, waar mag ik 
staan, waar wil ik staan, waar laten ze me staan. Toch 
blijven dit vage woorden die misschien tegelijkertijd mee-
delen en verhullen hoe men ervoor staat. 

Voorbeeld 1. Men kan trachten op dit alles een ant-
woord te krijgen door de kliënt te vragen om met behulp 
van het leggen van lucifers aan te geven waar hij zelf staat 
t.o.v. de anderen in het gezin. Als de afstand zo grijpbaar 
uitgebeeld wordt, komt duidelijk naar voren hoe geïso-
leerd hij b.v. thuis leefde, hoe ingekapseld en beschermd 
en door wie. De kliënt ziet zo voor zich hoe hij dient als 
wig of stootblok tussen anderen of hoe anderen samen-
spanneTig tegen hem een blok vormen. 
De afstand kan een heel verschillende kleur en oorzaak 
hebben en te maken hebben met kompetentie, autoriteit, 
afhankelijkheid of gelijkwaardigheid. 

Voorbeeld 2. Een nadere verduidelijking van de afstand 
is de waarde die men zichzelf en de ander t.o.v. zichzelf 
toekent. Men kan de kliënt helpen deze waarden af te 
wegen door hem te vragen om i.p.v. met lucifers met 
verschillende munten de eigen en andermans waarden aan 
te geven. Uiteraard roept deze verduidelijking tegelijk ook 
een stellingname op. Het kan zeer intense emoties teweeg 
brengen als de kliënt telkens opnieuw de afstand tegen-
over de ander af moet tasten en zichzelf en de ander op 
de door hem ervaren waarde moet schatten. Dit 'uitbeel-
den' van relaties met lucifers en munten reikt veel mate-
riaal aan dat door de kliënt en de terapeut verder bespro-
ken kan worden. Met munten kan ook heel goed ver-
helderd worden, wat men in wil zetten voor zichzelf of 
voor de ander of voor de taak die men op zich genomen 
heeft. 

1\tfet deze wijze van bezigzijn zijn ook nog vele andere 
problemen die om ·verheldering vragen, aan de orde te stel-
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len. B.v. hoe was het vroeger thuis, hoe is het nu, hoe is 
je positie t.o.v. je ouders en je broers en zussen, hoe is 
deze in de kommune, hoe zou je willen dat het zou wor-
den. Ook kan men vragen hoe het eruit zou zien als die 
of die er niet meer zou zijn. Welke veranderingen zouden 
optreden als je thuis zou vertellen dat je homofiel bent? 
Welke verschuivingen vinden er dan plaats, ten opzichte 
van wie word je dan minder'waardig'? Door dit zo letter-
lijk onder ogen te zien ziet en ervaart men hoe 'ingrijpend' 
veranderingen in de leef- of werkomgeving kunnen zijn en 
hoe men zelf veranderingen kan teweeg brengen. 

De ervaren afstand en waardering in de relaties tot de 
ouders of tot andere belangrijke personen zijn vaak moei-
zaam in woorden uit te drukken; daardoor blijven ook de 
daarmee gepaard gaande emoties dikwijls onder de opper-
vlakte. De vaagheid en het gebruik van gemeenplaatsen 
heeft dan de funktie de ander uit de weg te gaan en de 
aanwezige spanningen te kamoefleren of in de hand te 
houden. Deze kamoeflage-techniek blijkt ook zeer werk-
zaam te zijn voor de verhouding tussen hoe men nu IS 

(zelfbeeld) en hoe men zou willen zijn (ideaalbeeld). 

1.2.2. De verduidelijking van het zelfbeeld en het ideaal-
beeld 

Vragen als: wat verwacht ik eigenlijk van mezelf, hoe zou 
ik willen zijn, wat zou ik moeten zijn, hoe ver blijf ik 
onder mijn eigen verwachtingen, komen vaak in het tera-
peutische gesprek aan de 

Voorbeeld 1. Bij een bepaalde kliënt heb ik geprobeerd 
dit duidelijker te laten voorstellen met behulp van een 
sigarettenkistje dat op de tafel stond en een leeg memo-
blokje, dat daarnaast lag. 
Mijn verzoek luidde als volgt: stel voor dat dit kistje jou 
voorstelt zoals je nu bent en zoals je je nu voelt en dit 
onbeschreven blokje is zoals je zou willen zijn. Hoe ver, 
houden die twee zich ten opzichte van elkaar? 
Belangrijke elementen in deze vergelijking bleken te zijn 
de afstand tussen zelfbeeld en ideaalbeeld, de telkens wis-
selende eisen die het 'blanko' zelfbeeld stelde. 'Als ik er 
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vandaag dit in lees, staat er morgen iets anders. Wat ik 
ook doe, ik blijf steeds onder de maat'. Het betekende 
letterlijk een verademing voor de kliënt toen ik het ideaal-
beeld wegpakte. Dat gaf ineens ruimte, bevrijdde hem van 
een druk. Zo zou hij tot rust kunnen komen en niet meer 
dat opgejaagde gevoel hebben van achter zijn eigen scha-
duw aan te lopen. Uiteraard is hiermee het probleem niet 
opgelost maar wel meer bespreekbaar en vooral meer han-
teerbaar geworden. Een keer is het gebeurd dat de kliënt 
zijn ideaalbeeld letterlijk aan flarden scheurde en daarin 
een ware bevrijding ervoer. 

Voorbeeld 2. De twee gesprekspartners die ieder in zichzelf 
weleens ervaart staan soms, zoals hierboven besproken, 
in een duidelijke hoog-laag verhouding t.o.v. elkaar: de 
een deelt de lakens uit, stelt eisen, geeft kritiek, de ander 
heeft het maar te slikken, kan zich moeilijk verweren, is 
duidelijk de mindere. Maar de dialoog speelt zich ook 
vaak op een gelijkwaardiger nivoo af, in de trant van: aan 
de ene kant wil ik dit, aan de andere kant dat. Het kan 
verhelderend zijn deze enerzijds-anderzijds situatie uit te 
beelden door de kliën t te vragen voor elk van die Tollen 
in een andere stoel te gaan zitten. Daardoor wordt de 
onverenigbaarheid van de twee rollen weer in afstand 
duidelijk ervaren. Ook kan hij dan ervaren in welke situa-
tie hij zichzelf meer herkent en welk deel meer opgelegd 
is (b.v. door opvoeding) of verder af staat van zijn eigen-
lijke behoeften en verlangens. Hierbij zijn uiteraard voor 
de terapeut allerlei mogelijkheden om de kliënt zich in 
beide rollen te helpen in- en uitleven door b.v. achter de 
kliënt te gaan staan en zijn rol mee te verwoorden. Het 
gaat erom dat de ander ervaart dat het iets anders is 
zichzelf te zijn, zo te zijn als hij zou willen zijn of zoals 
anderen willen dat hij is. Dit enerzijds-anderzijds komt 
vooral ook voor als de kliënt voor een moeilijke studie-, 
beroeps-, of loopbaankeuze staat. 

1.2.3. De verduidelijking van het beroepsbeeld 

Beroepskeuze is uiteraard veel meer dan het verzamelen 
van allerlei informatie over het beroep. Ook het op een 
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rijtje zetten van gegevens over zichzelf is van groot belang. 
En dan niet alleen de kapaciteitenen het nivoo van funk-
tioneren, maar vooral datgene wat meer op het terrein 
van het gevoel ligt: wat zoek ik precies in dit beroep, 
wat van mezelf wil ik er in waarmaken en tot ontplooiing 
laten komen, welke behoeften zou het moeten bevredigen. 
Ook hier kan men het de kliënt mogelijk maken eens 
anders dan hij tot nu toe gewend was met zijn eigen 
keuzeprobleem bezig te zijn. 

Voorbeeld 1. Bij een kliënt die twijfelde tussen het be-
roep van huisarts en bioloog heb ik voorgesteld om in de 
ene stoel zich de huisarts in te leven en in de andere stoel 
daarnaast de rol op zich te nemen van de bioloog. De 
kliënt kan hierdoor als het ware vanuit de huid van de 
huisarts resp. van de bioloog verhelderen wat hem in elk 
van de beroepsbeelden aantrekt en wat ieder beroep bij 
hem oproept, welk deel van zichzelf hij in elk van beide 
mogelijkheden kan waarmaken, hoe hij zijn dagindeling, 
zijn kontakt met mensen, zijn privéleven ziet. Op deze 
wijze werden de plus- en minpunten van elk van beide 
keuzemogelijkheden duidelijker zichtbaar. 

Zo kan ook naar voren komen dat de beroepskeuze geen 
geïsoleerde bezigheid is, maar vaak op zich een vormge-
ving aan het zelfbeeld enjof het ideaalbeeld en dat de 
beroepskeuze bovendien ook in sterke mate te maken heeft 
met anderen uit de nabije omgeving. 

Op de bovenbeschreven wijze zal b.v. naar voren kunnen 
komen dat de beroepskeuze al op voorhand zwaar belast 
is doordat het beroep een kontaktmogelijkheid moet 
scheppen die de kliënt nu niet als bereikbaar ervaart. 
Iemand die zich als student telkens weer als zeer geïsoleerd 
ervaart, kan de neiging en de verwachting hebben dit 
isolement te doorbreken door te kiezen voor een sociaal 
beroep (b.v. arts of maatschappelijk werker). Door de 
kliënt nu al in de witte jas van de arts of in de koltrui 
van de maatschappelijk werker te laten kruipen, worden 
zijn motieven duidelijker en kan de keuze echter worden. 
Ook geeft de beroepskeuze vaak mogelijkheden om de 
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relatie t.o.v. belangrijke andere personen nader te verdui-
delijken: welke keuze vinden je ouders of je vrienden 
voor jou het beste? De kliënt kan zo nagaan wat die an-
deren van die keuze vinden, welk gewicht hun stem voor 
hem heeft, welk gewicht ze willen hebben, welk gewicht 
hij ze wil geven. 

In het voorgaande heb ik getracht te verhelderen dat door 
het in-der-daad uitbeelden van bepaalde situaties die si-
tuaties duidelijker kontoeren kunnen gaan krijgen en voor 
de kliënt en terapeut daardoor beter hanteerbaar worden. 
Via het aanbieden van andere kontaktmogelijkheden die 
aansluiten bij de hier-en-nu-ervaringen van de kliënt is 
het soms mogelijk nieuwe ervaringen op te doen en an-
dere aanknopingspunten te ontdekken om meer besef te 
krijgen van zijn eigen ervaringen. Daarna heeft het pas 
zin om ervaringen met anderen uit te wisselen. 

1.3. , Blijf niet zitten waar je zit' 

Het begin van elk terapeutisch gesprek verloopt meestal 
als volgt: de terapeut haalt zijn kliënt af in de wacht-
kamer, de kliënt gaat de spreekkamer binnen, vraagt waar 
hij kan gaan zitten, hij gaat uit zichzelf al op een van de 
stoelen zitten of als terapeut nodig je hem uit met het ge-
woontegebaar van 'gaat u zitten'. 

Deze uitnodiging betekent een overgang van aktiviteit 
naar passiviteit, van beweging naar rust. Op zich is dat 
geen bezwaar. Het kan in bepaalde situaties best op zijn 
plaats zijn deze rust mogelijk te maken of ertoe uit te 
nodigen. 
Het bewegingloze karakter van het zitten wordt nog meer 
benadrukt door het feit dat de kliënt op een van·te voren 
bepaalde plaats gaat zitten. Enige afwisseling is weliswaar 
mogelijk als er meer stoelen in de ruimte zijn maar ook 
deze variatie is van te voren bepaald. De stoelen staan 
voor ieder hetzelfde, hun onderlinge afstand is bepaald, 
de manier waarop je erin kunt gaan zitten is beperkt en 
vooraf gegeven. Door dit alles lijkt de betekenis van het 
zitten nogal onduidelijk, het is hoogstens een vanzelfspre-
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kendheid, maar wint daardoor niet aan uitdrukkings-
kracht. Wat dat betreft is de lighouding bij de psycha-
terapie volgens Freud meer betekenend. Zij lijkt bewust 
gekozen om de kliënt te ontspannen, door afgewend van 
de terapeut, zijn gedachten en fantasieën de vrije loop te 
kunnen laten. Ook de gedragsterapie kent de lighouding 
als mogelijkheid om te ontspannen, om alle aktiviteit zo-
veel mogelijk stil te leggen of ze te hanteren en zo te le-
ren beheersen. 

1.3.1. Het uitwerken van de relatie met anderen 

Toch wordt ook door zitten iets uitgedrukt. We kunnen 
hierin te rade gaan bij het taalgebruik. We kennen uit-
drukkingen als: ik zit ervoor, ik zit ermee in, het zit me 
dwars, ik zie het niet zitten, ik blijf ermee zitten, ik zit in 
de put, ik zit er naast, ik zit mezelf in de weg, in nood 
zitten, in angst zitten, zitting, bezit, blijf zitten waar je 
zit. Op zich zijn dit wel sprekende uitdrukkingen die als 
ze op een bepaald moment door de kliënt worden ge-
bruikt, ineens een grote geladenheid kunnen krijgen en 
zeer zinvol materiaal kunnen aanreiken. Wanneer ik 
spontaan de gevoelswaarde zou moeten weergeven, die de 
voorafgaande woordkombinaties uitdrukken, dan kom ik 
op: gelatenheid, bewegingloos, moedeloos, uitzichtloos, 
hulpeloos. De lichaamsbeweging van het zitten roept dus 
bepaalde emoties op en houdt ze eventueel mee in stand. 

Als men daarnaast de uitdrukkingen zet die met staan, 
lopen of gaan zijn samengesteld, krijgt men andere er-
varingen. Ik sta ervoor, ik zie het voor me staan, ik sta 
voor een drempel, ik sta erop, opstand, sta in de weg, 
standpunt, standplaats, afstand houdenjnemen, zelfstan-
dig, eigenstandig, tegenstand(er), standvastig, op staande 
voet, bestand tegen. 
Gaanjlopen: ik laat me (niet) gaan, weggaan, naar toe-
gaan, erin lopen, vastlopen etc. Deze beschrijvingen roe-
pen andere gevoelens op namelijk: iets aktiefs, beweeg-
lijks, veranderlijks, iets optimistisch, daadkrachtigs, of de 
aanzet daartoe. Het kan van belang zijn om als terapeut 
mobieler te worden en de kliënt ook de mogelijkheid te 
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geven beweeglijker te zijn, zeker als het taalgebruik van de 
kliënt hiertoe aanleiding geeft. Zo kan het zeer verhelde-
rend zijn iemand te laten zien wat het is om de ander uit 
de weg te gaan, of op iemand toe te stappen, of iemand te 
ontlopen, tegenstanders te zijn of te hebben, of een stand-
punt te zoeken. 

Voorbeeld 1. Een kliënt klaagde over het feit dat hij zo 
gemakkelijk met alle winden meedraait. Hij is voortdu-
rend bezig zich af te vragen wat anderen van hem denken 
en bepaalt dan zijn houding en standpunt. Ik heb hem 
uitgenodigd om ergens in de kamer te kiezen waar hij wil-
de gaan staan om zo zijn standpunt te bepalen. Na enig 
zoeken leek hij het punt gevonden te hebben en ik vroeg 
hem zich voor te stellen dat dit zijn standpunt was waar 
hij nu aan vasthield, waar hij echt op stond en zich te 
verweren als ik hem van zijn standpunt af wilde duwen. 
Dit bleek voor hem erg moeilijk, hij was vlug geneigd daar 
te gaan staan waar ik hem wilde hebben. Hoewel hij zich 
in het begin gemakkelijk van zijn stuk liet brengen, bleek 
dat hij later toch meer tegenstand bood. 

Voorbeeld 2. Op soortgelijke wijze kan men trachten om 
de ander daadwerkelijk te laten ervaren dat het iets an-
ders is om zelf op iemand af te gaan dan wanneer de an-
der op jou afkomt. Hoewel het resultaat van elk van die 
bewegingen hetzelfde is, n.l. je staat tegenover of naast 
elkaar, is het goed te ervaren van wie de beweging uit-
gaat, wie het initiatief neemt. Vaak wacht men alleen 
maar af en is het moeilijk de eerste stap te zetten. Men 
kan dit samen dan bespreken en het opnieuw proberen. 
Wanneer de kliënt ertoe komt toch zelf het initiatief te 
nemen en op je afkomt, heb ik tot nu toe telkens ervaren 
dat op net iets meer dan een armlengte van mij. af blijft. 
Op het verzoek: steek nu je arm eens naar voren, blijkt 
dat je nog net onbereikbaar voor elkaar bent. 

Deze 'benadering' probeert enkele m.i. heel belangrijke 
aspekten van menselijk kontakt te verhelderen, het af-
wachten, het durven, het initiatief nemen, het bereikbaar 
willen zijn, het staan voor een drempel waar men meen-
de nooit overheen te kunnen. 
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Vooral bij jongeren blijkt een persoonlijke problematiek 
vaak samen te hangen met een onheldere relatie t.o.v. de 
ouders. Ze willen zelfstandig zijn, zoeken ernaar en vra-
gen erom. Het is hun soms niet duidelijk dat de vraag om 
zelfstandigheid eigenlijk een onmogelijke vraag is. Een ge-
kregen zelfstandigheid is nog afhankelijkheid, is dus een 
schijnzelfstandigheid die konflikten vermijdt. 

Voorbeeld 3. Bij een kliënt waar dit probleem erg akuut 
was en met wie ik met praten alleen niet veel verder 
kwam, heb ik eens de volgende situatie voorgesteld: 'Wil 
je eens in die hoek gaan staan, met je gezicht naar mij 
toe. Ik ga voor je staan, zo, met de handen uitgestrekt. Ik 
ben jouw ouders die jouw ruimte afbakenen, die aan-
geven hoe ver je mag gaan. Ik geef jou deze ruimte, jij 
krijgt van mij deze ruimte.' De kliënt ervoer dat hij eigen-
lijk niet mocht mopperen. Zijn ouders waren best royaal. 
Als hij meer ruimte vroeg, dan kreeg hij die (ik ging dan 
enkele passen achteruit en herhaalde 'jij krijgt deze ruim-
te van ons'). 

Bij de bespreking hiervan bleek dat hij eigenlijk niet 
mocht klagen, maar dat hij toch het gevoel had op vreemd 
grondgebied te staan, dat hij in zekere zin schatplichtig 
bleef ook al kreeg hij de ruimte die hij vroeg. Eigen ruim-
te werd het pas als hij zelf ruimte durfde te nemen (b.v. 
door de ander terug te duwen of tegen te houden als die 
te dicht op hem toekwam). 
Door deze manier van voorstellen ervaart men dat het 
probleem niet bij de ander ligt- die geeft vaak wel ruimte 
als je erom vraagt- maar bij jezelf: je moet durven ruimte 
te nemen, voor jezelf opkomen, laten zien dat je op je-
zelf kunt staan, 'zelfstandig' kunt zijn. Zolang je dat niet 
laat zien en zelf afhankelijk zijn in stand houdt, kun je 
je ouders niet verwijten dat ze je niet als zelfstandige be-
handelen. Het is belangrijk te ervaren dat iemand zo ook 
zelf zijn grenzen kan aangeven en dit niet alleen door an-
deren laat doen, dat hij deze zelf moet bepalen en dan ook 
pas voor de ander duidelijk is. 

De emotionele betekenis en misschien ook het leereffekt 
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van deze wijzen van uitwerken van kontaktvormen wor-
den m.i. nog verhoogd als men zo min mogelijk spreekt, 
maar zich helemaal konsentreen op de aktie die men uit-
beeldt. Op deze manier ervaart men ook dat grote spreek-
vaardigheid en woordenrijkdom dient om een groot stuk 
innerlijke onzekerheid te verbergen. 

Om de grondvarianten van menselijke omgang metter-
daad te ervaren, kan de terapeut voorstellen om b.v. ge-
durende vijf minuten zwijgend zijn positie ten opzichte 
van elkaar te bepalen. 

Voorbeeld 4. Bij een bepaalde kliënt die een waar woord-
kunstenaar was en er in alle kontakten zowel met anderen 
als met de terapeut in slaagde om zich met woorden over-
eind te houden en de ander van zich af te houden, had 
deze vorm van dramatiseren een zeer emotioneel effekt. 
Toen ik op hem toeging, merkte ik dat hij zich onzeker en 
nerveus omkeerde en voor me uit ging, voorzichtig nog 
proberend mij te ontlopen. Op een gegeven moment had 
ik hem zonder dat ik het duidelijk wilde, letterlijk in een 
hoek gedreven. Hij begon te huilen en zei: 'Daar ben ik 
nu altijd zo bang voor geweest dat dat me zou gebeuren 
en het overkomt me telkens weer, ik ben altijd een echte 
ontmoeting uit de weg gegaan.' Bij de bespreking kwam 
naar aanleiding van dit gebeuren veel op gang. Het werd 
duidelijk dat hij bij wijze van spreken al de handen om-
hoog steekt voor er gevochten gaat worden; door deze 
houding blijft hij eigenlijk in de positie van de sterkere, 
want de krachten worden niet uitgemeten, de ander is geen 
overwinnaar. Integendeel, die wordt door dit optreden 
ontwapend. In de hoek staande durfde hij zich er ook 
niet uit te vechten, niet alleen uit angst te verliezen maar 
ook uit angst de ander te verbrijzelen. Tot dan toe was ik 
er nooit in geslaagd hem met woorden tot dit inzicht en 
deze beleving te brengen. Door deze ervaring kregen woor-
den een nieuwe betekenis voor hem, want de volgende 
keer bracht hij voor de eerste keer een gedicht mee waarin 
hij in heel weinig woorden een treffend beeld gaf van 
zijn eenzaamheidsgevoelens. 
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1.3.2. Het uitwerken van de relatie ten opzichte van zich-
zelf 

Andere beelden die geschikt zijn om 'daad'werkelijk vonn 
te geven zijn b.v. omschrijvingen als: ik zit in de put, ik 
sta voor een drempel, ik sta voor een muur, ik verberg me 
achter mijn verlegenheid. Wanneer men dit aangrijpt om 
in 'de ruimte' uit te werken, is naar mijn idee voor de 
kliënt een mogelijkheid aanwezig om tastbaarder en ak-
tiever met zijn problematiek bezig te zijn. Soms zal dan 
duidelijk worden dat het niet zozeer de ander is die een 
drempel opwerpt, maar dat het de eigen angst is: wat moet 
ik aan die andere kant, waar kom ik terecht, ik weet nu 
waar ik sta. De kliënt kan dan ook ervaren dat het vruch-
teloos is anderen verwijten te maken of op anderen te 
wachten die hem over de drempel heen helpen; hij wil er 
vaak zelf niet over, hoe anderen ook trekken of juist om-
dat ze trekken. Evenals bij het nemen van ruimte blijkt 
ook hier dat zelfverwerkelijking, zelfstandigheid, zelfbepa-
ling, nieuwe perspektieven kunnen worden voor het vin-
den van een eigen ik. 

Vaak wordt de zgn. overmacht van de ander gehanteerd 
als ekskuus om zelf niet tot aktie te hoeven overgaan. Te-
rapie bestaat er soms in dat men deze vertrouwde maar 
blokkerende verklaringsgronden helpt blootleggen. Het 
gevoel in de put te zitten of niet over een drempel heen te 
komen, wordt tenslotte niet voor niets in beelden uitge-
drukt. Het is dan ook voor de hand liggend dat het 'in-
der-daad' uitbeelden van dit gevoel iemand niet alleen 
dichter bij zijn gevoelens kan brengen, maar hem ook 
doen ervaren hoe hijzelf verandering kan aanbrengen in 
zijn situatie. 

Voorbeeld 1. Een zeer verlegen, zwijgzame kliënt die na 
enkele gesprekken plotseling zei: 'Ik verberg me eigenlijk 
steeds achter mijn eigen verlegenheid' inspireerde me tot 
het volgende. Ik vroeg hem in een hoek van mijn kamer te 
gaan staan waar hij zich kon verbergen achter de open-
staande deur van een ingebouwde kast. De deur 'verbeeld-
de' zijn verlegenheid. Ik vroeg hem hoe hij zou reageren 
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als ik naderbij kwam en om de hoek keek. Hij trok de 
deur spontaan naar zich toe zodat hij voor mij onzichtbaar 
werd. Toen ik de deur probeerde weg te trekken, verhin-
derde hij dat. Dit hebben we verder samen besproken. 
Daarna kwam naar voren dat hij zich in de hoek liet 
drukken door zijn verlegenheid. Ik verduidelijkte dit door 
inderdaad tegen die deur te duwen. Aanvankelijk bood 
hij weerstand, toen deed hij plotseling het volgende: hij 
zei aan die andere kant van zichzelf 'dit is toch maar een 
spelletje, ik doe hier niet aan mee' en stapte heel lako-
niek achter die deur vandaan. Opeens werd het hem dui-
delijk dat hij dit nog nooit eerder had gedaan: niet langer 
meedoen met het spelletje wat anderen met hem speelden 
en wat hij steeds ook weer met zichzelf speelde. Bij de na-:-
bespreking bleek deze stap van achter die deur een heel 
belangrijke te zijn die hijzelf had gezet door bewust stel-
ling te durven nemen. 

Wanneer men 'al doende' bezig is met de kliënt, wanneer 
de onderlinge afstand geen vast gegeven is, geeft dit een 
heel aparte spanning ook aan de terapeut. De betrokken-
heid is groter, de spanning meer voelbaar, echte ontspan-
ning wordt zo pas mogelijk, de mogelijkheid tot distantie 
kleiner. Op dit onderwerp hoop ik nog terug te komen. 

Schijnbaar tegenstrijdig met de voorafgaande doenerige 
manier van bezigzijn met de ander, zou ik nu kort iets 
willen zeggen over een andere mogelijkheid om de kliënt 
meer in kontakt met zichzelf te brengen als hij probeert 
van binnenuit ruimte voor zichzelf te kreëren. 

1.4. De beleving en het gebruik van de stilte 

Tegenover het spreken en praten staat niet allee:n het 
doen, het uitbeelden maar ook het zwijgen, het luisteren, 
de stilte. Soms valt er in het gesprek een stilte. Het is wel 
duidelijk dat deze stilte veel meer is dan alleen maar een 
onderbreking van aktie. Er kan van alles gebeuren in die 
stilte, kliënt en terapeut kunnen de spanning ervan dui-
delijk ervaren. Ze kan dienst doen als een voorlopige 
vluchtheuvel of als een mogelijke opstap tot verder onder-
zoek in zichzelf. 
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Iets anders is het echter als men het stil-worden meer als 
een aktieve daad ziet, dat men de ander helpt stil te wor-
den, a.h.w. van binnenuit, als een sneeuwruimer die het 
ik-vreemde van zich af duwt. Ik heb het idee dat men 
daar op zijn eentje maar moeilijk toe komt. We hebben 
dat afgeleerd, omdat we steeds maar dingen aan moesten 
leren, indrukken in ons op moesten nemen, mensen en 
ervaringen op ons af moesten laten komen. Er zijn trou-
wens nauwelijks meer plaatsen te vinden waar je niets 
hoort en niemand ziet. En dan nog zitten we vol met her-
inneringen, fantasieën, verwachtingen, normen, teleur-
stellingen. Als je n.l. van buitenaf bij jezèlf binnen wilt 
komen, moet je a.h.w. door een korst heen die ofwel weer-
stand of afleiding biedt, maar in elk geval verhindert dat 
je echt tot jezelf komt. Daarom zal het vaak een verade-
ming kunnen bieden voor de kliënt als de terapeut hem 
helpt om binnen die stilte te treden, om alles van zich af 
te zetten en zichzelf helemaal tot rust te laten komen, tot 
alles en iedereen te zeggen: 'Blijf of ga uit mijn stilte'. Als 
stem op de achtergrond kan de terapeut de ander helpen 
die ballast, al dat ik-vreemde van zich af te duwen, uit 
zich weg te laten lopen om daardoor meer tot zichzelf te 
keren. In deze situatie zal de terapeut niet opdringerig en 
indringerig mogen zijn en niet moeten proberen die ruim-
te op te vullen met goede voornemens, hij zal helpen dat 
àe ander ruimte schept voor zichzelf, gelegenheid krijgt 
om door de jungle van afgebroken emoties en indrukken 
een weg te banen naar zijn eigen kern, zijn eigen ik. 

Het ontdekken dat die ruimte er is, dat men niet leeft bij 
de gratie van het andere, het geïmporteerde kan veel voor 
iemand betekenen. Wanneer van binnenuit alle verstop-
pingen zijn opgeheven en alle gedachten, herinneringen, 
al het aandringen en binnendringen dat van buitenaf op 
iemand afkomt, worden tegengehouden, kan men de 
kliënt vragen om een emotie van eenzaamheid, van ge-
negenheid, van boosheid of verdriet in zich op te laten 
komen. In het dagelijks leven worden veel van deze ge-
voelens zo ver weggedrongen, dat men slechts een zeer be-
perkt aantal ervan in werkelijkheid beleeft. Men kan -
aangenomen dat de relatie tussen kliënt en terapeut goed 
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is (maar dat is een basisvereiste voor elke vorm van tera-
peutisch bezigzijn) - hel pen de lege plekken langzaam op 
te vullen om een grotere kleurenschakering in de belevin-
gen mogelijk te maken. 

!let beleven van de stilte kan in de individuele terapie 
gerealiseerd worden. Voor veel kliënten zal dit als een 
nieuwe ervaring worden beleefd. 
Maar niet alleen in de individuele terapie is dit stilstaan 
bij de stilte vruchtbaar. In een andere terapievorm, waar-
bij telkens vier kliënten bijeenkwamen bleek het samen 
ervaren van stilte een bijzondere belevenis. Min of meer 
toevallig ontstond de situatie om per bijeenkomst een of 
twee emotionele ervaringen op te roepen en uit te wisselen. 
Belangrijk voor de kliënten was het aan den lijve te on-
dervinden, dat men gevoelens heeft die zeer intens kunnen 
zijn als men er de ruimte voor heeft en neemt. 
En die ruimte was er door stiltes te kreëren waarbij ie-
dereen de gelegenheid kreeg zijn gevoelens op te laten 
komen en er zich open voor te stellen. 
Konkreet gezegd is mij de volgende werkwijze ter intro-
duktie van de stilte zeer bruikbaar gebleken: iedere bijeen-
komst begint met een ontspanningsoefening, waardoor de 
deelnemer de gelegenheid heeft van binnen stil te worden. 
Blijkt dat de groep deze stilte aan kan, dan probeer ik 
vervolgens ieder voor zichzelf een emotie te laten oproepen. 
Dit kan zijn een gevoel van eenzaamheid, van verdriet, 
van genegenheid, van boosheid, van geborgenheid, van 
onmacht enz. Het is opvallend, dat voor de negatieve 
gevoelens de kliënt meestal kan putten uit de werkelijke 
eigen ervaringen. Voor de meer positieve gevoelens zoals 
b.v. genegenheid en geborgenheid moet vaak zijn fantasie 

· ingeschakeld worden, omdat de herinnering in dit geval 
weinig of niets oplevert. . 
Een groepje waarbij ieder zich veilig genoeg voelt om stil 
te durven zijn, blijkt eveneens veilig genoeg om de er-
varing die bovenstaande situaties met zich meebrengen 
samen te bespreken. 
Er is een band ontstaan door gezamelijk iets te doen 
zonder dat de ander daarbij als bedreiging is ervaren en 
men heeft vanuit die individuele en toch gezamenlijke be-
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leving van de stilte impliciet een stuk veiligheid bij elkaar 
ervaren. 
Het bijkomende voordeel van deze manier van doen is 
ook dat men naast het aanbod van groepsterapieën, waar 
minstens acht kliënten samenkomen zonder gemeen-
schappelijke voorgeschiedenis, een andere mogelijkheid 
kreëert. In de boven beschreven situatie gaat men uit 
van de individuele ervaring, die in de bespreking tot een 
gemeenschappelijke ervaring kan groeien. 

Om zichzelf de vaardigheid van het stil worden en het 
ontspannen weer aan te leren zouden één of twee bijeen-
komsten gebruikt kunnen worden om de kliënten om 
beurten de gelegenheid te geven als stem op de achter-
grond te fungeren bij de ontspanningsoefeningen. Daar-
door is het leereffekt groter en wordt duidelijk dat stilte 
'gedaan' moet worden: de echte passiviteit vereist ook ak-
tiviteit. 

Wanneer we nu weer terugkeren naar het terapeutische 
gesprek, zou ik samenvattend willen stellen: het op 'drama-
tische' wijze, d.i. niet alleen bij wijze van spreken maar 
ook bij wijze van doen, met de kliënt bezigzijn heeft kon-
sekwenties voor de relatie terapeut-kliënt, maar m.i. ook 
voor de relatie supervisor-terapeut. Op dit onderwerp zal 
ik afsluitend kort ingaan. 

1.5. Het uitwerken van de relatie van de terapeut tot 
zijn gesprekspartner in de supervisie 

Als voorbeeld van een relatie waarbij veel mogelijkheden 
zijn om de daad bij het woord te voegen, is de supervisie 
van terapiegesprekken. Meestal gaat het in een 
gesprek om woorden over woorden, een in grote lijnen of 
in detail nagaan wat in de terapiesituatie is gezegd. Maar 
ook de supervisor en supergeviseerde zouden meer al 
doende met de relatie terapeut-kliënt bezig kunnen zijn, 
waarbij ervaringsgegevens als ruimte, afstand, drempel, 
waarde etc. weer terugkomen. In de supervisie kan de te-
rapeut mogelijkheden aangrijpen om al doende zijn rela-
tie t.o.v. zijn kliënt te verhelderen. Het is m.i. van onder-
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geschikt belang of hij daar leert wat hij de volgende keer 
moet zeggen als de kliënt dit of dat zegt, of dat hij leert 
inzien wat hij verkeerd heeft gezegd, of dat hij een juiste 
diagnose leert stellen. Belangrijker lijkt mij, dat de tera-
peut leert ervaren hoe hij tegenover zijn kliënt staat, hoe 
groot die afstand is, waardoor hij zo groot is, wat het pre-
cies waar hij niet doorheen kan komen etc. Wanneer 
men 'hier al doende mee bezig is, zal men zich vrijer voe-
len, minder alleen maar verstandelijk bezigzijn, minder 
ook de supervisor als soefileur of tekstkritikus ervaren. 
Juist daardoor zal men meer in de relatie met de kliënt 
durven stappen die dan op zijn beurt pas de mogelijkheid 
ervaart achter zijn koelissen vandaan te komen. Dit alles 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan, daarom gebeurt het 
waarschijnlijk niet. 

1.6. Samenvatting 

Ik ben er me van bewust dat de in dit gedeelte aangedra-
gen gedachten slechts zeer mager zijn uitgewerkt. Er zou-
den nog veel meer woorden aan besteed kunnen worden. 
Of de lezer dan eerder de daad bij het woord zal voegen, 
is de vraag. 

Belangrijk is dat de terapeut een groter stuk van zichzelf 
in de relatie betrekt, waardoor de betrokkenheid van 
kliënt en terapeut op elkaar groter wordt. Door de pro-
blematiek waannee de kliënt komt te helpen aktualiseren 
(in akt uit te drukken) wordt die problematiek tegelijker-
tijd ook aktueler (meer op de hier-en-nu situatie betrok-
ken). Bovendien bestaat voor beiden minder mogelijkheid 
zich achter hun woorden te verbergen. Naarmate het ge-

·drag van de'terapeut vrijer is, zal hij de ander beter helpen 
zich duidelijker te uiten. Door al doende bezig. te zijn 
krijgt men ook meer het gevoel dat er aan het probleem 
te werken is. Het heeft kop en staart. Het is niet langer 
een niet-invoelbaar 'binnen' -gebeuren maar het is uit te 
drukken (het speelt zich hier en nu af, er wordt aan ge-
werkt). Doordat het probleem 'uit te drukken' is, ontstaat 
er ook een stukje afstand t.o.v. die problematiek. Ook de 
afstand tussen kliënt en terapeut ligt niet meer zo vast. 
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Dit werkt uiteraard overdrachtsgevoelens in de hand. 
Ook dit is een vorm van uitwerken van de proble-
matiek. Uiteraard is het verleggen van het aksent van 
het woord naar de daad geen enkele garantie dat nu op-
eens de juiste terapeutische houding is bereikt. Op de eer-
ste plaats bestaat er geen 'instant'terapie die zo maar op 
iedere kliënt toepasbaar is, of die voor elke terapeut op 
maat zou zijn gesneden. Terapie doen is meer dan vooraf 
bedachte ingrepen toepassen en is ook meer dan vooraf 
spelletjes bedenken die telkens maar weer gedaan kunnen 
worden. De daad op zich heeft niet de garantie in zich een 
weldaad te zijn. Het kan ook een ondaad, een wandaad, 
een overdaad, een misdaad zijn. Evenzeer als het woord 
tot formaliteit of tot dogma kan verworden, kan de daad 
bevriezen tot rite. De bedoeling van dit hoofdstuk was 
dan ook niet om het woord te ontkrachten of de daad op 
de troon te verheffen, maar in de relatie kliënt-terapeut 
een eigen omgangsvorm te vinden. Ik heb de indruk dat 
dit meer mogelijk is als men de daad bij het woord voegt. 
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2. De ervaring van gedrag 

2.1. De ervaring van het spreekgedrag 

I:ii de terapeutische opvattingen wordt de laatste jaren 
steeds meer de nadruk gelegd op de manier, waarop het 
individu in relatie staat tot anderen. Ook de klachten en 
problemen waar ik in terapieën mee te maken krijg, wor-
den door de kliënt meestal als stoornissen in relaties om-
schreven. Het woord relatie staat dan voor de verhouding 
van de ene mens tot de andere. Het is mogelijk deze ver-
houding te zien als de som van de verschillende gedragin-
gen, waarvan men zich bedient om met elkaar in kontakt 
te komen. In de terapie kan ik mij bezighouden met de 
vele gedragingen, die de kliënt in vele onderscheiden si-
tuaties ten opzichte van veel verschillende mensen ten 
toon spreidt en daarover spreken. Een andere wijze van 
benaderen is, stil te blijven staan bij de ervaring van de 
hier-en-nu-gedragingen van de kliënt. Veel gedragingen 
waarvan iemand zich bedient, zijn tot gewoonte gewor-
den, zó dat hij totaal niet weet dat hij ze heeft. Daaren-
tegen is het ook mogelijk dat iemand zó sterk met zijn 
eigen gedragsuitingen bezig is, dat hij er last van heeft. 
In dit hoofdstuk zijn van dit geheel van aktuele, hier-en-
nu-gedragingen twee grote groepen afgesplitst. De ene 
groep is het zogenaamde spreekgedrag: de manier waarop 
iemand spreekt, formuleert, zich in beeldspraak uitdrukt. 
Spreken is- ook voor beide gesprekspartners in de terapie, 
of voor de deelnemers aan groepsterapieën - een belang-
'rijke, zo niet de belangrijkste manier om met de ander of 
de anderen in kontakt te treden. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk, dat de stoornissen die in verhoudingen voor-
komen, juist in deze wijze van zich uitdrukken kunnen 
zitten. Het is te verwachten dat deze algemeen voorko-
mende stoornissen sterk persoon- en situatiegebonden zijn: 
het gaat om het spreekgedrag van deze persoon in deze 
situatie. 
Is het spreekgedrag een gedeelte van de som van gedra-
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gingen, die tezamen een verhouding vorm geven, een ver-
houding is ook nog vanuit een andere kant te benaderen 
en tot overzichtelijker elementen terug te brengen. In el-
ke verhouding nemen we heel enkelvoudige houdingen 
aan van liggen, zitten, gaan staan en staan. 
Van deze houdingen is men zich nauwelijks meer of al te 
zeer bewust. De houdingen vervullen een belangrijke 
funktie in het totale gedrag, omdat alle lijnen naar buiten 
toe er samen komen en er door gedragen worden. Er is 
geen ver-houding mogelijk zonder houding. Deze houdin-
gen en enkele grondlijnen, die van de houdingen tot ver-
houdingen leiden, komen in het tweede gedeelte van het 
hoofdstuk ter sprake. Samen met nog enkele andere fun-
damentele gedragswijzen noem ik deze houdingen 'ele-
mentair gedrag'. 
Zowel in het spreekgedrag als in het elementaire gedrag 
zijn de drempels te vinden, die goede verhoudingen in de 
weg staan. Deze drempels blokkeren de belangrijke ingan-
gen tot kontakt en markeren tegelijkertijd de plaats waar 
ingangen te vinden zijn. Het is daarom van belang om 
met de kliënt bij deze drempels te blijven staan . .Zo kan 
hij meer toegang krijgen tot het bewuster ervaren van 
hij spreekt en welke elementen zijn gedragingen bepalen. 
Dan kan ook een ingang ontstaan naar een duidelijker en 
direkter aktueel gedrag. Dit is van· betekenis voor het per-
sooniijk welbevinden in de verhouding tot anderen. 
Kontakt tussen mensen verloopt vaak onbevredigend, om-
dat de meest voor de hand liggende middelen tot kontakt, 
namelijk de woorden, tekort schieten of langs de ander 
heen gaan. Ook de kliënt is in de terapie op woorden 
aangewezen om een beeld van zichzelf te kunnen geven 
en voor de terapeut is de taal het aangewezen middel om 
de kliënt te helpen, het is zijn meest vertrouwde instru-
ment. In" dit hoofdstuk wil ik me bezighouden met het 
spreekgedrag en de terapie vanuit deze ingang benaderen. 
Eerst komt ter sprake dat ik uit kan gaan van mijn erva-
ring van de ander juist in zijn spreken. Vervolgens, ik 
door vragen te stellen het hem meestal moeilijk maak toe-
gang te vinden tot zijn eigen ervaringen. 
Vaak wordt de kliënt in een fundamentele afhankelijk-
heirlspositie gebracht en gehouden, waardoor hij tot het 
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gedrag van hulpvragen gedwongen wordt. Dit wordt an-
ders als de terapeut of het bureau zich duidelijker naar 
buiten toe presenteert en oog heeft voor de zelfstandig-
heid en zelfwerkzaamheid van de kliënt. Vervolgens ko-
men aan de orde wat een taal tot eigen taal maakt en hoe 
men al doende bezig kan zijn met de beelden, die in de 
taal gebruikt worden. 
Tenslotte sta ik stil bij verschillende soorten van afstan-
delijkheid, die vaak met spreekgedrag samenhangen. Het 
duidelijk bespreekbaar en ervaarbaar maken van afstan-
den komt de duidelijkheid van het gedrag ten goede. 

2.1.1. Het spreken vanuit de eigen hier-en-nu-ervaringen 

Problemen hebben vaak te maken met de manier waarop 
mensen met elkaar omgaan (niet voor zichzelf op durven 
komen, bang zijn voor dieper kontakt, het vervallen in rol-
gedrag, het konstant aftasten van wat de ander wil, het 
bang zijn dat de eigen vrijheid gevaar loopt). Dit komt in 
het terapeutisch kontakt ook naar voren. Immers in een 
nieuwe en bedreigende situatie als de terapie gaat men 
niet experimenteren met nieuwe gedragsvormen. Veel-
eer zal de neiging groot zijn om houvast te zoeken in oude, 
zij het niet effektieve, in ieder geval vertrouwde gedrags-
patronen. Juist deze verstarde en onpersoonlijke uitings-
vormen hebben vaak alles met de klacht te maken, waar 
de kliënt mee komt. Al in het eerste gesprek is het daarom 
belangrijk niet alleen stil te staan bij de inhoud van de 
klacht, maar ook bij haar verschijningsvorm in het hier 
en nu. Als het probleem aanwijsbaar is doordat beide ge-
sprekspartners er deel aan hebben, spreken ze niet meer 
over een probleem maar vanuit een door beiden ervaren 
probleem. Op het gevaar af het een en ander te eenvoudig 
voor te stellen zal ik enkele voorbeelden geven. 

2.1.1.1. De ervaring van een probleem en het spreken over 
een probleem 

a. Situatiebeschrijving 

Iemand klaagt dat hij niet meetelt, dat hij verdrinkt 
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in de massa. Hij voelt zich in alles afhankelijk van 
anderen. Hij probeert weinig vanuit zichzelf en laat de 
loop van het gesprek gemakshalve maar aan mij over. 
Daardoor word ik gedwongen vragen te stellen waar 
hij dan vaag op ingaat. Hij gaat mee met elk onder-
werp dat ik ter sprake breng. Door zijn afwachten-
de houding bewerkt hij dus zelf, dat hij zo stuurloos 
ronddrijft. 

b. Informatie over de situatie aan de kliënt 

Ik probeer hem te laten zien hoe hij met mij omgaat. 
Doordat hij van zich uit geen richting geeft aan wat 
hier en nu gebeurt, maakt hij zich erg afhankelijk van 
mijn kompas en mijn oriëntatievermogen. 

c. Situatie-uitwerking 

Door uit te gaan van de ervaring van het probleem 
maak ik bespreekbaar op welke manier de kliënt in 
zijn passiviteit en onmacht, macht uitoefent. Hij 
dwingt mij door zijn wijze van reageren, om telkens 
weer nieuwe wegen te zoeken en tegelijkertijd levert 
hij zich aan mijn initiatieven over. 

2.1.1.2. De ervaTing van het IK 

a. Situatiebeschrijving 

Een ander klaagt dat het hele dagelijks gebeuren langs 
hem heen gaat zonder dat hij er zelf bij betrokken is. 
Hij is toeschouwer van verre en neemt nergens deel 
aan. 

b. Informatie over de situatie aan de kliënt 
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Terwijl hij hierover vertelt, komt hijzelf in zijn woord-
gebruik niet voor. Ik hoor geen enkele keer 'ik', 'mij' 
of 'van mij'. Hij praat over dingen die gebeuren, over 
'het' en 'er'. Ik laat zien hoe ik hem hier en nu er-
vaar: vaag, ver weg, onpersoonlijk, onvindbaar, afwe-
zig. 



c. Situatie-uitwerking 

Door iemand aan te spreken over het gedrag dat hij 
vertoont, stel ik hem aansprakelijk voor zijn doen en 
laten. Deze konfrontatie kan hem juist helpen het 
eigen ik te ervaren en zich hier en nu verantwoorde-
lijk te weten voor zijn gedrag. Hij kan zo weer een 
ankerpunt ervaren en proberen minder af te drijven. 

Dubbele signalen 

a. Situatiebeschrijving 

Het gebeurt nogal eens dat iemand wat lacherig en 
gemakkelijk over droeve dingen praat met tranen in 
zijn ogen. Blijkbaar speelt het hem toch parten dat 
verschillende emoties hun deel eisen. Wanneer ik al-
leen maar op een van hen zou reageren, komt hij 
slechts gedeeltelijk tot zijn recht. 

b. Informatie over de situatie aan de kliënt 

Het is moeilijk om op deze dubbele boodschap in te 
gaan. Mijn ervaring is, dat het het beste is de kliënt 
over die dubbele beleving te informeren. 'Ik hoor je 
dit zeggen, maar ik zie tegelijkertijd die èn die reaktie 
op je gezicht. Ik weet niet waar ik op moet reageren.' 

c. Situatie-uitwerking 

Elke spanning die de ander bij mij veroorzaakt, ligt 
dwars op een goede luisterhouding zolang ik niet pro-
beer om de ander bij die spanning te betrekken door 
er openlijk over te praten. Ik moet dus eerst aandacht 
hebben voor wat ik aan de ander ervaar en hem dat 
laten zien. Ik moet naar binnen-toe kunnen luisteren, 
naar mezelf, door toegang te zoeken tot mijn eigen er-
varing. Als ik daar iets van laat zien, krijgt de kliënt 
ook een duidelijker beeld van zijn gesprekspartner. 
Tegelijk spreek ik hem aan op het gedrag dat hij ver-
toont. Ik kan hem zo helpen er zichzelf verantwoorde-
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lijk voor te voelen en van daaruit voor dit oude of 
voor een ander gedrag kiezen. 

2.1.2. Het vragenderwijs met elkaar omgaan 

Het taalgebruik geeft een groot aantal uitdrukkingen 
waarmee verhelderd kan worden hoe mensen met elkaar 
omgaan. Zo kan ik ingaan op iemand, of tegen hem in 
gaan, ik kan meegaan met hem of nagaan wat hem bezig-
houdt. Als ik dit alles letterlijk opvat en me probeer voor 
te stellen wat -de uitdrukkingen betekenen, valt het op, 
dat niet ikzelf de richting aangeef. Ik ben alleen maar 
bezig op de ander te reageren. Op deze manier ga ik al-
leen maar gebaande wegen, die niet vaak tot iets nieuws 
leiden. Om helderheid te krijgen in mijn eigen aktuele 
gedrag, is het goed, dat ik telkens stil blijf staan bij wat 
we samen aan het doen zijn. Stilstaan bij een woord dat 
vreemd klinkt of bij een beeld dat onhelder is, of stilstaan 
bij een overdaad van woorden of bij. het springlevende 
beeld. Maar vooral is het van belang telkens weer stil te 
staan bij de hier-en-nu ervaring van dit alles. Deze erva-
ring mag ik de ander niet onthouden, want hij kan juist 
daarin ervaren of hij nu zelf begrepen wordt. 

Een andere veel gebruikte omgangsvorm is waarin 
men vragenderwijs met de ander bezig is. Ook of juist in 
de terapeutische situatie lijkt me het vragenstellen auto-
matisch drempelverhogend. Misschien ontleent de tera-
peut aan het feit, dat de kliënt de hulpvrager is, al te ge-
makkelijk het recht om zelf vragen te gaan stellen. De re-
latievorm, die zo op gang komt is een vorm van schijn-
kontakt en van laag terapeutisch gehalte. 

2.1.2.1. De vragensteller 

- Vragen stellen is de gemakkelijkste vorm van kontakt, 
omdat ik dan zelf nauwelijks gedrag laat zien. Ik dring 
vanuit een veilige positie binnen bij de ander. De hel-
derheid van de vraag zegt dus niets over de openheid 
van mijn kant. 

- Door vragenderwijs met de kliënt om te gaan, wek ik 

36 



vaak de indruk, dat de helderheid en de oplossing bij 
mij te vinden zouden zijn, in plaats van bij hemzelf. 

- Vragen zijn er altijd wel. Ik kan ze daarom al te ge-
makkelijk hanteren als nooduitgang voor het hier en 
nu of als dekmantel voor mijn angst voor kontakt. 

2.1.2.2. De ondervraagde 
- Iemand die juist lijdt aan het feit dat hij geen mede-

speler is, blijft door het vragen stellen nog buiten spel. 
- De kliënt is hulpvrager. Wanneer ik ook - vanuit de 

positie van de sterkere - vragenderwijs met hem omga, 
blijf ik binnen zijn eigen omgangsvorm, maar keer die 
nu tegen hem. 

- Bovendien moet de ondervraagde een gedrag vertonen 
dat hier ter plaatse in geen velden of wegen te beken-
nen is, mede omdat ik het als vragensteller juist ver-
mijd; hij moet iets van zichzelf laten zien. 

- Het is lang niet zeker of datgene wat mij als vragen-
steller bezighoudt, nu voor de ondervraagde belangrijk 
IS. 

Voor hem is de verleiding groot om zich tegen een 
vraag schrap te zetten als tegen een indringer (antwoord 
= anti-woord = tegen-woord). 

- Met name 'waarom' -vragen suggereren dat inzicht leidt 
tot gedragsverandering. Door 'waarom' -vragen worden 
alleen maar de verstandelijke kapaciteiten aangespro-
ken: denkkracht en inzicht in oorzaak en gevolg. Die 
vermogens hebben vaak toch al te veel het alleenrecht 
en daarin worden ze door dit soort vragen nog eens 
extra versterkt. 

- Vragen naar oorzaken wekken de indruk dat het zinvol 
zou zijn het oude doodlopende spoor van oorzaak en 
gevolg terug af te leggen om er achter te komen hoe 
bepaalde problematische situaties zijn ontstaar,J.. Ze be-
werken niet dat de ander erachter vandaan kan komen 
en daardoor vrijer kan zijn. 

- Zogenaamde 'dubbele' vragen als 'mag' ik eens iets 
vragen zorgen ervoor, dat de ander over een dubbele 
drempel moet komen, terwijl ik zelf achter een dubbele 
deur blijf staan. 
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2.1.2.3. Schriftelijke vragen 

Niet alle vragen lijken me uit den boze. Zo blijkt het 
vruchtbaar om een kliënt te helpen zichzelf vragen te stel-
len. Op deze wijze worden de vragen niet gehanteerd als 
een vorm van omgang, maar als leidraad voor de kliënt 
om zelf nog een keer bij enkele belangrijke facetten van 
de terapie stil te blijven staan. Aan de hand van deze 
vragen is de kliënt thuis nog eens heel uitdrukkelijk bezig 
met de zin van de terapie en met de bruikbaarheid ervan 
voor het dagelijks leven. Hij dwingt zichzelf zo ook om 
achter vaagheden als 'het was wel een goed gesprek' of 
'het ging niet zo lekker vandaag' vandaan te komen en 
preciezer te zoeken naar aanwijsbare belemmerende, sti-
mulerende, bevredigende en onbevredigende ui tingen van 
zichzelf of van de terapeut. 

Vooral ook het feit, dat de kliënt er nog eens voor gaat 
zitten en voor zichzelf zwart op wit het een en ander 
tracht te formuleren, helpt om niet te blijven steken in 
het vage, vrijblijvende gepieker over zichzelf. De volgende 
vragen blijken goed te voldoen: 
1. Wat is je algemene indruk over het laatste gesprek? 
2. Wat vond je bevredigend in dit gesprek? 
3. Wat vond je onbevredigend in dit gesprek? 
4. Op welke wijze heeft de terapeut je door zijn houding 

geholpen? 
5. Op welke wijze heeft de terapeut je door zijn houding 

belemmerd? 
6. Wat is je eigen aandeel geweest in het wel of niet goed 

verlopen van het gesprek? 
7. Denk je met die nieuwe ervaring tussen nu en de vol-

gende week iets te kunnen doen? Zo ja wat? 
8. Ben je in dit gesprek blijven steken in een niet kun-

nen of heb je iets nieuws aangedurfd? Door wat te 
doen of te zeggen ben je daarin geslaagd of door wat 
na te laten is het je niet gelukt? 

Deze vragenlijst is grotendeels tot stand gekomen in sa-
menwerking met drs. W. van Kessel. 
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2.1.3. Het voorkomen van afhankelijk spreekgedrag 

Door bij het vragen stellen stil te blijven staan, heb ik 
willen aangeven, dat het spreekgedrag bepalend is voor 
de wijze waarop men met elkaar omgaat. Als ik die om-
gang wil veranderen, dan zou ik dus op kunnen houden 
vragen te stellen. Maar er zijn uiteraard ook zinnige vra-
gen denkbaar, die namelijk, waardoor de kliënt wordt ge-
dwongen toegang te zoeken tot zijn eigen hier-en-nu-er-
varing. Aan het hulp vragen zit dikwijls vast, dat de hulp-
vrager in een afhankelijk spreekgedrag vervalt of er door 
de hulpverlener al te gemakkelijk in geduwd wordt. Als 
men dus ingrijpend het afhankelijke spreekgedrag wil ver-
anderen, zal men iets ingrijpends moeten veranderen aan 
de terapeutische situatie, namelijk aan de situatie van de 
hulpvrager. Daar wil ik nu kort op ingaan. 

2.1.3.1. Duidelijke presentatie naar buiten toe 

Het op een goede, overtuigende wijze voorkomen van af-
hankelijk gedrag is mogelijk als terapeutische bureaus 
zich met duidelijk omschreven, gevarieerde programma's 
van terapeutische mogelijkheden naar buiten toe presen-
teren. Belangstellenden moeten zich dan vrij kunnen in-
schrijven. Op deze wijze zouden èn het terapeutisch ge-
beuren èn de kliënt uit hun isolement raken. Bij mijn 
weten is deze duidelijkheid het beste te vinden in de wijze 
waarop Center (Amsterdam) en de Interaktieakademie 
(Hove bij Antwerpen) zich presenteren (zie literatuur). De 
relatie van de terapeut of het terapeutisch bureau ten op-
zichte van de kliën t is naar mijn mening vaak gestoord, 
omdatlaatstgenoemde niet weet met wie hij te makenheeft 
en wat de ander te bieden heeft. Hij kan daardoor ook 
te weinig zelf meebeslissen in hoeverre hij op 'tera-
peutisch' aanbod in wil gaan. Dit onhelder of helemaal 
niet formuleren van het aanbod is onduidelijk spreekge-
drag ten aanzien van de kliënt, het dwingt tot afhankelijk 
gedrag en overgave door de eigen keuze- en beslissings-
mogelijkheden van de kliënt bij voorbaat uit te sluiten. 
Op het Psychologisch Adviesbureau voor Studenten in 
Utrecht is een bescheiden begin gemaakt om op een 
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andere WIJZe de buitenstaander te informeren over de 
werkwijze van het bureau. Een aantal 'gebruikers' van de 
faciliteiten van het bureau (individuele en groepsterapie-
en, marathongroepen, ervaringsgroepen, relatie- en ge-
zinsterapie, beroepskeuzebegeleiding, informateek voor 
studie en beroep, woonsituatie-werkgroepen en supervisie-
groepen) heeft onder leiding van een externe gesprekslei-
der verschillende gesprekken gevoerd over allerlei facet-
ten van het P.A.S. In deze diskussie kwam aan de orde: 
'Wat doe je in een terapie, wat doe je ermee? Hoe ben je 
ertoe gekomen? Hoe hoog was de drempel? Hoe kijken je 
vrienden tegen het P .A.S. aan? Zouden de medewerkers 
van het P.A.S. hun werkterrein moeten verleggen of ver-
breden?' En vele andere vragen. 
Deze groepsgesprekken werden op een videorecorder op-
genomen, hierdoor ontstond een programma van drie 
kwartier dat aan belangstellenden veel direkte en geva-
rieerde informatie gaf over alle mogelijke aspekten van 
het werk binnen het bureau. Alle betrokkenen zijn ervan 
overtuigd dat deze wijze van informatie-geven nog vele 
mogelijkheden biedt die nu verder uitgewerkt worden. In 
enkele films wordt gedetailleerde informatie gegeven over 
de eigen werkwijze van de medewerkers en een duidelijker 
beeld van het gehele palet van terapeutische benaderings-
wijzen, de mogelijkheden en beperkingen, die ze met zich 
meebrengen, zodat de hulpvrager of mogelijke konsument 
beter gïnformeerd en dus ook minder afhankelijk wordt, 
door meer zelf een keuze te maken in de terapeutische 
mogelijkheden, die voorhanden zijn. 

2.1.3.2. Het garanderen van de zelfstandigheid en zelf-
werkzaamheid van de kliënt 

Duidelijke informatie vooraf verhoogt de zelfstandigheid 
en zelfwerkzaamheid van de kliënt. Aanmeldingsprocedu-
res zijn er te vaak op gericht de informatie te verzamelen 
om de besluitvorming van het team over de kliënt moge-
lijk te maken. 
Dat is een werkwijze die tot gevolg heeft dat al van het 
begin af aan een onvolwaardige en in ieder geval ongelijk-
waardige kontaktvorm ontstaat. Zelfs wanneer een groot 
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deel van de problematiek, waar iemand mee zit, samen-
hangt met of veroorzaakt wordt door het feit dat hij niet 
kan kiezen, mag dat niet betekenen dat in de aanmel-
dingsprocedures dan maar alle keuze- en beslissingsmo-
gelijkheden uitgesloten moeten worden. Voor wat betreft 
het veld van studie- en beroepskeuzeproblematiek heb ik 
met drs. J. W. Holleman een aantal ideeën ontwikkeld 
waarbij de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de 
kliënt medebepalende uitgangspunten zijn voor de opzet 
van een centrum voor studie- en beroepskeuzevragen. Daar 
is(ook een verdere uitwerking te vinden van onderstaand 
schema, waarin alles wat in de voorfase van de hulpver-
lening moet gebeuren, nog eens op een rijtje staat. 

Schema: de weg van de kliënt door het loopbaancentrum 

I 
I 
l 

probleem-
definiëring 

probl('em-
verheldering 

oriëntatie 

toetsing 

planning 

eerste 
fase 
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Op de eerste plaats komt uiteraard dat de kliënt tot een 
heldere beschrijving moet zien te komen van zijn proble-
matiek. Hij heeft het besluit genomen 'eens te gaan pra-
ten met een psycholoog'. Soms steunt dit besluit op een 
helder beeld van waar hij mee zit, van wat hij niet kan, 
niet wil of niet durft, of van situaties waarin hij vastloopt. 
Soms ook is het beeld dat hij van zichzelf heeft onhelder. 
Hij kan niet aangeven wat er in zijn gedrag verkeerd zou 
zijn of hij heeft geen zicht op de binnenkant van zijn ge-
drag. Al zijn doen en laten lijkt voort te komen uit een 
verder onontwarbare en ondefinieerbare kluwen van on-
lustgevoelens. Of het nu over de binnen- of over de bui-
tenkant van gedrag gaat, als terapeut zal ik proberen om 
de problematiek zo aanwijsbaar en grijpbaar mogelijk tus-
sen ons in te krijgen, zó dat we allebei heel precies weten 
waar we over spreken. 
Dan pas kan worden gezocht op welke wijze de kliënt ver-
der aan deze problemen kan gaan werken. Het is moge-
lijk dat de verwachting die hij aanvankelijk had over de 
mogelijke hulp geen stand houdt. Misschien had hij een 
onjuist beeld van de soort hulp, die deze terapeut of dit 
bureau verleent. Misschien had hij een onjuist beeld van 
de soort hulp die hij nodig heeft. In ieder geval hij 
die informatie moeten krijgen die het hem mogelijk 
maakt om zelf zijn aanvankelijke of opnieuw geformuleer-
de verwachting te toetsen aan de bestaande terapeutische 
mogelijkheden. Het kan ook blijken, dat iemand aan het 
verkeerde adres is en dat de hulp die hij zoekt beter er-
gens anders is te vinden. 

Blijkt dat er wel overeenstemming te bereiken is tussen 
vraag en aanbod, dan rest nog een gezamenlijke planning 
van wat er nu te gebeuren De kliënt en de terapeut 
komen tot een werkovereenkomst waarin ze duidelijke af-
spraken met elkaar moeten maken over de wijze waarop 
ze te werk zullen gaan, de tijd die ze ervoor nemen, het 
doel dat ze willen bereiken. Het lijkt me van groot belang 
dat de kliënt in al deze vóórfasen tot de terapie een grote 
eigen inbreng heeft en duidelijk zicht op waar hij mee 
bezig is, mee kan spreken en mee zelf de aard van de hulp 
kan bepalen. 
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2. L4. De eigen taal 

Het gaan spreken van een eigen taal is een proces dat 
enerzijds het aanleren van een van oorsprong vreemde 
taal betekent en anderzijds een voortdurend gevaar in-
houdt, dat de eigen taal los van de persoon een eigen 
leven gaat leiden. Deze beide aspekten komen nu ter spra-
ke. 

2.1.4.1. De toeëigening van de taal 
,-

De taal die iemand aanleert is van oorsprong niet van 
hemzelf. Als hij zijn eigen taal gebruikt, spreekt hij tege-
lijkertijd zijn moeder(s)taal. Het is daarom vaak moeilijk 
te weten of iemand werkelijk zijn eigen taal spreekt. Vaak 
klinken in de woorden die hij gebruikt, eisen, normen, ver-
wachtingen en vooroordelen door, die niet van hemzelf 
zijn maar van de omgeving waar hij zijn taal leerde ge-
bruiken. In dit licht bezien is terapie het helpen ontwik-
kelen van een eigen taal. Iemand spreekt des te meer zijn 
eigen taal naarmate hij meer zèlf kiest voor wat hij zegt 
en zo steeds meer de draagwijdte, inhoud en kleur ervan 
bepaalt. 
Ik wil een beperkt aantal bestaande uitdrukkingen aan-
reiken, welke uitdrukkingen alle op zich een grote zeg-
gingskracht hebben. Ik wil de lezer uitnodigen om bij 
elk van die gezegden stil te blijven en zich duidelijk voor-
te-stellen wat hij leest. Door zich in de beelden in te le-
ven, kan hij ze pas uitbeelden, zodat ze van hemzelf zijn. 
Ik reik jou de hand. 
Ik houd je de hand boven het hoofd. 
Ik heb nog wat achter de hand.. 
Ik probeer jou naar mijn hand te zetten. 
Ik ben op jouw hand. 
Ik leg mijn handen in de schoot. 
Ik heb de situatie in de hand. 
Ik zit met mijn handen in het haar. 
Ik geef jou alles in handen. 
Ik geef alles uit handen. 
Ik overhandig jou dit nu. 
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Bovenstaande beelden hebben veel van doen met de eigen 
lijfelijkheid. Naarmate iemand een duidelijker en tast-
baarder voorstelling maakt van wat hij zegt, naar die mate 
zal hij zelf ook duidelijker en direkter uit zijn woorden te-
voorschijn komen. 

2.1.4.2. De onteigening van de taal 

Een bedreigende omstandigheid in het proces van toe-
eigening van de eigen taal is het feit dat iemands woor-
den, zinnen, verhalen en beelden gemakkelijk een eigen 
bestaan gaan leiden. We zien dat bij het sterke verhaal, 
de mop, de anekdote en de klacht. 
Soms kan een mens zich goed schuilhouden achter zijn uit-
eenzettingen, verhalen, redevoeringen, preken, program-
ma's, artikelen. De woorden zijn vaak boeiend, uitdagend 
en geladen. Men slaagt er vaak goed in de aandacht daar-
op of op een ander te vestigen. Zo, dat de toehoorder niet 
in de gaten heeft dat de persoon zelf niet aan bod komt, 
geen daarbij aansluitend beeld van zichzelf geeft. In het 
persoonlijke verkeer tussen mensen geeft dat opstoppin-
gen en vertragingen. Dit gebrek aan synchronisatie treedt 
ook op wanneer 'klachten' worden uitgesproken, iets wat 
in de terapeutische situatie vaak gebeurt. In dit licht wil 
ik dan ook nader ingaan op de klacht en de funktie, die 
de klacht kan hebben. 
Soms vinden mensen hun ankerpunt uitsluitend of gro-
tendeels bij de ander. Soms vervult de klacht de funktie 
van ankerpunt. Ze is dan een soort compagnon gewor-
den: 'Je moet ermee leren leven', 'Je moet ermee om-
gaan'. 
Als een bepaalde kant van iemand zo zeer een eigen leven 
gaat leiden, brengt dat vaak met zich mee, dat hij onper-
soonlijk met zichzelf omgaat. De klacht zuigt hem dan 
leeg. Alles wordt in de klacht geïnvesteerd. Alle aandacht 
is erop gericht. 
De klacht is een blok aan het been, maar tegelijk houdt 
de persoon zich ermee overeind, want altijd en overal en 
ten opzichte van iedereen kan hij ermee voor de dag ko-
men. Praten over zo'n klacht heeft dan twee kanten: ener-
zijds is het een vertrouwde wijze van aandacht krijgen, 
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anderzijds is het' ook bedreigend er vanaf geholpen te 
worden, want zonder bevestigingspunt kan niemand le-
ven, en de klacht zal elders weer zijn kop opsteken (symp-
toomverschuiving). Iemand schuift niet voor zijn plezier 
of voor niets zijn klacht zo naar voren. Ik denk, dat 
iemand daar pas toe over gaat als andere eigen en meer 
geëigende wijzen van spreken gefaald hebben. Als bijvoor-
beeld lange tijd de eigen taal en tekens niet door anderen 
werden verstaan, is het te begrijpen dat hij zijn toevlucht 
zoekt tot dit kennelijk werkzame middel. Het is ook mo-

dat zijn omgeving hem van jongs af aan heeft voor-
geleefd, dat je pas zorg en aandacht krijgt, als je er slecht 
aan toe bent. 
De wijze waarop een persoon met zijn klacht omgaat, 
heeft overeenkomsten met de wijze waarop bij be-
paalde min of meer verziekte familierelaties het ge-
zin met een van de gezinsleden omgaat. Iemands pro-
bleem wordt dan door het gezin met graagte overgeno-
men, versterkt en voor een gedeelte aangepraat en in 
stand gehouden. De beklaagde is dan degene die altijd de 
zaak verziekt, die dwars ligt en alles op zijn bord gescho-
ven krijgt. Hij is er schuldig aan dat anderen doen zoals 
ze doen. Hij eist alle zorg en staat centraal. Hij is voor 
alles wat fout gaat aansprakelijk. Als deze persoon zich 

· hieronder vandaan weet te werken, is het te verwachten 
dat iemand anders die ·rol op zich gaat nemen, want het 
systeem staat of valt met zo'n centrale figuur, het heeft 
ook een ankerpunt nodig, anders drijft of valt het uiteen. 
In de gezinssituatie spreken we in zo'n geval van de ge-
identificeerde 'patiënt' (identified patient). Ook deze wij-
ze van met elkaar omgaan heeft uiteraard haar voorge-
schiedenis. Het is waarschijnlijk niet mogelijk die hele-
maal na te trekken, omdat men dan verstrikt raakt in alle 
mogelijke beschouwingswijzen van elk van de 
nen. 
Het gezin kan deze omgangswijze met elkaar pas beëindi-
gen als ieder ervaren heeft dat saamhorigheid niet afhan-
kelijk behoeft te zijn van een gemeenschappelijke vijand. 
Zoals het individu-met-zijn-klacht moet ervaren dat hij 
ook zonder klacht nog iemand is, zo zal ook de familie-
met-zijn-probleem-kind of -ouder moeten ervaren, dat er 
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c. Situatie-uitwerking 

Het was duidelijk dat deze grote vlakke, lege hand 
veel meer leek dan die kleine, ineengeschrompelde 
vuist. Hij zag deze beelden nu voor zich en kon stil-
staan bij wat hij met zichzelf aan het doen was. Hij 
staarde aanvankelijk lange tijd naar die groteske, lege, 
vlakke hand en richtte zich toen langzaam naar die 
andere. Het leek alsof die nog nooit open geweest was 
en of hij nooit zou kunnen verwachten, dat er iets in 
zou zitten. Deze hand had altijd - zo bleek verder - als 
een schaduw achter die andere aangelopen, maar die 
bleef onbereikbaar. 'Bij nader inzien' was dat ook te-
recht, want ze was niet de moeite waard om te wor-
den bereikt. Het werd zo heel goed bespreekbaar on-
der welke druk en onrust hij allang had geleefd, door 
de vage, onbereikbare normen die hij zich stelde. Hij 
realiseerde zich ook hoe weinig hij zo toekwam aan 
andere wensen en verlangens die ook bij hem hoor-
den, maar die na uw el i jks of nooit aan bod hadden 
kunnen komen. 

2.1.5.2. Het beeld van de relatie kliënt-terapeut 

a. Situatiebeschrijving 

In een andere situatie blijkt het van belang duidelijk-
heid te scheppen in het beeld dat de kliënt heeft van 
de aktuele relatie met mij. Ook hier stel ik voor om 
met behulp van de handen te komen tot een duidelijke 
voorstelling. 

b. Situatie-uitbeelding 
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We zoeken zo lang tot hij de relatie meer in zijn han-
den heeft, door in de ene hand zichzelf voor te stellen 
en in de andere hand mij. Hij vindt zo een uitbeelding 
van zijn ervaring van de afstand. We proberen verder 
woorden als openstaan en gesloten zijn, op elkaar ge-
richt zijn, van elkaar afgewend zijn, vorm te geven. 



c. Situatie-uitwerking 

Poor zo, al doende, met de relatie bezig te zijn, is het 
mogelijk aan den lijve te ervaren dat juist het bezig-
zijn een verandering in de relatie met zich mee kan 
brengen. Het openstaan en gesloten zijn blijkt geen 
gegeven, maar zij worden telkens weer mogelijkheid, 
de afstand is niet bepaald of voor eens en voor altijd 
vast te leggen, maar verandert al door het feit dat men 
er samen naar kan zoeken. 

2.1.5.3. Het beeld van de eigen binnenkant 

a. Situatiebeschrijving 

Soms is iemand onzeker over vragen als: 'Wat gaat er 
in me om en wil ik dat wel aan de terapeut laten zien', 
'Wat van mezelf durf en wil ik laten zien, wat niet', 
'Wat wil ik (nog) verborgen houden'. Dit soort vragen 
heeft te maken met wat ik zou willen noemen de re-
latie tussen iemands binnenkant en zijn buitenkant. 
Is die buitenkant transparant genoeg om de binnen-
kant te laten zien? Of is die buitenkant te doorzichtig? 
Is de binnenkant levensvatbaar genoeg om naar buiten 
te treden? Zal hij woorden kunnen vinden om precies 
te zeggen, wat er in hem omgaat? · 
Ik geloof dat het belangrijker is iemand te helpen ver-
helderen op welke manieren hij bezig is die binnen-
kant toe te stoppen, dan wàt hij verbergt. Hij is er 
trouwens nog niet aan toe zich daar nu mee bezig te 
houden. Dat wil hij nu juist niet, daar wil hij nog niet 
over spreken. Ook kan het van belang zijn dat iemand 
helderder ziet waartoe hij dit alles doet, wat hij ermee 
wenst te bereiken en door welk gedrag van de 
dit verstoppertje spelen in stand wordt gehouden. 

b. Situatie-uitbeelding 

De kliënt kan met ZIJn handen uitdrukken hoe de 
binnen- en buitenkant ervan zich ten opzichte van el-
kaar verhouden. In een terapie bleek dat bepaalde vra-
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bij zijn eigen woorden, zijn eigen taal komt en dat er be-
weging komt in de beelden die de kliënt heeft van zijn 
houding ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de 
ander. 
Ik wil nu vanuit een nog andere ingang de terapie bena-
deren. 
Als we dwars door de voorgaande tekst en beelden heen-
gaan, zien we dat telkens ook de dimensie afstand aan de 
orde is geweest. Ik wil hier nog eens kort ingaan op enkele 
boven beschreven situaties en zal daarbij aangeven dat 
men de problematiek van de geschetste situaties uit kan 
werken aan de hand van het ervaren, verbeelden en be-
spreekbaar maken van afstanden. 

2.1.6.1. De afstand tot de eigen ervaring 

a. Situatiebeschrijving 

Iemand beleeft zichzelf als buitenstaander van alles 
wat er gebeurt. Het staat allemaal ver van hem af. 
Het raakt hem niet, hij voelt er zich niet bij betrok-
ken. 

b. Mogelijke situatie-uitwerking 

Door stil te staan bij verschillende recente ervaringen 
kan de kliënt proberen aan te geven hoever de ene er-
varing van hem af staat, hoever de andere. Wat maakt 
dat de ene beleving hem meer of minder raakt dan de 
andere. Het konkreet, met zijn handen, uitdrukken 
waar hij over praat, kan hem helpen weer de relatie 
te gaan ervaren, tussen zichzelf en de dingen die hij 
aanwijst. 

2.1.6.2. De afstand tussen woorden en ander gedrag 

a. Situatiebeschrijving 
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Mensen beleven vaak een kloof tussen wat ze zeggen, 
waar ze de mond vol van hebben, en wat ze doen. 



b. Mogelijke situatie-uitwerking 

Als de kliënt kan aangeven hoever zijn gedrag af staat 
van wat hij zegt, is hij daardoor op een heel tastbare 
manier met zichzelf bezig. Verder is het goed na te 
gaan bij wie of in welke situatie die afstand het grootst 
is. Wat in het gedrag van de ander, of wat in zo'n si-
tuatie draagt ertoe bij dat die kloof zo groot is. 
Doordat ik het praten zo, al doende, help uitbeelden, 
wordt de ervaring van de afstand tussen woord en 
daad veel minder bedreigend. Immers juist datgene 
wat ongrijpbaar en onaantastbaar is, is vaak bedrei-
gend. 

2.1.6.3. De afstand tot de ander 

a. Situatiebeschrijving 

Woorden hebben een bepaalde draagwijdte. Wanneer 
men heel zacht of onverstaanbaar spreekt, wil men 
misschien daarmee aangeven dat de ander toch onbe-
reikbaar is. 

b. Mogelijke situatie-uitwerking 

Men kan met een handgebaar aangeven hoever men 
uit zichzelf wil treden om die ander te bereiken, hoe-
ver men wil komen in de richting naar de ander toe en 
hoe ver men feitelijk komt. Zo krijgt men een duidelijk 
beeld van de toenadering van de ene kant en de toe-
gankelijkheid naar de andere kant. 

2.1.6.4. De afstand tussen wat ik ben en wil zijn 

a. Situatiebeschrijving 

De ontevredenheid met zichzelf is vaak groot, omdat 
er zo'n onoverbrugbare afstand lijkt te bestaan tussen 
de eisen die men zichzelf stelt en de wijze waarop men 
feitelijk aan zijn leven vorm geeft. 
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b. Mogelijke uitwerking 

De kliënt kan in afstand uitdrukken hoever zijn wijze 
van doen nu afligt van hoe hij zou willen zijn. Hij kan 
nagaan wat er in de weg staat om die te over-
bruggen. 

Wie of wat belet hem op dit moment zo te zoals 
hij zou willen zijn? Door op deze manier met die over-
brugging bezig te zijn, kan ik de ander misschien hel-
pen zijn onmachtig niets doen en niet kunnen achter 
zich te laten. 

2.1.6.5. De afstand tussen het beeld dat ik van mezelf heb 
en het beeld dat de ander van mij heeft 

a. Situatiebeschrijving 

Vaak houdt de zorg niet g.oed over te komen iemand 
zo bezig dat hij er juist daardoor niet toe komt een 
goed beeld van zichzelf te geven. Hij ervaart daardoor 
een toenemend verschil tussen hoe hij nu is en hoe de 
ander hem ziet. 

b. situatie-uitwerking 
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Ook over dit verschil is eindeloos en vruchteloos te 
diskussiëren, zeker als de wijze waarop men er samen 
over bezig is even vaag blijft als de beelden waarover 
men het heeft. Ik kan de kliënt op een zo tastbaar mo-
gelijke manier helpen om deze onduidelijke beelden 
voor te stellen. Hij kan b.v. met zijn handen de af-
stand aangeven en dan nagaan of die afstand in het 
vorige gesprek groter of kleiner was en waardoor een 
eventuele verandering tot stand is gekomen. 
Ik geloof dat men door een duidelijker ervaren van 
hoe men tegenover elkaar staat kan komen tot het er-
varen van eigen- en zelfstandigheid: jij daar, ik hier. 
Dat juist kan helpen iemand te laten zien hoe hij kan 
proberen het isolement van het alleen-staan van zich 
uit te veranderen. 



De hier besproken afstanden zijn evenzovele spannings-
velden waarin een mens zich kan bevinden. Misschien heb-
ben al deze afstanden een onderlinge samenhang, waar-
door de ene spanning de ander oproept, de ene afstand 
de ander kreëert en mede in stand houdt. Door niet alleen 
met woorden hiermee bezig te zijn, maar telkens te pro-
beren op zichtbare wijze uitdrukking te geven aan de er-
varing van de afstand, is het mogelijk greep te krijgen op 
verschillende afs tands belevingen. 

2.2. De ervaring van elementair gedrag 

In dit hoofdstuk komt een ander aspekt van gedrag aan 
de orde, namelijk de grondlijnen waar gedrag op rust en 
waar het van doortrokken is. Ik wil aangeven hoe die 
grondlijnen naar boven gehaald kunnen worden en op 
welke wijze men er groepsgewijs mee bezig kan zijn. 

2.2.1. Elementair gedrag en aktueel gedrag 

In het voorafgaande heb ik aangegeven hoe het stilstaan 
bij de taal met zich mee kan brengen dat woord en er-
varing dichter bij elkaar komen. Juist omdat het hier-en-
nu-gedrag (dat ik verder aktueel gedrag zal noemen) erg 
ingewikkeld, verward, ontoegankelijk en tegenstrijdig is, 
kan terapeutische hulp erin bestaan om dit aktuele ge-
drag en de ervaring ervan toegankelijk te maken. 
Er is nog een andere mogelijkheid om dichter bij de eigen 
ervaring te komen,. Ik hoef namelijk niet uit te gaan van 
het vaak meerduidige, warrige aktuele gedrag, dat de an-
der mij presenteert. Ik kan iemand ook overzichtelijke en-
kelvoudige gedragswijzen aanbieden (ik noem dit verder 
elementair gedrag) en van daaruit proberen bij zijn erva-
ringen te komen. . 
In het volgende schema wordt verduidelijkt op welke wij-
ze elementaire grondlijnen van het gedrag zichtbaar kun-
nen worden gemaakt. 

2.2.2. Houding en verhouding als elementen van gedrag 

Het woord 'gedrag' wijst naar een drager. Van mijzelf uit 
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gezien is de eerst aanwijsbare drager mijn eigen lijfelijk-
heid, die tot uitdru.k.king komt in bepaalde houdingen 
van liggen, zitten, gaan staan, staan en gaan. Vanuit deze 
houdingen ontstaan ver-houdingen als vertakkingen, die 
uit de stam voortkomen. In de eigen lijfelijke houding 
zijn alle elementaire verhoudingslijnen zichtbaar, lijnen 
naar voren en naar achteren, naar boven en naar onder, 
in en uit, vanaf en naartoe, lijnen, die naar elkaar toe-
lopen of uit elkaar gaan, die ·samen gaan of tegen elkaar 
Ingaan. 
Schematisch is dit als volgt voor te stellen. 

VERHOUDING 

H 6 7 8 9 10 

0 voor/ boven/ . in/ vanaf/ samen/ 
achter ondér uit naartoe tegen 

u 1 liggen /leggen 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 

D 2 zittenjzetten 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 

I 3 gaanstaan 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 

N 4 staan 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 

G 5 gaan 5-6 5-7 15-8 5-9 1 5-10 

Andere fundamentele gedragswijzen die niet nader zijn te 
herleiden en ten grondslag liggen aan veel en uiteenlo-
pend menselijk gedrag zijn: willen (11 ), durven (12), kun-
nen (13), mogen (14) en moeten (15). Zij zijn te vergelij-
ken met basiskleuren die diepte (modaliteit) geven aan 
het gedrag. 
Verder zijn ook nog van fundamenteel belang: het geven 
(16) en nemen (17), het hebben (18), het houden (19) en 
het zijn (20). Daarntee kan worden aangegeven in hoeverre 
gedrag in de persoon zelf is verankerd, deze woorden kop-
pelen het gedrag min of meer vast aan de persoon. Daar het 
me in dit boek vooral is te doen om praktisch bezig zijn 
met gedrag, wil ik hier verder niet stilstaan bij een teore-
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tische beschouwing van bovenstaand schema. Ik wil het 
vooral hanteren als werkmodel en van daaruit toetsen of 
het bruikbaar is. 
Uit het vorenstaande schema en uit de betekenis van de 
woorden is duidelijk dat in elke verhouding ook iets van 
houding tot uitdrukking komt. 
Stilstaan bij elementair gedrag betekent dan bijvoorbeeld, 
stilstaan bij het ervaren van liggen (1 ), zitten (2), gaan 
staan (3), staan (4) en gaan (5) en betekent ook ervaren 
van ak.tiviteiten als: ingaan op de ander (5-8), de ander uit 
de weg gaan (5-9), de ander voorgaan of leiden (5-6), de 
ander nagaan of volgen (5-6), afstand houden (4-9-19), af-
stand nemen (4-9-17), bijstand geven (4-9-16), op afstand 
houden (4-9-19), boven iemand staan (4-7), iemand weer-
staan (4-10). De getallen achter bovenstaande wijzen van 
omgang, verwijzen naar de cellen van het schema. 
Door niet alleen bij wijze van spreken met deze gedrags-
elementen bezig te zijn, maar ze juist al doende te erva-
ren, hoop ik te bereiken dat de verduidelijking in het ele-
mentair gedrag zich voortzet in het aktuele gedrag. 

2.2.3. De bedoeling van ervaringsoefeningen 

De ervaringsoefeningen zijn bedoeld om in het bezigzijn 
met elementair gedrag woord, daad en ervaring een beetje 
dichter bij elkaar te brengen. Wanneer er alleen maar 
over gedrag wordt gepraat, gaat het al gauw om de scherp-
te, de gevatheid of de indrukwekkendheid van de formu-
lering. Als het doen alleen van belang is, is de kans groot 
dat het routinematige in het gedrag de overhand gaat 
krijgen; de handigheid of de rolvastheid worden dan tot 
ideaal. Degene voor wie alleen de ervaring telt, die heeft 
de kwasi-terapeutische onderdompeling voor ogen, zonder 
er zich om te bekommeren, of het wonder zich ook in ge-
dragsverandering manifesteert. 

2.2.4. De gang van zaken in ervaringsgroepen 

Met de ervaringsoefeningen ben ik vooral bezig geweest 
in groepen van vijftien tot twintig personen. De groeps-
leden namen bovendien meestal nog deel aan individuele 
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of groepsterapieën waar ze zich meer konden richten op 
het aktuele gedrag. De ervaringsoefeningen dienen zo als 
een aanvullende vorm van terapie. Verder is wat de gang 
van zaken betreft nog het volgende te vermelden. 
Alle groepsleden nemen vijf keer aan een ongeveer twee 
uur durende groepsbijeenkomst deel die telkens begint 
met ontspanningsoefeningen. Het blijkt een waardevolle 
ervaring te zijn om tot zichzelf te kunnen komen zonder 
het stevige houvast van grote woorden, de steun van stoer 
gedrag en de ervaring van diepe emoties. Ontspannen en 
stil kunnen zijn is een zeer elementaire wijze van bezig-
zijn en ligt eigenlijk nog vóór woorden en daad. Het is 
ook een belangrijke ervaring te merken, dat men stil en 
ontspannen kan zijn, terwijl men met velen in een ruimte 
is. In de meeste oefeningen is ieder tegelijkertijd met één 
ander bezig, niemand is toeschouwer. Ieder wordt ver-
zocht telkens diegene als partner te kiezen, die hij het 
minst goed kent. Dit geeft een betere garantie, dat men 
inderdaad meer met elementair gedrag bezig kan zijn. 
Tussen bekenden ontstaat en bestaat namelijk al gauw 
vertrouwd, verstard, onduidelijk aktueel gedrag. Na elke 
oefening nemen de oefenpartners alle tijd om samen, even-
tueel aan de hand van schriftelijke te blijven stil-
staan bij wat ze in deze oefening ervaren hebben, na te 
gaan in hoeverre dit gedrag doorwerkt in het alledaagse 
gedrag en in hoeverre het lukt om duidelijker te zijn in 
de elementaire grondlijnen van het gedrag. 
Elke oefening zou in dezelfde of in een volgende bijeen-
komst herhaald kunnen worden. Dit geeft meer informa-
tie over het eigen gedrag, het biedt een grotere mogelijk-
heid om direkt van ervaringen te leren en ander gedrag 
uit te proberen. 
Hoewel men de oefeningen in de meeste gevallen met een 
partner doet, is het op de eerste plaats de bedoeling te 
leren luisteren naar de eigen ervaring. Daarom worden de 
oefeningen het beste zwijgend gedaan. Elke eigen ervaring 
is een goede ervaring als ze helder en duidelijk wordt. 
Men kan dus niet zeggen: als je dit doet, moet je dàt er-
varen. Bij onderstaande oefeningen is met cijfers aange-
geven waar ze in het schema terug te vinden zijn. 
De eerste oefeningen geven gelegenheid stil te staan bij 
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de eigen lichaamshouding en die te laten ervaren. In de 
oefeningen met de handen bestaat of ontstaat de mogelijk-
heid om aandacht te krijgen voor allerlei facetten van de 
relatie. De oefeningen die daarna volgen heb ben vooral 
betrekking op de afstandsbeleving ten opzichte van zich-
zelf of de medemens. Ook het geven en nemen, het wil-
len, durven, kunnen en moeten zijn van belang in relaties 
met anderen. Enkele oefeningen proberen daarop in te 
gaan. Tenslotte volgen nog twee oefeningen, die sugges-
ties aan de hand doen om het eigen spreekgedrag uit te 
dunnen. Deze oefeningen horen hier eigenlijk niet thuis, 
omdat ze niet van het elementaire gedrag uitgaan. Ze heb-
ben met de andere oefeningen echter wel gemeen, dat ze 
een veilige situatie aanbieden om te blijven stilstaan bij 
de eigen ervaring, zonder de noodzaak de groep daarbij te 
betrekken. 

2.2.5. Ervaringsoefeningen 

2.2.5.1. De houding 

Beschrijving 

Deze oefening is bedoeld om stil te staan bij enkele fun-
damentele houdingen als zitten, gaan staan, staan. 
Men kan verschillende aspekten ervan ervaren, bijvoor-
beeld: 
de gesloten vorm van het zitten 
de opener vorm van staan. 
Dit is te bereiken door beide houdingen enigszins te over-
drijven. Ieder kan bij zichzelf te rade gaan of deze hou-
ding veilig of onveilig is, warm of koud, afgesloten - open, 
gespannen - ontspannen, sterk.- zwak, etc. (I) (2) (3) (4) 
(5). 

Variant 1 

Men kan ook stil blijven staan bij andere ervaringen van 
zitten en staan. 
'Druk eens in je houding uit dat je ermee zit, ervoor zit, 
dat je het niet ziet zitten, dat je in de put zit.' 
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'Druk daarna eens uit dat je ervoor staat, dat je ergens 
op staat, dat je zelf staat, dat je erachter staat.' 

Variant 2 

Ook kan men blijven stilstaan bij de aktie van het over-
eindkomen. Doe dat eens heel langzaam. Hoe werk je je-
zelf overeind? Hoe krijg je je zelf weer op de been (3)? 

Vragen 

Laat eens aan de ander zien hoe je het rustigste kon zit-
ten. Hoe is je gewone sta-houding? Laat de ander dat 
eens uitdrukken, in zijn houding, dan heb je een spiegel 
voor Je. 

2.2.5.2. Hanteren van relaties 

Beschrijving 

De hele groep gaat in een grote cirkel zitten. Als het kan 
zo ver van elkaar af, dat ieder voldoende ruimte heeft om 
voor zich bezig te kunnen zijn. 
Ieder probeert nu zichzelf in zijn ene hand voor te stellen. 
De andere hand verbeeldt iemand met wie men een be-
paalde onduidelijke relatie heeft. Ik laat nu eerst aan de 
groep zien hoe met handen alle mogelijke relatieproble-
men zijn uit te beelden. Ieder keert zich nu naar buiten 
om, zodat niemand de ander bezig ziet, als hij met de ene 
hand zichzelf en met de andere een partner uitbeeldt. 
De twee handen gaan nu aftastend bezig zijn hoe hun re-
latie is, daarbij kan men bijvoorbeeld nagaan, hoe de vol-
gende woorden van toepassing zijn op elk van de beide 
handen (=partner) 
open - gesloten ( 5-8) 
dichtbij - veraf ( 4-9) 
veilig - onveilig ( 4-1 0) 
warm- koud 
gespannen - ontspannen 
boven - onder ( 4-7) 
samen- tegen (4-10) 
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sterk- zwak (11) 
eisend- slaafs (15) 
durverig- bang (12) 
machtig- onmachtig (13) 
Wat doet de een als de ander dicht nadert ( 5-9). 
Wat doet de een als de ander zich afkeert (5-9), onder 
druk zet (5-7), de rug toekeert (5-9). 
Wat doet de een als de ander hem probeert te openen 
(5-8), te dreigen (15), iets te geven (16). 
Wat doet de een als de ander hem probeert te bescher-
men (5-10), te steunen (5-10). 
Wat doet de een als de ander probeert binnen te komen 
(5-8). 

de twee elkaar bereiken? Gaat er van de een een 
brug naar de ander? 
Is er een kloof of een muur tussen beiden (4-9)? 
Is de ene hand gevend (16) of nemend (17), hoe is de an-
dere hand? 

Vragen 

Welke ervaring gaf de meeste spanning? Is er iets duide-
lijk geworden in de wijze waarop je met de ander om-
ging? 

2.2.5.3. De afstand 

2.2.5.3.1. Afstand nemen 

Beschrijving 

Terwijl de ene partner met zijn ogen dicht gaat staan, be-
paalt de ander zijn afstand ten opzichte van hem. Hij kan 
daarna proberen om een stap verder te gaan dan hij zo-
juist deed. Daarna rolverwisseling (4-9) (5-9). 

Variant 1 

Dezelfde oefening maar dan met de ogen open. 

Variant 2 

Dezelfde oefening, maar dan tweemaal met dezelfde part-
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ner. De eerste keer vóór een andere oefening, de tweede 
keer nà diezelfde andere oefening. 

Variant 3 

Nadruk leggen op het meten van de afstand, die ieder 
houdt. Dat is de reserve die men nog heeft. Zoveel kan de 
relatie nog groeien ( 4-9). 

Vragen 

Beleef je verschil wanneer je deze oefening blind doet of 
met de ogen open? Hoe heb je het ervaren een stap verder 
te gaan dan je oorspronkelijk wilde? Kon je van JOUW 
plaats af de ander bereiken, wilde je dat? etc. 

2.2.5.3.2. Afstand - bijstand 

Beschrijving 

Ieder neemt een lege stoel, en stelt daarmee iemand voor 
die een beroep op hem doet om hulp. Met een andere lege 
stoel stelt hij symbolisch zichzelf voor (om dit te bereiken 
kan men iets van zichzelf op die stoel leggen). Het gaat er 
nu om in de afstand en de richting van de stoelen zo goed 
mogelijk aan te geven hoe ver men in die hul pverlenings-
situatie van elkaar afstaat. 
Het voordeel van deze wijze van voorstellen is dat de af-
stand ook eens van de ander uit kan worden bekeken. Zo 
kan men afstand van de afstand nemen. 

Daarna haalt men de twee stoelen van elkaar en ieder 
geeft in de nieuwe wijze van opstellen aan, dat hij die 
ander bij wil staan. Die ander vraagt om bijstand. Alleen 
in de wijze van opstellen van de stoelen mag het bijstand 
geven uitgedrukt worden (4-9, 4-10, 16, 17). 

Vragen 

Hoe ervaar je afstand nemen" bijstand geven? 
Waarin voel je je vrijer? 
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Kun je van de gekozen plaats de ander bereiken? 

2.2.5.3.3. Afstand nemen van de afstand 

Beschrijving 

Iemand neemt een stoel, legt daar iets van zichzelf op en 
gaat achter zijn stoel staan. 
Ieder zoekt nu een partner en bepaalt de afstand ten op-
zichte van de ander door de afstand van de stoel. 
Men kan om de stoel heenlopen en de afstand bekijken 
van de kant van de partner (4-9). 

Variant 1 

Als alle koppels klaar zijn, gaat dezelfde opdracht naar 
twee koppels tegelijk. Dus in groepen van vier gaat ieder 
nu de afstand ten opzichte van de drie andere groepsleden 
bepalen. 
Daarna kunnen twee groepen van vier weer een groep 
van acht vormen etc. De getallen zijn varieerbaar en af-
hankelijk van de grootte van de totale groep (4-9, 16, 17). 

Vragen 

Kon je bij het afstand nemen luisteren naar wat je zelf 
wilde, of zat je al gauw op de stoel van de ander? 
Hoe ervaar je deze afstand? Wat verwacht je dat de ander 
doet als jij nu de afstand zou vergroten of verkleinen? 

2.2.5.3.4. Afgelegde afstand 

Beschrijving 

Ieder neemt een stoel, legt daar iets van zichzelf op. De 
stoel stelt deze persoon nu voor zoals hij nu is. Hij plaatst 
die stoel ergens in de ruimte. Ieder zoekt nu een andere 
stoel waannee hij zichzelf uitbeeldt zoals hij twee jaar ge-
leden was. Hoe staan die twee stoelen ten opzichte van 
elkaar? Is er afstand, wat maakt die afstand? Hoe is het 
de ene te zijn, hoe de andere? Door wat te doen is er af-
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stand gekomen? Drukt de afstand vooruitgang of achter-
uitgang uit? 
Had men verder willen zijn, of niet zo ver ( 4-9)? 

Variant 

Om een en ander overzichtelijker te maken, kan men de 
afgelegde afstand telkens nagaan voor een bepaald aspekt. 
Bijvoorbeeld ben je verder gekomen in je kontakten? Ben 
je dichter bij jezelf gekomen? Ben je nu opener? Ben je 
nu geslotener, zelfverzekerder, sterker, zwakker, echter, 
hartelijker etc. 

Vragen 

Wat was het belangrijkste in de voorafgaande ervaring? 
Probeer te verhelderen wat in de voorafgaande ervaring 
belangrijk voor je was. · 

2.2.5.3.5. Nog af te leggen afstand 

Beschrijving 

Ieder neemt een stoel en legt daar iets op van zichzelf. De 
stoel stelt de pe!soon voor zoals . hij nu is. Hij plaatst die 
stoel ergens in de ruimte. Ieder neemt -nu een andere 
stoel, die verbeeldt dezelfde persoon over vijf jaar. Hoe 
staan die twee stoelen ten opzichte van elkaar?. Is er af-
stand, wat maakt die afstand? Hoe is het de ene te zijn, 
hoe de andere. Door wat te doen kun je zover komen? 
Wat moet je daarvoor aanleren, wat afleren (4-9)? _ 

Variant 

Om een en ander overzichtelijker te maken, kan men de 
af te leggen afstand telkens nagaan voor een bepaald 
aspekt. 
Wil je over vijf jaar verder iri je kontaktvaardigheid zijn? 
Hoe kom je zover? Wat staat je in de weg? 
Wil je verder zijn in openheid, zelfverzekerdheid, mate-
rieel welzijn, in sterkte etc.? 
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Vragen 

Probeer te verhelderen wat in de voorafgaande ervaring 
belangrijk voor je was. 

2.2.5.3.6. Afstand tussen boven en onder 

Beschrijving 

Ieder stelt zich iemand voor die hij boven zich ervaart. 
Hij probeert een zo duidelijk mogelijk beeld van die per-
soon te maken. Die wordt nu verbeeld door een lege stoel. 
Met een andere lege stoel stelt de persoon zichzelf voor. 
Hij plaatst nu die twee stoelen zo ten opzichte van elkaar 
dat in afstand, richting en hoogteverschil de aktuele ver-
houding wordt uitgedrukt (4-7). 

Variant 

Druk uit hoe die twee b.v. drie jaar geleden tegenover el-
kaar stonden. 

Vragen 

Is het hoogteverschil tot stand gekomen doordat je de an-
der op een voetstuk plaatst, of doordat je zelf door de 
knieën gaat, of doordat de ander je omlaag drukt of door-
dat hij zichzelf hoger stelt? 

2.2.5.3. 7. Afstand of reikwijdte van woorden 

Beschrijving 

Na de nabespreking van een bepaalde oefening kan men 
nagaan of de een de ander heeft bereikt en J of heeft willen 
bereiken. 
Ieder kan met zijn ene hand aangeven hoever zijn woor-
den zijn gekomen (5-9). 

Vragen 

Hoeveel moeite kostte het zover te komen? 
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Wat in het gedrag van de ander zou je geholpen hebben 
om verder te komen? 

2.2.5.3.8. Bepalen van de afstand ten opzichte van de 
sterkste in de groep 

Beschrijving 

Deze oefening kan men doen als de groep al enige bijeen-
komsten met elkaar heeft gehad. 
Ieder neemt een lege stoel, kiest zwijgend, zonder zich uit 
te spreken een van de groepsleden die voor hem de sterk-
ste is. Deze sterke wordt door die lege stoel gesymboli-
seerd. Met een andere lege stoel waarop ieder weer iets 
van zichzelf neerlegt, bepaalt men nu de afstand. 
Men probeert die afstand vanuit verschillende kanten te 
bekijken ( 4-9). 

Variant 

Men neemt niet de sterkste, maar de zwakste, of de sym-
patiekste, of degene van wie men zich het verst verwijderd 
vindt, om welke reden dan ook. 

Vragen 

Ieder probeert aan zijn partner te verhelderen wat hij aan 
deze oefening heeft ervaren en wat de sterkte of zwakte 
van de ander uitmaakt. Wil men die afstand verkleinen, 
of is het zo goed? 

2.2.5.3.9. Afstand van afkomst 

Beschrijving 

Ieder probeert de ruimte ergens via enkele symbolen 
aan te geven hoe zijn thuis eruit ziet. Hij probeert dat 
eigen milieu zo aan te geven dat het voor hemzelf duide-
lijk is wat hij ermee bedoelt. 
Dan neemt hij een stoel, met een symbool van zichzelf 
erop, en plaatst die stoel op de juiste afstand van thuis. 
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Ieder probeert het weer van verschillende kanten te be-
kijken ( 4-9). 

Variant 1 

Om het een en ander overzichtelijker te maken, kan men 
telkens andere aspekten aanreiken. 
Hoever ben je van elkaar af wat betreft je opvatting over 
religie, seks, toekomst, levenswijze, opvatting over vrijheid, 
bezit, politieke richting? 

Variant 2 

Ieder kan uitdrukken hoe die afstand door thuis wordt 
gezien, door het hele gezin, of bijvoorbeeld door een van 
de ouders apart. 

Vragen 

Is de afstand een verwijdering, of een verruiming? 
Een loslaten of een laten vallen? 
Van wie gaat het een en ander uit? 

2.2.5.4.1. Wijze van omgang 

Beschrijving 

Ieder krijgt een papiertje :waarop in gevarieerde volgorde 
de volgende vier instrokties staan: 
Druk door je wijze van gaan uit dat je op de ander ingaat 
(5-8). 
Druk door je wijze van gaan uit dat je van de ander uit-
gaat (5-8). 
Druk door je wijze van gaan uit dat je tegen de ander 
ingaat (5-10). 
Druk door je wijze van gaan uit dat je de ander uit de weg 
gaat (5-9). 
Men moet zoveel mogelijk door zijn houding elk van de 
vier omgangswijzen proberen gestalte te geven. 

Variant 1 

Ook kan men beginnen met op elk papier slechts twee 
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van bovengenoemde omgangswijzen aan te geven. 

Variant 2 

De instruktie kan ook mondeling gegeven worden, aan 
ieder een gelijke instruktie of twee verschillende. 

Vragen 

Welke wijze van gaan is je het meest vertrouwd? 
Wat is er moeilijk aan bepaalde wijzen van omgang zoals 
je die nu hebt laten zien? 

2.2.5.4.2. Uit de hoek komen 

Beschrijving 

Twee partners zitten tegenover elkaar aan de tafel. Tus-
sen hen in is ruitvormig een vierkant stuk papier geplakt. 
Dit symboliseert het terrein waarop ze zich begeven. Dit 
laatste drukt ieder van beiden uit door de punt van een 
viltstift in zijn hoek van het papier te plaatsen. 
Vanaf het moment dat de oefening begint, moeten ze met 
de stift op het papier blijven en zich puntsgewijs (stap 
voor stap) ieder voor zich uit de hoek bewegen tot de 
oefening eindigt (5-9). 

Variant 1 

Ze bewegen zich nu puntsgewijs, ieder voor zich uit de 
hoek, maar zo dat elk van beiden de ander ontloopt (5-9). 

Variant 2 

Ze bewegen zich zo dat ze daarin uitdrukken de ander te 
willen bereiken (5-8). 

Variant 3 

Elk van beiden krijgt een schriftelijke instruktie, de een 
weet van de ander niet of zijn instruktie voorschrijft het 
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uit de hoek komen, het ontlopen, het naar de ander 
toegaan, het langs de ander heengaan, het op de ander 
ingaan, het samengaan of een kombinatie van deze reak-
tievormen (5-8), (5-9), (5-10). 

Variant 4 

Men kan de oefening ook doen op een stuk papier van 
grillige vorm, met gaten erin. Dit geeft weer een andere 
ervaring, omdat dan het eigen terrein van ieder niet zo 
duidelijk is. 

Variant 5 

Een soortgelijke oefening is mogelijk, waarbij ·met de vilt-
stift moet worden aangegeven welke ruimte men wil in-
nemen (17). 

Vragen 

Hoe was het uit de hoek te komen? 
Hoe was het gedrag van de ander van invloed op JOUW 

gedrag? etc. 

2.2.5.4.3. Ingang zoeken in een groep 

Beschrijving 

Vraag wie zich zou willen bezighouden met het inwerken 
in een bepaalde groep waarin van buitenaf gezien de on-
derlinge afstanden al min of meer bepaald zijn? Twee 
deelnemers treden dan uit hun eigen groep die zich b.v. 
naar aanleiding van een vorige oefening heeft gevormd. 
De groep formeert zich opnieuw. Als de groep zijn even-
wicht heeft hervonden, gaan de twee ui tgetredenen pro-
beren de voor hen vreemde groep binnen te komen, steeds 
schuivend met hun stoel (5-8), (5-9). 

Variant 

Men kan telkens iemand uit de groep vragen het proces 
eens vanuit de positie van de binnenkomer te bekijken. 
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De binnenkomer kan zijn eigen funktioneren bezien van-
uit de positie van een groepslid. 

Vragen 

Bij wie heb je een ingang gezocht in de groep? 
Wat maakt de drempel daar het laagst voor jou? 
Hoe is het als groep als iemand binnen wil komen, zich 
tussen de een en de ander naar binnen werkt? 

2.2.5.4.4. Ingaan tegenJingaan op 

Beschrijving 

De twee partners gaan tegenover elkaar staan, ieder met 
zijn handen tegen de handen van de ander, maar zo dat 
ze alleen elkaars vingertoppen raken. leder doet zijn ogen 
dicht. 
Van elk koppel krijgt een van beiden de instruktie om de 
handen te bewegen, en in de kracht, het tempo en de rich-
ting van de beweging uit te drukken dat hij ingaat op de 
ander. 
Daarna moet dezelfde persoon in kracht, richting en teni-
po van de beweging uitdrukken dat hij tegen de ander in-
gaat. 
Daarna beweegt ieder vrij en probeert zich met zichzelf 
en de ander te verstaan, zwijgend, of men tegen de ander 
ingaat of op de ander ingaat. Rolverwisseling na de 
tweede fase ( 

Vragen 

In welke wijze van doen kon je voor jezelf het duidelijkst 
zijn? Hoe heeft de ander dat ervaren? 

2.2.5.4.5. Van de ander uitgaan fvan jezelf uitgaan 

Beschrijving 

De opstelling is als bij de vorige oefening. Men probeert 
nu bij de uitdrukking van richting, kracht en tempo van 
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de beweging eerst uitsluitend naar zichzelf te luisteren, 
hoe men zelf met de handen wil bewegen. Daarna uit-
sluitend naar de ander luisteren. 
Daarna beweegt ieder vrij en probeert zich met zichzelf 
en met de ander te vers taan hoe men wil bewegen met de 
ander. 
Rolverwisseling na de tweede fase. 

Vragen 

In welke fase kon je je uitdrukken in je beweging? 
Welke fase ging je het gemakkelijkst af? 

Omgaan met problemen 

Beschrijving 

Iedere andere aanwezige is een probleem. 
Ieder loopt met zijn ogen dicht rond en probeert zoveel 
mogelijk elk probleem te vermijden. Hij doet alle moge-
lijke moeite om zo min mogelijk met een probleem te 
worden gekonfronteerd, gaat problemen zoveel mogelijk 
uit de weg (5-9). 
Daama drukt ieder in zijn wijze van gaan uit, dat hij zijn 
eigen weg wil gaan, van zichzelf uitgaat en wel zal zien 
wat hij doet als er een probleem op zijn weg komt (5-9). 

Variant 1 

Deze twee situaties herhalen, dan ieder die plek laten op-
zoeken waar hij bijna zeker is in ieder geval geen pr(}-
bleem te ontmoeten. 

--
Variant 2 

Ieder, na de twee extreme wijzen van omgaan, laten zoe-
ken naar zijn eigen wijze van gaan. Ieder probeert die 
gang en die houding te vinden die het best bij hem past, 
in deze situatie, omringd door zoveel problemen. 

71 



Vragen 

Kon je je eigen wijze van omgang vinden? 
Hoe voelde je je bij het vermijden, hoe bij het je eigen 
weg gaan? 
Hoe was het in beide situaties om problemen tegen het 
lijf te lopen? 

2.2.5.5.1. Kunnen I willen I durven - willen I durven I kunnen 

Beschrijving 

Tussen ieder koppel is op tafel een stuk papier vastge-
maakt. Ieder krijgt vier yerschillende kleuren stiften. Ieder 
krijgt een kaartje waarop staat: 

Ik kan me ten opzichte van jou niet uiten. 
Ik kan me ten opzichte van jou best uiten. 
Ik wil me ten opzichte van jou niet uiten. 
Ik wil me ten opzichte van jou best uiten. 
Ieder kiest voor elk van deze uitspraken een bepaalde 
kleur. 
De ander ziet niet welke kleur bij welke uitspraak hoort. 
Men begint nu met de gewenste kleur op het papier te 
kleuren, waar men wil, en men verandert van kleur als 
men wiL (11-13) 

Variant 1 

Dezelfde. opzet maar dan als tegenstelling durven- willen 
(11-12). 

Variant 2 

Dezelfde opzet, maar dan als tegenstelling durven - kun-
nen (12-13). 

Vragen 
Probeer elkaar te verhelderen in welke volgorde je de 
kleuren hebt gehanteerd en wat in het gedrag van de an-
der het je mogelijk of moeilijk maakte om van kleur te 
veranderen. 
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2.2.5.5.2. Geven en nemen 

Beschrijving 

Men gaat tegenover iemand zitten met wie men zoJuist 
een andere oefening heeft gedaan. Ieder neemt nu klein-
geld uit zijn portemonnaie. Dit geld verbeeldt het hele be-
zit dat men heeft, meer is er niet voorhanden. Men legt 
dat voor zich neer onder een deksel, zodat men van elkaar 
niet kan zien wat de ander heeft. 
Men krijgt nu twee minuten de tijd om als men wil van 
het eigen bezit iets aan zijn partner te geven. J.VIen kan 
geven als men wil en zoveel men wil. 
Daarna kan men twee minuten van de ander zwijgend 
vragen. 
Wanneer de een de hand uitsteekt, moet de ander iets 
geven (16, 17). 

Variant 1 

Ieder legt het geld open voor zich neer. Dan verder als 
boven. · 

Variant 2 

Ieder legt het geld open voor zich neer. Na twee minuten 
geven is ieder vrij te nemen van de ander als hij dat wil 
en zoveel hij wil. 

Variant 3 

Men kan ditzelfde ook in een grotere groep doen. 

Vragen 

Hoe heb je··-het geven ervaren, hoe het vragen, hoe het 
nemen? 
Maakte het veel uit of je wel of niet op de hoogte was van 
wat de ander had? Maakte dit verschil in het vragen, ge-
ven of nemen? 
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2.2.5.5.3. Geven -nemen 

Beschrijving 

Deze oefening moet men doen na de nabespreking van 
een andere oefening. De ene partner drukt nu met een 
hand uit hoe open hij zich ten opzichte van de ander 
voelt. 
Met de andere hand drukt hij uit hoe terughoudend hij 
tegelijk wil zijn (16, 17). 
Beide partners maken dit tegelijkertijd aan elkaar duide-
lijk. 

Variant 

De ene hand kan ook een gevende hand voorstellen, de 
andere hand een nemende. 

Vragen 

Hoe ervaar je het om de ander te laten zien dat je hem 
niet alles kunt laten zien? 

2.2.5.5.4 Ruimte nemen 

Beschrijving 
Van elk koppel bakent een persoon een bepaalde ruimte 
af met tafels of stoelen. Hij neemt die ruimte in bezit en 
legt er iets van zichzelf neer. Hij loopt erin rond en pro-
beert een gevoel te krijgen van de grootte, de openheid, 
de sfeer van de eigen ruimte. De partner krijgt dan de in-
struktie om te proberen binnen de ruimte van de ander 
te komen, ongevraagd wil hij binnenkomen, stap voor stap 
het gebied van de ander bezetten, zonder geweld. Men 
raakt elkaar niet aan. 
leder ziet maar hoe hij dat doet. 16 (5-10, 5-8). 
Daarna rolverwisseling. 

Variant 1 

De binnendringer kan een bepaald persoon voorstellen als 
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de ander dat wil. Hij moet dan enige informatie daar-
over krijgen. 

Variant 2 

Er kunnen twee of meer bedreigers tegelijk zijn als de an-
der dat wil uitwerken en als het een beter beeld geeft 
van een reële situatie. 

Vragen 

Hoe reageerde je op de binnendringer? 
Door hem staande te houden, door tegen hem in te gaan, 
door je terug te trekken, door zelf staande te blijven? 
Wat is het moeilijkste moment in de konfrontatie? 
Zou je een andere reaktie willen uitproberen? 

2.2.5.5.5. Inzet 

B_eschrijving 

Ieder neemt kleingeld uit zijn portemonnaie. Dit geld 
verbeeldt het hele bezit dat men heeft. Men legt het voor 
zich neer, maar zo dat men van elkaar niet ziet hoeveel 
men heeft. (De oefening is bedoeld als een inleiding op 
een willekeurige andere oefening die men met diezelfde 
persoon daarna gaat doen). 
Ieder krijgt nu twee minuten de tijd in geld uit te druk-
ken wat men in wil zetten. Dat legt men in het midden 
neer (16). 

Variant 1 

Men kan de oefening herhalen als de te volgen oefening 
heeft plaatsgehad. 

Variant 2 
Ieder legt zijn bezit openlijk voor zich neer. 
Vragen 

Hoe was het om de eerste inzet te doen? 

' 
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Wat heb je niet ingezet? 
Is het voor jezelf duidelijk welk stuk van jezelf dat zou 
kunnen voorstellen? 

2.2.5.6. De woordkeuze 

2.2.5.6.1. Uitdunnen van woorden 

Beschrijving 

Ieder schrijft in circa tien regels op wat hij het belang-
rijkste vond van de afgelopen twee uur. Ieder krijgt de 
verzekering dat men het geschrevene aan niemand hoeft 
te laten zien. 
Als men klaar is, telt ieder zijn opgeschreven woorden. 
Daarna wordt aan ieder verzocht een kwart van het ge-
schrevene te schrappen, vervolgens nog een kwart van de 
oorspronkelijke tekst. Uit de resterende uitgedunde tekst 
laat men dan de vijf 'volste' woorden, die met de meeste 
inhoud, bijeenrapen. 

Variant 1 

Men laat een boze brief schrijven aan iemand. Daarna 
uitdunnen om te zien wat het belangrijkste is dat moest 
v.rorden gezegd. 

Variant 2 

Men laat een aardige brief schrijven aan iemand die men 
graag mag. Daama schrappen om erachter te komen wat 
men precies heeft te zeggen. 

Variant 3 

Met de vijf woorden uit de boze of uit de aardige brief 
maakt men vijf zinnen. Dan krijgt ieder de opdracht de 
inhoud van elk van die zinnen circa drie maal te verzwa-
ren, hun zeggeuskracht driemaal te versterken. 

Deze oefening wordt niet nabesproken aan de hand van 
vragen. 
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2.2.5.6.2. Het ongeschreven woord 

Beschrijving 

Ieder stelt zich voor dat men nu een brief gaat schrijven 
die men allang heeft uitgesteld, omdat men wel weet dat 
er pijnlijke, persoonlijke of onverwachte dingen in moeten 
worden gezegd. Als de brief klaar is, wordt aan ieder ge-
vraagd om in de brief aan te geven waar het schrijven 
stokte, waar men lang na moest denken eer men verder 
ging. Ieder probeert op één van die zogenaamde lege 
plekken weer de draad op te vatten en probeert op papier 
te zeggen wat zojuist niet lukte. Nu eventueel niet in volle 
zinnen, maar in trefwoorden. 

Variant 1 

Laat ieder in zijn brief eens alle plaatsen opzoeken waar 
hij 'ik', 'mij', 'me', 'mijn' gebruikt en nagaan wat daar bij-
hoort. Welk werkwoord of welk naamwoord en wat daar-
in wordt gezegd. 
Drukken deze woorden iets uit: zijn ze dynamisch, aktief, 
passief, berustend. Vorm korte zinnen van het gevondene, 
probeer dat nu eens krachtiger te zeggen. 

Variant 2 

Men kan andere lege plekken op laten zoeken om daar 
verder te schrijven. Ook de aanvullingen zullen weer lege 
plekken en schrijfdrempels opleveren. Daar kan men weer 
naar terug en opnieuw beginnen. 

2.3. Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn verschillende ingangen naar het psy-
choterapeutisch bezigzijn aan de orde gesteld. Deze in-
gangen zijn van de kliënt enjof de terapeut uit be- · 

i 

keken. Voor zowel kliënt als terapeut is naar voren geko-
men dat niet alleen hun spreekgedrag, maar ook hun wij-
ze van doen en hun ervaringen daarbij veel aandacht ver-
dienen. Daarom is het bij de terapeut van belang dat hij 
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in zijn wijze van spreken toegankelijk is, dat zijn wijze 
van doen transparant is en dat hij toegang heeft tot zijn 
eigen ervaringen. Hij zal telkens weer proberen een hel-
der beeld van zichzelf te geven en daarin ook duidelijk 
kunnen uiten wat hij aan de kliënt beleeft.' 
Kortom, de terapeut tracht zo dicht mogelijk bij zijn eigen 
gedrag en bij zijn eigen ervaring te blijven, een wijze van 
zijn in de terapie, die hij tegelijkertijd ook aan de kliënt 
tracht duidelijk te maken. Het is veelal de grote moeilijk-
heid in de terapie dat kliënten juist de verbinding met 
zichzelf, en met hun eigen wijze van spreken, met hun 
eigen ervaring daarbij, voor een deel hebben verloren. 
Het is dan voor beide gesprekspartners moeilijk om toe-
gang te krijgen tot de wezenlijke dingen waar het om 
gaat. Ieder is geneigd drempels op te werpen waarbij het 
spreekgedrag een van de belangrijkste is. Vaak blijkt dat 
het praten alleen over de problemen te weinig konkreet en 
tastbaar is, dat er toch een afstand blijft bestaan tussen 
het probleem en de kliënt. Kennelijk blijft de drempel 
bestaan en blokkeert de ingang naar de eigen ervaring 
en daardoor naar werkelijk inzicht, verwerking en even-
tuele oplossing. Voorbeelden van drempels zijn o.a.: in 
het persoonlijk taalgebruik de afwezigheid van 'ik', het 
naar voren schuiven van het verhaal of de klacht, de vaag-
heid of nietszeggendbeid van de taal of de beelden. Een 
manier om de drempel te overschrijden en de afstand tot 
het probleem te verkleinen, de aangeboden ingang tot 
het probleem dus te benutten is dat de terapeut met zijn 
kliënt blijft stilstaan bij de ervaring van deze drempels. 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit kan gebeuren door 
de ervaring van woord en gebaar, van taal of teken te 
uiten en daardoor zichzelf in zijn spreekgedrag voor de 
ander toegankelijk te maken. 

2.4. Literatuur 

Veel onderwerpen die met psychoterapie van doen heb-
ben, zijn in dit boek slechts terloops aan de orde geweest. 
In enkele literatuurverwijzingen wil ik aangeven waar uit-
voeriger en diepgaander informatie over bepaalde onder-
werpen is te vinden. 
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De ervaring: 

Het belang van de toegankelijkheid van de eigen ervaring 
wordt vooral uitgewerkt door 
F. S. Perls,. Gestalttherapy Verbatim, N ew York, Bantam 
Books, 1971. 

Ik-Ervaring en keuzeproblematiek: 

Hoe de mogelijkheid tot ik-ervaring van de kliënt van be-
lang is voor de keuzeproblematiek en te maken heeft met 
de betrokkenheid van de terapeut bij het hier-en-nu-ge-
beuren, wordt beschreven door G. Lang, Beroepskeuze-
counseling, een persoonlijke visie, in: Beroepskeuze, Tijd-
schrift voor school-, studie- en beroepskeuzevoorlichting 
met de aanverwante gebieden 1973, 20. jaargang no. 2-3. 

Hier-en-nu-ervaring: 

Op welke wijze het hier en nu in de opvattingen van F. 
S. Perls een ingang is tot het terapeutisch proces, wordt 
uitvoerig belicht door A. J. A. Maas-Bos, Hier en nu, een 
literatuurstudie over de inzichten van de gestalttherapeut 
Frederick S. Perls, speciaal met betrekking tot zijn opvat-
ting over het hier en nu. Psychologisch Laboratorium, 
Universiteit van Amsterdam, mei 1973. 

Wijzen van omgang: 

Hoe relatieproblematiek helder in beeld kan worden ge-
bracht vanuit de begrippen samen-tegen, boven-onder, is 
beschreven door T. Leary in Interpersonal diagnosis of 
personality, New York, Ronad Press, 1957. 

Een overzichtelijke weergave van deze gedachtengang geeft 
N. Cuvalier in: Interaktionele· beschrijving van de per-
soonlijkheidsstruktuur, Interaktie Akademie, Hove bij 
Antwerpen, z.j. 

De klacht en de beklaagde: 

Op welke wijze binnen de gezinssituatie het verschijnsel 
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klacht over de beklaagde funktioneert, wordt ter sprake 
gebracht door C. J. F. van Veen en J. C. van der Meulen, 
Gezinsbehandeling, 3e druk, Samson, Alphen aan den 
Rijn, 1972. 

Therapie als het bewerken van relaties: 

Dat gedragsverandering tot stand kan komen in het be-
werken van relaties, wordt uitgewerkt door drs. W. van 
Kessel en drs. P. van der Linden in: Een interaktioneel 
model van gestoord gedrag en van psychotherapie, Insti-
tuut voor Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht. 

Zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de kliënt: 

Vaak. is de terapeutische situatie ingebed in een autori-
tair onterapeutisch systeem (bijvoorbeeld het z.g. medi-
sche model) waarin de kliënt zelf weinig zeggeuskracht 
heeft. Voor het veld van studie- en beroepskeuzeproble-
matiek zijn we doende een hulpverleningsmodel te ont-
wikkelen waarbij zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van 
de kliënt meer tot uitdrukking kunnen komen. 
J. W. Holleman en R. J. G. Maas, Planning en sturing 
van de studie- en beroepsloopbaan. Verschijnt binnen-
kort. 

Spreekgedrag en expressie: 

Een andere mogelijkheid om via spreekgedrag tot de er-
varing van het ik te komen aan de hand van literair werk, 
beschrijft M. Verlinden in: Geleide scenotherapie in het 
kader van de vrije expressiemethoden, Hoger instituut be-
drijfspsychologie en beroepsoriëntering, Antwerpen 1970. 
H. Burg, in: Gestalttherapie. Akademie voor Expressie te 
Utrecht 1-97 3. L. van Iersel en A. Visser: Dramatische ex-
pressie in verbale groepstherapieën en praatgroepen. Aka-
demie voor Expressie te Utrecht 1973. Marijke van den 
Berg e.a.: Speldokumentatie, Maarssen, 1972. 

Bezinning en stilte: 

Wie zich openstelt voor de eigen ervaring van gedrag, pra-
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beert daardoor dichter bij zichzelf, bij zijn eigen middel-
punt te komen. Het in-keren-in-zichzelf, het tot-zichzelf-
komen, maakt het mede mogelijk dat men uit zichzelf 
durft te komen, van zichzelf durft uit te gaan. In deze zin 
is terapie eigenlijk een intense vorm van zelfbezinning. 
Deze opvatting is terug te vinden in verschillende artike-
len in Sfinx, tijdschrift van het centrum voor zelfbezin-
ning, postbus 17, Hilversum. 

Presentatie naar buiten toe: 

Dat een duidelijke presentatie naar buiten toe inhoudt 
dat de kliënt zelf mee kan beslissen hoever hij op het aan-
bod wil ingaan, wordt uiteengezet door N. Cuvalier, Wat 
voor verschil is er tussen vorming en therapie in Samen-
spraak no. 17, een driemaandelijks bulletin van de Inter-
aktie Akademie, Hove bij Antwerpen, herfstnummer 1973. 
De presentatie naar buiten toe is ook duidelijk in het pro-
gramma van Center, (Gelderse Kade). 
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3. De ervaring van gedragsveranderingen 

3.1. Het beschikken over meer uitingsvormen 

In het voorafgaande heb ik ter sprake gebracht dat er 
allerlei uitingsvormen bestaan die in de terapie ontdekt, 
uitgeprobeerd en aangeleerd kunnen worden. Elke nieu-
we uitingswijze brengt andere belevingen of aspekten er 
van tot uitdrukking. Hoe meer uitingsvormen iemand tot 
zijn beschikking heeft, hoe minder gemakkelijk hij in een 
isolement zal raken. Een gevolg van terapie is vaak dat 
iemand zich in woord en gebaar anders uit. Soms gaat 
men tekenen . of dansen, muziek maken of schrijven of 
zoekt men op een andere wijze naar een meervoudige uit-
drukkingsmogelijkheid van zichzelf. Naast of als onder-
deel van een veranderende omgangswijze met anderen, 
leert men ontdekken dat het spreken alleen een beperkte 
en eenzijdige uitingswijze is. Wie bovendien steeds op 
slechts één uitingsvorm is aangewezen, leeft daardoor in 
een grotere angst. Want als in die ene hoofdin- en uitgang 
verstoppingen gaan optreden, wordt het isolement kom-
pleet. 

3.2. Het schrijven 

Ik wil hier nog ingaan op een uitingsvorm die in de voor-
afgaande hoofdstukken nauwelijks uitdrukkelijk is ge-
noemd en toch voortdurend aan bod geweest is, n.l. het 
schrijven. Het op schrift uitdrukking geven van mijn er-
varingen en belevingen is iets heel anders dan erover ver-
tellen. Bij het schrijven kan ik schrappen en schaven. U 
krijgt als lezer het schrapsel niet te zien en het schaafsel 
treft u niet meer in het boek aan. Schrijven maakt het 
soms gemakkelijker om naar binnen toe te luisteren. Er is 
minder dat afleidt. Er is meer tijd en rust om in een soort 
spiraal om de eigen ervaringen heen te draaien en er zo 
steeds dichter bij te komen. Het is mogelijk om ermee 
door te gaan tot datgene wat er te zeggen is er staat: on-
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omwonden en rechtovereind. In het schrijven ervaar ik 
enerzijds de mogelijkheid om me iets eigen te maken, naar 
me toe te halen en van de andere kant meer afstand te 
krijgen, er losser van te komen. Deze dubbele beweging 
van toeëigenen en los kunnen laten, ervaar ik zelf als erg 
belangrijk. Het ligt in de lijn van opnemen en loslaten, 
luisteren en zich uiten, binden en afscheid nemen, geven 
en nemen. Al deze uitingswijzen zijn in het schrijven heel 
duidelijk aanwezig. 

3.3. Het beschrijven van gedragsveranderingen 

Het bijhouden van een dagboek of het schrijven van brie-
ven kan een goede mogelijkheid zijn om tussen de tera-
pie-uren door te blijven werken aan verheldering van zich-
zelf. Het naast elkaar en zwart op wit zetten van de eigen 
belevingen kan hel pen orde te scheppen in de eigen ver-
warring en onzekerheid. Als afronding van een terapie 
vind ik een zowel mondelinge als schriftelijke beschrijving 
van de gedragsveranderingen van groot belang. In de be-
schrijving op schrift worden weer andere aspekten belicht 
dan bij de mondelinge nabespreking. Het op schrift stel-
len kan de gedragsveranderingen verstevigen en bevesti-
gen. Onlangs heb ik een aantal kliënten met wie ik tot 
een mondelinge afronding was gekomen, gevraagd om 
eens uitvoerig hun gedragsveranderingen op schrift te stel-
len. 
Deze beschrijvingen hadden als doel om naar zichzelf en 
naar de lezer toe uitdrukking te geven aan de verande-
ringsprocessen die ieder bij zich had ervaren en bewerkt. 
Het veranderen van gedrag is een moeizaam proces. Heel 
langzaamaan gaat iemand zijn eigen huis anders inrich-
ten. Stukje bij beetje maakt hij het meer bewoonbaar. Hij 
schept ruimte, doorbreekt muren, opent vensters, stapt 
over drempels heen en zoekt nieuwe ingangen en openin-
gen. Hij geeft zelf een eigen kleur aan zijn omgeving. In 
de naaste omgeving vallen die veranderingen soms wel op. 
Soms ook niet. Want het gebeurt ook dat iemand juist een 
nieuwe omgeving gaat opzoeken om opnieuw te kunnen 
beginnen met andere mensen in een andere situatie. Ge-
dragsveranderingen zijn nooit een geïsoleerd gebeuren. 
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Ze hebben invloed op de omgeving. Dat is misschien wel 
de grootste verandering die plaatsvindt: het loslaten van 
een oud evenwicht en het groeiend besef dat men zelf zijn 
eigen omgeving en leefsituatie mee kan bepalen en be-
invloeden. Toch blijven die gedragsveranderingen vaak 
beperkt tot de kleine eigen kring van vrienden, huisge-
noten, familie en collega's. De bundeling van deze be-
schrijvingen kan deze reikwijdte vergroten. Ik geloof dat 
in iedere beschrijving ervaringen zijn verwerkt waardoor 
u als lezer op ideeën of tot uzelf gebracht kunt worden. 
Misschien komt u ook dichter bij de durf om u te uiten 
en iets aan uw eigen situatie te veranderen, als u daar on-
vrede mee heeft. Het gaat in de beschrijvingen niet om 
spektaculaire grensoverschrijdingen, maar om hele kleine 
stapjes die de eigen leefruimte beetje bij beetje vergroten. 
Als houvast voor de beschrijvingen heb ik ieder de vol-
gende vragen voorgelegd: 

1. Geef eens aan hoe je b.v. een jaar geleden met jezelf 
en met anderen omging. Beschrijf dat aan de hand van 
bepaalde concrete situaties. Laat zien wat je niet durfde, 
niet kon of voor welke drempels je bleef staan. 

2. Probeer aan te geven hoe je je nu in soortgelijke situa-
ties gedraagt. Hoe je wijze van optreden en de manier van 
problemen oplossen er nu uitziet. 

3. Probeer aan te geven welke stappen jijzelf hebt ge-
nomen om aan je situatie iets te veranderen. Verlies hier-
bij de kleine stappen die je hebt gezet vooral niet uit het 
oog. Deze eigen kleine stappen kunnen anderen juist hel-
pen en inspireren tot iets dergelijks. 

4. Hoe ervaar je jezelf en je gedragsveranderingen? 
Hoe ziet je binnenkant eruit? 

5. Wat zou je op korte termijn nog willen veranderen en 
hoe ben je daar nu mee bezig? 

6. Kun je zeggen welke ervaringen in deze gesprekken 
belangrijk voor je waren i.v.m. gedragsveranderingen. Wat 
is de lijn tussen het een en het ander? 
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De een heeft de vragen duidelijk als richtsnoer genomen 
bij zijn verslag, de ander heeft ze veel meer verstaan als 
een ruim kader waarbinnen hij zelf belangrijke ervaringen 
een plaats kan geven. 
Sommigen hebben de briefvorm gekozen als wijze van be-
schrijving, anderen kozen voor strakkere lijnen. 
Waarschijnlijk zal ieder wel die vorm hebben gekozen 
waarin hijjzij zich het gemakkelijkst kan uiten. Ieder 
bleek door het schrijven zelf een stuk verder te zijn ge-
komen bij het verwerken van zijn problematiek. De ge-
schreven teksten zijn in hun geheel onveranderd overge-
nomen. Alleen de herkenbare persoonlijke gegevens wer-
den gewijzigd. Een van de schrijvers heeft me zijn dag-
boek erbij gegeven dat hij bijhield in de tijd dat hij 'het 
niet zag zitten'. 
In zijn wijze van beschrijven komt voelbaar over hoe hij 
steeds maar weer in een cirkel ronddraait. Hij wil zeker-
heid hebben vóór hij een bepaalde stap zet, terwijl het 
niet durven zetten van die stap juist zijn zekerheid en 
zelfgevoel 
Omdat juist dit vruchteloos gepieker zo vaak voorkomt, 
leek het me goed dit dagboek in zijn geheel op te nemen. 
Het (laatste) woord is aan degenen, die al doende bezig 
geweest zijn hun gedrag te veranderen. 

3.4. Ervaringen van gedragsveranderingen 

3.4.1. Kiki (22 jaar) 

1. Een jaar geleden had ik een passieve houding. Ten op-
zichte van velerlei zaken een vriendenkring opbouwen, 
daar had ik toen wel zin in, maar erg veel moei te deed ik 
er niet toe. De gedachte dat de mensen naar mij moeten 
komen, speelde hierbij een grote rol. Ik zelf toonde wel 
enig initiatief, maar over het algemeen genomen liet ik 
alles maar op me afkomen. 
Met vrienden onder elkaar zei ik nooit veel, oorzaken 
waren verlegenheid en ik dacht vaak ook: wat maakt het 
uit alS ik ook wat zeg. Ik zag de belangrijkheid niet in 
van mijn aanwezigheid. Uit mijzelf zou ik toen nooit de 
boventoon voeren. Eigenlijk een onderwaardering van 
mijzelf geweest. 
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2. Nu heb ik veel zelfvertrouwen gekregen waardoor ik 
meer wil en kan. Op de hockeyclub waarin aanvankelijk 
ik niemand kende, maak ik nu veel sneller contact, laat 
zien dat ik er ook ben, maak geen verlegen indruk. In ge-
zelschap praat ik ook gezellig mee zonder te denken: durf 
ik dat nu wel. Gewoon doen. Mijn hele probleem lag voor-
namelijk in het feit dat ik totaal geen zelfvertrouwen be-
zat, en met alles (koken, sport en op feestjes) dacht ik: 
ach, dat kan ik toch niet, laat ik er maar niet eens aan 
beginnen_ Mijn zelfvertrouwen was oneindig ver te zoe-
ken. Sinds ca. twee maanden heb ik er geen gebrek aan. 
De verlegenheid is grotendeels overwonnen, laat merken 
dat ik mijn eigen zegje heb. 

3. Deze situatie heb ik hoofdzakelijk bereikt door niet 
meer zo streng op mijzelf te zijn als voorheen. Bij alles 
wat ik deed, gold: vroeger was het niet voor honderd per-
cent in orde, dan is het slecht wat je hebt gepresteerd. 
Zelfvertrouwen wordt geschonden. Nu ben ik tevreden 
met de kleine dingetjes die ik heb gedaan, heb dan toch 
een voldaan gevoel. En dit stimuleert weer. 

4. Ik voel me veel ontspannener en gelukkiger. Het is net 
of er een hele zware last van me af is gevallen. Ik voel me 
erg opgelucht. De binnenkant is grotendeels hetzelfde ge-
bleven. Er zijn wel wat veranderingen opgetreden, maar 
deze hebben geen direkte invloed op mijn binnenste. Ik 
heb wel andere conclusies en mijn gedrag is ook veran-
derd. 

5. Op korte tennijn zou ik graag weer hard studeren, en 
daarnaast wil ik graag lezen, tennissen. Vorig jaar kwam 
er niets uit mijn handen, omdat ik me al zenuwachtig 
maakte over alles nog voordat de dag begonnen was. Nu 
sta ik vroeg op en merk dan dat ik nog veel tijd heb voor 
allerlei activiteiten en dan begin ik ergens aan met goede 
moed. En zo probeer ik mijn dag nuttig op te bouwen. 
Zodat ik een tevreden gevoel heb 's avonds. Ook al heb 
ik niet alles afgekregen wat ik graag zou willen doen. 

6. De ervaring dat ik niet zo op mijzelf moest vitten, wa-
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ren m.i. wel erg belangrijk voor mijn gedragsveranderin-
gen. De gesprekken op zich stimuleren mij en dat was een 
fijne ervaring. Het feit dat iemand zich inzette om met 
mij te willen praten, waardeerde ik. Veel over mijzelf te 
horen en erover te praten, was een ervaring op zich die 
zeker leidde tot mijn gedragsverandering. 

3.4.2. David (21 jaar) 

Begin 1973 moest ik veel schrijven en lezen voor een rap-
port. Dat rapport werd het eindprodukt van een zes maan-
den durend projekt. Heel vaak echter was het moeilijk 
aan de slag te komen, omdat een onverklaarbare gespan-
nenheid me steeds dwong me af te vragen hoe te begin-
nen, wat neer te schrijven etc. 
Dat mezelf sarren door oiU me heen muurtjes te bouwen, 
werd me telkens te veel. Dan hield ik uitgeput op, terwijl 
de gespannenheid bleef bes taan. 
Ik ging dan iets doen om die gespannenheid te vergeten 
en zocht een vriend of café op. Een van mijn kennissen, 
Klaas, bezocht ik zodoende erg vaak. Als_ ik bij hem kwam, 
ging ik zitten en hij koffie zetten. Waren we met z'n twee-
en, dan vlotte het gesprek moeilijk. Was er nog iemand, 
dan hoefde ik alleen te antwoorden of een vraag te stellen 
over iets wat me niet werkelijk interesseerde. We praat-
ten b.v. over de relatie tussen twee mensen binnen de ge-
meenschappelijke kennissenkring. Het was heel makke-
lijk voor me om over de probleempjes e.d. binnen zo'n 
relatie te praten en zelfs te oordelen zonder me bloot te 
geven. Of ik zocht een café op, keek en luisterde naar 
mensen. Soms liep ik tegen kennissen op of viel in een 
gesprek. 
Steeds was het wel te klaren om niet met je eigen proble-
men zoals die energie vretende spanning te worden ge-
confronteerd. · 
Ik was er lange tijd van overtuigd dat ik alléén deze pro-
blemen moest oplossen en het drong maar heel langzaam 
tot me door dat anderen juist erover probeerden te pra-
ten. Het drong definitief tot me door toen een lid van 
mijn werkgroep met mij een lang gesprek over een paar 
eigenschappen van haar had die zij aan het veranderen 
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was nadat in een groepsgesprek bleek dat deze eigenschap-
pen een funeste invloed hadden op werkbesprekingen e.d. 
Zij overtuigde mij erop deze wijze van dat een gesprek 
heel vruchtbaar kan zijn. 
Daar toen het nut van het gesprek tot me doordrong, heb 
ik met haar ook een voor mij moeilijke ervaring doorge-
praat. Ter realisatie van een deel van het bovengenoemde 
projektrapport zat ik in een groepje van drie mensen, 
waaronder zij. Voor de tweede bijeenkomst van dit sub-
groepje stond het tot stand brengen van een werkschema 
op de agenda. Ik had thuis wel even nagedacht over mo-
gelijke opzetten. Het liefst had ik een heel verhaal op pa-
pier gezet, maar ik oordeelde de opgaaf al gauw als te 
moeilijk. Hiermee was ik echter niet gerustgesteld en 
daarom verbeeldde ik me dat ook de andere twee veel 
moeite zouden hebben met het bedenken van een sche-
ma. Zodoende zouden we alle drie naar mijn idee de vol-. 
gende dag zonder iets op papier aan tafel verschijnen en 
dan zou ik in mijn ogen geen nederlaag hebben geleden. 
Ik hield ook de mogelijkheid open dat één van beiden 
een schema had en dan leed ik nog geen nederlaag, hoe-
wel het erger zou zijn dan het eerste geval, omdat er altijd 
nog één was die geen schema had kunnen maken. Daarom 
was het een hele klap voor me toen de volgende dag de 
twee anderen met een concept, en nog wel bijna een eens-
luidend concept, kwamen. Wat voelde ik me beroerd! Er 
was niet eens de mogelijkheid mijn eer te herstellen door 
de twee voorstellen bij elkaar te brengen. De verdere be-
spreking zei ik bijna niets. Voor de zoveelste keer was de 
verwachting die in mijn onderbewuste leefde uit elkaar 
gespat. 
De daarop volgende ontreddering was uiterlijk te merken 
en het meisje, bij wie ik (het was inmiddels twee maanden 
later) deze situatie aarzelend aanroerde, zei dat ze dit toen 
aan mij merkte. Wat ik hierboven heb verteld, is een zeer 
uitvoerige beschrijving van het gebeurde. Ik roerde dit 
onderwerp slechts met enkele woorden aan. 
En, om mijn verhaal weer op te pakken, toen haar dus op-
viel hoe ik mij terugtrok, hield zij onmiddellijk in. Zij 
herkende n.l. een situatie die al vele keren bij haar was 
voorgekomen en waarvan zij had leren inzien dat de oor-
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zaak ten dele te zoeken was in haar eigen manier van op-
treden. Dit gesprek wierp op den duur vruchten af. Ik 
kwam een stapje verder toen ik me bewust werd van de 
betekenis van praten en luisteren. Maar ik besefte ook 
dat ik dit nog helemaal moest leren. Na dit gesprek wens-
te ik alleen die mensen te ontmoeten die me op een of 
andere manier konden helpen. Dat was al een stap voor-
uit. Toch namen de spanning en verwarring weer toe. 
Het opzoeken van kennissen en vrienden om alleen over 
mijn moeilijkheden te praten, irriteerde me op den duur. 
Wat waren zij bewonderenswaardig die zo positief over 
zichzelf konden praten met anderen. Ik was jaloers en 
schaamde me voor mijn zwakte. Beide gevoelens werden 
sterker naarmate ik van meer mensen merkte dat zij min 
of meer regelmatig hun verhaal vertelden. Het bezoek 
aan anderen nam vrij abrupt een einde. Maar mijn ver-
langen om te vertellen en iemand te ontmoeten die wer-
kelijk zou luisteren groeide en overwon de schaamte. Ik 
zocht iemand die naar me zou luisteren hoe verward het 
ook zou wezen. Uiteindelijk vond ik iemand bij het P.A.S. 
(Psychologisch Adviesbureau voor Studenten). Dat kwam 
zo. De studie vlotte allang niet meer en daarom bracht ik 
twee keer kort achter elkaar een bezoek aan de studie-in-
formatheek van de universiteit. De tweede keer vroeg ik 
om een test waarmee eventueel een profiel van mijn be-
langstelling kon worden geschetst. Naar aanleiding van 
deze gesprekken had ik een aantal gesprekken met twee 
studie-adviseurs. In die gesprekken bleek dat mijn studie-
problemen samenhingen en zelfs voortvloeiden uit per-
soonlijke problemen. Studiekeuze was nog niet aan de 
orde. Eerst moest er iets met mezelf gebeuren. Zo kwam ik 
- eigenlijk terloops - in contact met een psycholoog die 
juist datgene deed wat ik nodig had. Hij luisterde naar 
mij, aanvaardde mijn onzekerheid en verwarring e.n hielp 
me op weg. Nu ik dan iemand had gevonden die naar 
mij luisterde, merkte ik ook hoe gebrekkig mijn luister-
vaardigheid was. Maar die neemt toe (met stapjes) sinds 
ik mijn verwarring en ongeduld gewaar ben (want dit 
zijn dingen die ik samen met de psycholoog heb gevon-
den). Het kost n.l. zoveel aandacht en energie om deze 
innerlijke chaos de baas te blijven, dat er geen greintje 
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aandacht overblijft voor wat de ander zegt. 
En tenslotte: reeds na het tweede gesprek met de psycho-
loog merkte ik dat die drie kwartier in de twee of drie 
weken niet voldoende waren om alles te vertellen wat je 
gelukkig maakte of diep kwetste. Dat tweede gesprek liet 
een rottige indruk achter. En toch wilde ik juist hem in 
de eerste plaats zoveel mogelijk vertellen wat er gebeurde. 
Toen ben ik begonnen met brieven schrijven. Dit be-
schouw ik als het volgende stapje op de weg. Waarheen? 
Noem het bevrijding. 

3.4.3. Elly ( 49 jaar) 

Je vroeg me je in een brief te schrijven over mijn erva-
ringen, opgedaan tijdens de terapeutische gesprekken. 

1. Je bent benieuwd hoe ik één of twee jaar geleden met 
mezelf omging. Ik voelde me bij tijden erg gefrustreerd 
in mijn werk, omdat ik het gevoel had steeds verder van 
mijn jongere collega's af te komen staan. Een oudere col-
lega met wie ik altijd veel bepraatte, ook privézaken, was 
naar elders vertrokken. Enkele jongere collega's waren er-
voor teruggekomen. Omdat zij met nieuwe ideeën kwa-
men en erg enthousiast waren, voelde ik me steeds klei-
ner worden. 
Ook op mijn afdeling ging alles vrij stroef. Ik had vaak 
het gevoel dat ik er maar bij bungelde en dat ze me alleen 
maar nodig hadden in dringende gevallen. Sommige chefs 
zagen nooit sociale problemen en wilden nauwelijks luis-
teren als ik iets over de kliënten wilde vertellen of vra-
gen. Ik durfde er weinig van te zeggen. Ook tegen de vrij 
jonge cheffin (ca. dertig jaar) durfde ik weinig te zeggen 
over wat me niet zinde in haar. De wekelijkse bespreking 
waar iedereen die op mijn afdeling werkt, welkom is, be-
zocht ik nooit, omdat ik me er niet thuisvoelde. De enkele 
keer dat ik erheen ging, was als er een bekende mee kon 
gaan. 
In mijn privé-leven voelde ik me erg onder druk gezet 
door mijn zus die na het overlijden van mijn vader in juni 
1971 met mij wilde gaan samenwonen in de omgeving 
van mijn woonplaats. Ze had het niet meer naar haar zin 
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in haar werk en wilde haar baan opgeven. 
Deze onvrede van haar resulteerde in een overspanning 
waar ze met medicijnen probeerde uit te komen. Ik heb 
me altijd de mindere van mijn zus gevoeld. Zij kan alles 
beter, wist alles veel beter, was veel flinker. Ze was ge-
trouwd geweest, had kinderen en kleinkinderen. Ik mocht 
toekijken. V oor haar kinderen die nu allemaal volwassen 
zijn, voelde ik me 'maar' een tante die niet veel voor hen 
betekende. Een paar mensen van mijn werk met wie ik 
omging, begonnen me te irriteren om wat ze wèl en wat 
ze niet zeiden. Ik wist dat het aan mij lag, maar ik was 
niet in staat er verandering in te brengen. 
Door de gesprekken heb ik meer zelfinzicht gekregen en 
daardoor ook wat meer zelfvertrouwen. Ik praat meer met 
mijn collega's en trek me nu minder terug. Op mijn werk 
durf ik meer te zeggen en durf ik iets meer van mezelf te 
laten zien aan de medewerkers. 
Ook mijn houding t.o.v. mijn zuster is veranderd. Ik zeg 
haar meer hoe ik over een en ander denk en heb haar ter-
loops gezegd dat ik niet veel perspectief zie in een samen-
woning en het gevoel heb dat zij er ook niet veel zin meer 
in heeft. 
Ik laat haar duidelijk merken dat ik het fijn vind als ze 
een weekend bij me is of ik bij haar. 
Omdat ik nu weet dat ik me nog nooit van het ouderlijk 
huis heb losgemaakt en deze band naderhand met mijn 
zuster heb voortgezet, ben ik nu bezig me wat meer los 
te maken van haar. 
Met haar kinderen probeer ik nu ook op een andere ma-
nier om te gaan en hen te zien als volwassenen met wie je 
op gelijk nivoo kunt omgaan. Ook aan hun probeer ik iets 
van mezelf te laten zien. 
De omgang met een juffrouw van de zaak met wie ik tus-
sen de middag altijd in de kantine zat en die me. verleden 
jaar erg begon te irriteren, is nog erg wisselend. Soms 
kan ik gezellig met haar praten, maar vaak vind ik dat ze 
zit te zeuren. 
Ik heb haar gezegd ook weleens samen met mijn collega's 
in de kantine te willen zitten en dat ze daar ook biJ kan 
komen als ze dat wil. Incidenteel doet ze dat. Er zijn ech-
ter momenten dat ze ergens alleen aan een tafeltje zit, dat 

91 



ik me geroepen voel bij haar te gaan zitten, hoewel ik het 
liever niet doe, maar omdat ik het zo onaardig van mezelf 
vind dat ik haar in de steek laat. 

2. In mijn werk heb ik om vaste werkbespreking gevraagd. 
De mogelijkheid van werkbegeleiding bestaat ca. twee 
jaar. Voor de jongeren was het verplicht. Incidenteel 
vroeg ik weleens advies, maar ik vond met mijn ervaring, 
dat ik het zelf moest kunnen. 
Ook was ik bang mezelf te veel bloot te geven en dat ze de 
indruk die ik al van mezelf had, n.l. dat ik slecht werk le-
verde, zou bevestigen. In deze twee jaar heb ik zoveel ver-
trouwen gekregen in de werkbegeleidster dat ik mede 
door mijn toenemend zelfinzicht deze stap heb kunnen 
doen kortgeleden. 
Sinds december 1973 heb ik mijn uniform uit kunnen la-
ten. Ik heb deze ruim twintig jaar gedragen op mijn werk. 
Geen van mijn collega's droeg nog werkkleding die voor 
hen te veel een identificatie met het bedrijf betekende. Ik 
werd er weleens mee geplaagd. 
De eerste twee keren moest ik mezelf voorhouden dat het 
niets bijzonders was en mochten de medewerkers al iets 
van hun verbazing laten merken, dan deed ik net of ik 
het niet zag. Nu ben ik er overheen en doet het me niets 
meer en heb ik me erover verbaasd dat ik er zoveel waar-
àe aan heb gehecht. 
Een lezing die ik moest houden voor een aantal mensen 
van een aanverwant bedrijf, die me veel zweetdruppels en 
maagkrampen opleverde bij de voorbereiding, werd een 
heel stuk gerelativeerd toen we er samen over konden pra-
ten en we het 'opkijken tegen' zowel letterlijk als figuur-
lijk onder de loep namen. 

3. Ik ben erg blij met mijn toegenomen zelfinzicht, want 
nu kan ik er wat aan doen. Omdat ik nu weet dat ik ver-
schrikkelijk jaloers ben geweest op mijn zus, is het een 
heel stuk weggeëbd. Ze staat nu niet meer op een voet-
stuk, maar meer op gelijk nivoo. Doordat ik wat meer 
zelfvertrouwen krijg, voel ik me prettiger. Met de erva-
ringen opgedaan in de gesprekken kan ik ook anderen 
helpen. Mijn binnenkant is nog weleens wat onzeker en 
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mijn boosheid durf ik vaak nog niet te laten zien, vooral 
niet aan mensen met wie ik dagelijks omga. 
Ik heb gemerkt dat het niet getrouwd zijn me toch ook 
vaak parten speelt en me vaak het gevoel geeft niet mee 
te tellen, aan de kant te staan. Ik ben over het algemeen 
wat bang voor het mannelijk geslacht en daardoor niet 
vrij in mijn optreden. 

4. Ik zou wat gemakkelijker willen worden in de omgang, 
speciaal met mannen. Ik zou wat minder bang willen zijn 
om de ander iets te zeggen over wat mij hindert of niet 
aanstaat. Ik zou wat minder kwetsbaar willen zijn als men 
tegen mij iets onaardigs zegt. 

5. De ervaringen in de gesprekken die erg belangrijk voor 
me waren, waren o.a. de ontdekking van de jaloezie op 
mijn zuster en mijn minderwaardigheidsgevoelens die 
daarmee samenhangen. 
Het nog nooit losgelaten hebben van het ouderlijk huis 
en het 'laatste' gesprek met mijn vader, waarin ik hem 
nog een en ander kon zeggen. 
Hoewel het erg emotioneel voor me was, heeft het me ge-
holpen zijn dood te verwerken. Het ontdekken van een 
autoriteitsconflict dat ik heb overgedragen van mijn vader 
op de mannen in het algemeen. 
Belangrijk voor me was ook te ontdekken dat ik gauw in 
de put zat, maar door een kleinigheid er ook weer snel 
uitkwam. 
Ik heb ervaren dat door je gevoelens te verwoorden het 
gemakkelijker wordt het te aanvaarden. 
Ik heb ook gemerkt hoe belangrijk het is als iemand naar 
je luistert. Ook dat het je goed doet als je je eenzaam 
voelt, dat er iemand zegt dat hij je graag mag. In mijn 
werk kan ik dit ook in praktijk brengen. Ik vin,d het wel 
moeilijk bij deze laatste vraag de lijnen te zien. Ik hoop 
dat je hier iets aan hebt. 

3.4.4. Margriet (23 jaar) 

1: 
a. Ik zag mezelf steeds staan, bij alles wat ik deed leek het 
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alsof ik over mijn schouder heen keek. 
De ik die toekeek, was een strenge ik, die zeer kritisch de 
andere ik bekeek, bij elke foute gedraging de andere ik 
op de donder gaf, het uiterlijke van de ander verafschuw-
de. Aan het ervaren van wat ik bij een ander te weeg 
bracht, hoe een ander op mij reageerde kwam ik niet toe. 
Ik bleef steken in deze kritische en beschuldigende zelf-
beschouwing, naar buiten was ik voor iedereen vriende-
lijk. 

b. Ik kan niet boos worden op anderen, ik ben bang dat 
ze me gek vinden, me laten vallen. Van elke rotsituatie 
zoek ik de oorzaak in mezelf. 
Ik ben ook zo dom, onhandig etc. 

c. Ik word depressief, zie het helemaal niet meer zitten, 
blijf depressief, wil depressiviteit verklaren, denk dat dit 
komt doordat ik mijn lichaam niet mooi vind, vind me-
zelf eigenlijk te dik (aan mijn klerenmaat zie ik dit niet 
af), wil niet nog dikker worden, begin mezelf te pesten, 
duik in de koekjestrommel, helemaal niet lekker meer 
maar toch maar doorgaan, ik word nerveus en onzeker. 

d. Iemand zegt iets onaardigs tegen mij. Ik zeg niets te-
rug, ik moet er van mezelf tegen kunnen, maar 
pats, boem is de ander blijvend onaardig. 
Telkens als ik. hem zie, denk ik aan dit ene voorval. Zie 
geen andere dingen in zijn gedrag. 

e. Ik ben begrijpend en mild voor anderen. Ik kan hun 
zwakheden zo goed goedpraten. 
Maar voor mezelf kan ik niet streng genoeg zijn. 
Ik heb twee kanten, een sterke en een zwakke. 
De sterke is de doortastende, de aardige, de vlotte, de 
knappe kant. De zwakke is de onzekere, de bange, de de-
pressieve kant van mij. 
Ik wil die zwakke weg snijden uit me. Ze maakt me het 
leven zo moeilijk. Ze remt me. 

2: 
a. Ik probeer nu te voelen hoe de ander met mij omgaat, 
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hoe hij bij mij overkomt, hoe ik bij hem overkom. Ik pro-
beer te reageren op dit gevoel. 
Blijf niet steken in een vaag gespannen gevoel, van oh 
jéh, ik doe het weer verkeerd, ik ben ook zo stom. Als ik 
die spanning op voel komen probeer ik een keuze te ma-
ken, of uitpraten; doe ik wat verkeerd, doe jij wat ver-
keerd of beslissen: dit is niet zo belangrijk op dit moment. 
Dit laatste vind ik nog altijd moeilijk. Ik zie een heleboel 
dingen vrij zwaar. 

b. + d. Ik uit mijn irritatie veel gauwer; als ik boos ben 
op iemand wil dat nog niet zeggen dat ik de hele persoon 
afkeur. Ik vind nu dat iedereen heel veel kanten en eigen-
schappen heeft die op hetzelfde moment aanwezig zijn. 
Iemand kan boos op mij worden en tegelijkertijd een kop 
koffie voor me inschenken. Ik kan anderen nu meer in 
hun geheel zien. 
Als vrienden mij laten vallen, omdat ik een keer iets on-
aardigs zeg of doe, blijf ik zelf overeind staan, omdat ik 
weet dat ik naast deze onaardige dingen ook goede dingen 
doe. 

c. Ik probeer mijn triestheid te voelen, zo, nu ben ik 
triest, ik voel me rot. Ik probeer het niet meer te verkla-
ren, niet meer af te schuiven op mijn ontevredenheid over 
mijn lichaam. 

Ik haal geen koekjes meer in huis. Mocht ik dit toch niet 
kunnen weerstaan en er eens een paar achter elkaar op-
eten, dan zeg ik tegen mezelf: wat ben je toch een pester 
en verder negeer ik het gebeuren. Mocht ik er echt dik-
ker van worden, dan zal ik op dat moment beslissen ik ga 
minder eten. 

e. Ik wil mijn zwakke kant niet kwijt. Behalve onzeker-
heid, bangheid, zitten er liefheid en een invoelend ver-
mogen voor de moeilijkheden van anderen aan deze kant. 

3: 
a. Ik probeer het toekijken op mezelf weg te schuiven, dit 
gewoon te negeren, reageer op wat de ander zegt, over-
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weeg je reacties niet te lang, voel wat iemand op dit mo-
ment voor je betekent, heb ik iets terug gezegd, dan kan 
ik er achteraf nog wel over denken, ik zeg duidelijk tegen 
mezelf dit is goed gedaan of dit doe ik een volgende keer 
tóch anders. 
Ik schiet niets op met: oh, wat ben ik toch stom zo iets 
te zeggen, wat gemeen zo iets te zeggen, wat voel ik me 
schuldig. Ik zeg dit doe ik meer zo, dit is toch iets 
wat ik voortaan anders aan zal pakken, ik probeer dit an-
ders te doen. 

Mijn zelfverwijten zijn veranderd in een zelfkritiek die ik 
opbouwend wil laten zijn, ik laat mijzelf niet door mijn 
kritiek neerhalen, ik probeer om niet in mijn schuldge-
voel weg te zakken. Ik probeer er bovenuit te komen. 

b. + d. Ik vind dat je iets onaardigs tegen nie zegt, ik zeg 
je dat, soms durf ik dat niet, soms vind ik het niet nodig. 
Ik wil je om deze ene opmerking niet voorgoed pats, boem 
wegschuiven. Een ander moment ben je weer goed tegen 
mij. Ik verlang andersom ook van jou dat je mij niet zult 
laten vallen. 

c. De triestheid is van mij, ik ben of word zelf triest. 
Ik kan niet verhinderen dat ik als reactie op wat voorge-
beuren of eigenlijk zo maar wegzak in triestheid, het 
hoort bij me. Ik probeer er wel uit te stappen. Ik ga recht-
op staan, voel de ruimte om me heen, rek me uit en pro-
beer het gevoel van nietigheid, kleinheid, zoutzak zijn te 
overwinnen. Ik ga naar iemand toe, en ga iets doen. 
Ik doorbreek gewoonten, ik haal geen koekjes meer. 

d. zie vorige vraag. 

4: 
Ik heb het gevoel dat ik de vorige vragen afstandelijk be-
antwoord, de problemen in deze vragen die een jaar ge-
leden nog hevig bestonden, spelen nu niet meer of in veel 
mindere mate. Ik krijg een gevoel van enorme blijheid 
dat ik zover ben gekomen. Ik voel me ook wel angstig, ik 
kan de stappen die ik heb gedaan heel slecht benoemen; 
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ik wil dit zo graag, want mocht ik weer wegzakken, dan 
weet ik de weg terug. Ik heb toch wel vertrouwen in me-
zelf. Ik weet dat rotsituaties niet meer hulpeloos zijn. Ik 
kan iemand de hel pende hand vragen. Ik heb het gevoel 
dat ik mijn eigen situatie in de hand heb. 

5: 
a. Ik wil de omgang met mijn vriend nog verbeteren. Ik 
wil proberen helemaal vanuit mezelf eerlijk tegenover 
hem te zijn. 
b. Ik wil dit kunnen zijn in zijn nabijheid. 
c. Ik wil mijn faalangst voor mijn studie de baas worden. 

Hoe ik daar nu mee bezig ben? 
a. Eerlijk. Ik wil nu dat je weggaat, ik wil met je vrijen, 
nu wil ik alleen zijn. 
b. Ik probeer me niet te forceren door al tijd iets te zeggen. 
Ook stilte :ls een stuk van mij waarvoor ik een plaatsje 
Inruim. 
c. Ik ben bang iets te vragen, ik stap er toch op af, vraag 
ik iets stoms, dan ben ik er toch op afgestapt. 

6: 
In de zomervakantie voelde ik geen enkel contact meer 
met iemand. René Maas voelde deze drempel tussen ons 
aan. Hij wierp de drempel tussen ons in, terwijl we bei-
den stonden. En vroeg mij om over de drempel te stap-
pen. Ik kon het niet, durfde het niet, wilde dat hij het 
zou doen, dat hij zou zeggen: ik kom wel naar je toe. Ik 
voelde me volkomen afgesloten. Stapje voor stapje kwam 
ik dichter bij (eigenlijk om René niet voor zijn hoofd te 
stoten). Opeens voelde ik dat René me niet onverschillig 
zag naderen. Dat hij werkelijk wilde dat ik dichter bij 
kwam, dat hij net zo gespannen als ik naar de drempel 
keek, en ik stapte en zag voor het eerst sinds lange tijd 
dat er iemand blij was over wat ik deed. Ik had het ge-
voel: nu heb ik weer contact. 
Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag. Ik kan het 
veranderen. 

Ik- zwakke kant onzeker, angst 
sterke kant stap overal op 
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Soms overheerst de één, soms de ander, ze zijn even sterk, 
anders was één van de twee allang verdwenen. Ze werken 
elkaar echter tegen, zodat de eindstand nul is. 
Ik probeer nu beide kanten naast elkaar te houden en 
niet tegenover elkaar. 
Ik heb je nodig: dit te kunnen zeggen, betekent veel voor 
mij. Hulp bieden ging altijd beter dan vragen. 

3.4.5. Jacques (28 jaar) 

Hierbij zend ik je het gevraagde verslag, globaal ingedeeld 
volgens de vragen. 
1. De voornaamste klacht waarmee ik op het P.A.S. aan-
kwam, was mijn verlegenheid. Binnen dit zelfbeklag ging 
ik zeer voorzichtig met mezelf om. Daar ik ook nog eer-
zuchtig was, zocht ik mijn heil in de studie. Later ontdek-
te ik dat ik me in een steeds groter isolement aan het wer-
ken was, dat er eigenlijk niemand was die het wat kon 
schelen hoe goed of slecht het met mijn studie ging. Dit 
resulteerde in een afkeer van de studie, die nu zondebok 
werd. 
In de omgang met anderen was ik zeer passief. Voorbeeld: 
Als lid van een studenten-gezelligheidsvereniging ging ik 
daar wel vaak heen, voegde me bij een bepaald vast groep-
je, zei weinig of niets; voelde me geïsoleerd en rot, bleef 
in dit gevoel steken. Ik kwam niet voor mezelf op. Voor-
beeld: In diskussies gaf ik soms anderen gelijk die zeer be-
slist iets beweerden, terwijl ik pertinent wist dat het niet 
zo was. 

2. Tegenwoordig ben ik nog wel zwijgzaam, maar neem 
wel vaker het initiatief. Dan kunnen een paar woorden 
soms een heleboel losmaken. Ik loop niet met mijn me-
ning te koop, maar geef haar wel als ik denk dat het no-
dig of nuttig is. 
Wat de studie betreft (het tweede grote probleem), die 
probeer ik gewoon af te maken (taakmotivatie). 

3. De stappen, genomen om van 1 naar 2 te komen zijn 
niet zo spectaculair. Bijvoorbeeld heb ik me geoefend om 
op kleine alledaagse vragen snel met ja of nee te ant-
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woorden (vroeger aarzelde ik altijd) - het direkter for-
muleren van zinnen b.v. door ze met 'ik' te laten begin-
nen. 
Gedurende mijn middelbare schooltijd heb ik veel, en 
met plezier, getekend en geschilderd. Na de hbs moest ik 
in militaire dienst en daar kwam ik er niet meer toe. De 
laatste jaren heb ik er vaak aan gedacht weer te gaan 
tekenen; maar het bleef bij een gedachte tot ik in septem-
ber j.l. een advertentie las van een avondakademie 
Toen heb ik de stap 'gewaagd'. Ik volg er nu met veel ple-
zier een kursus, portrettekenen. Het is of ik een belang-
rijk stuk van mezelf, waarvan ik bijna vergeten was dat 
ik het had, weer uit de ijskast heb gehaald. 

4. In het begin had ik nogal eens last van het gevoel dat 
een 'nieuw stukje gedrag' niet echt was, maar gemaakt. 
Dat mijn binnenkant niet overeenkwam met mijn buiten-
kant. 
De overweging dat misschien alle gedrag aangeleerd is 
(ook het vroegere verlegen gedrag) heeft mij over dit ge-
voel heengehol pen. 

5. Ik zou nog wat spraakzamer willen worden. 
In eerste instantie ben ik hiermee bezig door als ik iets 
te zeggen heb dit snel te doen en niet nog eventjes te 
wachten, wat ik vaak doe. 

6. Het belangrijkste dat me in de gesprekken duidelijk is 
geworden, is het besef dat ik verantwoordelijk ben voor 
mijn gedrag, dat ik zelf in de hand heb of kan nemen; dat 
ik manko's in mijn gedrag niet kan (en niet hoef) af te 
schuiven op een ver verwijderd 'iets'. 

3.4.6. Marion (27 jaar) 

Waarom kwam ik bij je? 

I. Omgaan met anderen één à twee jaar terug: duister-
nis:? kloven, moeizaam7 spanning. Altijd proberen zoveel 
mogelijk van de ander (wie dat ook was) te krijgen, in de 
vorm van aandacht, bewondering, etc. 
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Altijd met mijn gedachten en plannen op de situatie voor-
uitlopend, of achteruitlopend, zodat ik hier-en-nu niet be-
schikbaar was, waardoor plannen en verwachtingen altijd 
in duigen vielen. In de praktijk resulterend in weinig of 
geen vrienden hebben, alleen wat oppervlakkige kennis-
sen. Buitengesloten voelen. Elke relatie die ontstond werd 
daardoor veel belangrijker geacht (overschat) dan ze, ob-
jektief gezien, verdiende, hetgeen natuurlijk weer op te-
leurstellingen uitdraaide. Ook wel angst voor andere men-
sen (ze mochten eens wat van mij willen), waardoor ik 
mensen afschrikte, waardoor ik kan zeggen: 'Het is maar 
goed dat ik me niet open heb gesteld, want ze hadden me 
toch niet gemoeten, zie je wel.' Als ik me eenmaal open-
stelde dan het vragen van konstante bewijzen van beves-
tiging, aardig vinden, etc. 
Een aardig neuroties rotzooitje kortom. 

2. nu: rust" ontspanning" warmte" ruimte, licht. 'I am I 
and you are you and if by chance we meet each other, its 
beautiful and if not' wat dan nog, dan is de wereld er 
niet minder om. Het geeft me een ontzettende rust om \ 
niets meer te hoeven van al die mensen, maar ik. heb zelf 
iets te bieden en als ze dat aannemen is het reuze fijn en 
als ze het niet van me moeten, is dat ook prima. Vaak 
krijg ik ook zo maar iets van anderen, waar ik niet eens 
om gevraagd heb en dat maakt me helemaal blij. 
Ik voel ontzettend veel ruimte om mezelf en andere men-
sen. Gaan jullie maar rustig je eigen gang, dat doe ik ook 
en zo is het goed. Respekt zou je het ook kunnen noemen, 
respekt voor iedere eigen-heid (ook die van mijzelf, een 
gevoel van eigenwaarde zonder uniekheidspretenties). 
Maar niet als gesloten . . . langs elkaar heen glijdend, 
maar in verbinding onderling, steeds wisselend. 
Natuurlijk bots ik wel es met iemand of ik vlucht ervoor, 
maar dat gebeurt niet zo vaak. 
In praktijk: ik sta af en toe versteld van de vele mensen 
met wie ik kan kommuniceren, goede relaties heb en voor-
al al diegenen met wie ik de mogelijkheid tot interaksie 
hebfvoel, zo van: het zit erin en als het zo uitkomt, komt 
het er wel uit ook en als het niet zo uitkomt, geeft het ook 
niet. 
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3. Hier kan ik me niet zoveel van herinneren. 
Wat me nog erg goed bijstaat, was de plotselinge kon-
frontatie met mezelf waar jij me toe dwong: ,Kijk eens 
naar die stoel, daar zit Marion, wat vind je eigenlijk van 
haar?' Ik vond mezelf toen een heel zielig, verdrietig klein 
hoopje mens, helemaal niet lijkend op die flinke meid 
die ik zo nodig moest wezen van mezelf. Realiteit en wens 
lagen erg ver uit elkaar. Het heeft mij geholpen om eens 
wat warmte voor mijzelf te gaan voelen, ik kreeg eigenlijk 
medelijden met mezelf, dat was iets volkomen nieuws 
voor me. 
Dat warmte-voor-mezelf-voelen, zelfakseptatie, is steeds 
meer geworden, toen ik zo langzaamaan merkte dat ik 
met verdriet (tonen van mijn zwakte) en met emoties naar 
mensen toe heel goed bij die mensen aan kon komen. Ze 
waren er zelfs blij mee. Als je eens wist hoe moeilijk het 
mij vroeger viel om aan iemand, wie dan ook, gewoon te 
laten merken dat ik 'em aardig vond. 
Ik kon helemaal niet vriendelijk zijn! Alleen maar stuurs 
en nors. Maar langzaamaan ontdekte ik dat ik door vrien-
delijk tegen mensen te zijn, ook vriendelijke mensen te-
genover me kreeg (stuursheid wordt me nog weleens ver-
weten, maar die is vaak selektief.) 

4. Hoe ervaar ik mezelf en mijn gedragsveranderingen? 
Wel fijn, ik ben erg blij met mezelf en wat er allemaal is 
gebeurd (en nog). In een Gestaltoefening heb ik mijzelf 
eens kado moeten doen aan mezelf, en dat was erg leuk. 
Het kado dat ik mij gaf (en was) was een gladde bruine 
steen die je in de hand kon nemen en aan een leertje om 
de hals kon hangen. V oor een oppervlakkige beschouwer 
was het gewoon een gladde bruine gepolijste steen, maar 
als je even de moeite nam om goed te kijken, dan zag je 
in die steen van alles gebeuren: kleurige stralen die er-
doorheen flitsen, van alles gebeurde erin die steen. En als 
je dat erin zag en je hing hem om je nek, dan bracht hij 
geluk en blijheid aan de drager. Dat beeld bevalt mij erg 
(ik heb het tenslotte ook zelf verzonnen.) 

5. Wat zou ik nog willen veranderen en hoe? 
Ik zou graag een paar kilo afvallen, maar hoe, als ik dàt 
wist! 
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Waaraan ik nog wat aan het schaven ben, is mijn enorme 
onstuimigheid naar andere mensen toe, mijn ongeduld. 
Als je je voorstelt dat iedereen zo in z'n huisje zit met 
een deur, waardoor hij iemand kan binnenlaten of bui-
tensluiten of zelf naar buiten gaan naar iemand anders 
toe: als ik dan bij iemand aan de deur kom en hij doet 
niet meteen open, dan ben ik gauw geneigd om de deur 
maar open te trappen, zonder even te wachten of ie mis-
schien voorzichtig toch open doet. 
Ik wil meteen binnengelaten worden, of anders donder 
ik wel door de muur. Dit gaat zowel op voor negatieve 
als positieve gevoelens naar hen toe. Dat veroorzaakt na-
tuurlijk enorme schrikreaksies. Ik druk het wel een beetje 
sterk uit, maar het klopt wel. 
Gelukkig krijg ik al steeds meer geduld, want zo'n jaartje 
terug keek ik niet eens of er wel een deur inzat, dan ging 
ik meteen dwars door de muur. Met alle ravage vandien. 
Het heeft me opgeleverd dat er een aantal mensen erg 
bang van me zijn, een paar erg kwaad op me, een enke-
ling vond het niet erg en nog een paar zijn me er dank-
baar voor; die hadden hun voordeur eens op slot gedaan 
en toen de sleutel weggemaakt. · 
Gelukkig ben ik met al die bezoekjes zelf ook nog weleens 
thuis (om in de beeldspraak te blijven) om iemand te ont-
vangen. Er is er ook weleens een bij mij door de muur ge-
komen: wat stond ik raar te kijken! 

6. Wat was er in de gesprekken belangrijk? 
Dat heb ik in punt drie al een beetje verteld, van die zelf-
konfrontatie. 
Waar ik nu ook aan zit te denken is de ruimte die ik 
kreeg om eens helemaal met mezelf bezig te zijn. Het feit 
dat jij er belang in stelde wat er van binnen opborrelde 
en gebeurde, gaf mij het gevoel dat het kennelijk toch 
wel de moei te waard was en ik begon er zelf belang in te 
stellen. Het gevoel dat er ergens een plaats en een per-
soon was, waar ik die beschermende bui tenlaag niet om 
me heen hoefde te hebben, omdat ik daar toch niet aan-
gevallen werd, is belangrijk geweest. Ik begon masker en 
gezicht van elkaar te onderscheiden, en langzaam begon 
mijn gezicht prettiger te voelen dan m'n masker. 
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Doordat ik in dat kamertje bij jou had geleerd dat harnas 
uitdoen niet betekende meteen de doodsteek krijgen, be-
gon ik het buiten die ene situatie ook weleens ergens an-
ders te proberen. 
En ik merkte tot mijn stomme verbazing dat andere men-
sen daar -blij mee waren, omdat ze dan zelf ook dat har-
nas niet meer nodig hadden. 

En zo ben ik langzaamaan steeds meer zelf te voorschijn 
gekomen, uit m'n donkere holletje gekropen en buiten 
bleek de zon te schijnen en er was groen gras en bonte 
bloemetjes; het regende ook weleens, maar daar kon dat 
konijntje wel tegen. En buiten was ruimte om te rennen, 
bossen om te onderzoeken, heuvels om af te dartelen, 
én ... andere konijntjes om mee te spelen ... 

3.4.7.1. Henk (29 jaar) 

Zoals ik had beloofd, zou ik spoedig iets van me laten ho-
ren. Wel, hier heb je het 'verhaal' waar je om vroeg. Zo-
als je ziet, zitten er een berg kladpapiertjes bij die volge-
schreven zijn in de loop van de tijd. Na het doorlezen van 
deze dingen kwam er een hele massa 'o ja' ervaringen 
naar boven. Zodat ik nu weer een klein beetje in gedach-
ten heb hoe het allemaal zat. Alleen bij een terugblik op 
die rotte periode lijkt het me nu haast niet meer voor te 
stellen dat ik elke avond slaappillen nodig had en vaak 
een behoorlijke dosis om toch maar wat te kunnen sla-
pen. Dat ik toen allerlei medicijnen heb geslikt om m'n 
gedachten wat te verdringen, niet al te pessimistisch te 
zijn en te proberen zo goed en zo kwaad als dat ging nog 
wat te studeren. Ongelooflijk vergeleken bij m'n gevoels-
en belevingswereld wat ik nu verwerk. Merkwaardiger is 
nog dat ik niet het idee heb dat dit jauch-
zende' gevoel erg fragiel is, integendeel, zoals ik je al ver-
telde, voel ik me tegenover ontzettend ve"el situaties op-
gewassen. Om me nu down te krijgen, moet er toch wel 
heel wat gebeuren. Ik geloof dat ook jij het wel fijn vindt 
om dit van mij te vernemen. Er zijn maar weinig mensen 
geweest die hebben gezien en gehoord hoe de situatie was. 
Ik kijk er nu op terug als een periode in m'n leven die 
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ik nooit had willen missen, maar ook nooit meer hoop 
mee te maken. Ik heb er ontzettend veel van geleerd en 
ook veel waardevols aan over gehouden. (Sorry, dat ik al 
tweemaal het woordje 'er' gebruikte, maar je weet waar 
'het' over gaat). Wat er zoal veranderd is in mij? Een be-
langrijk ding dat ik bij jou heb geleerd en min of meer 
heb opgebouwd: te laten zien wat je voelt en vindt, laten 
horen als je iets fijn vindt, als je iemand aardig (of ver-
velend) vindt, laten zien dat je buien van droefheid kunt 
hebben of dat je kunt lachen om iets leuks. 
Kortom, emoties die in mij leven niet verdringen, maar 
trachten er uiting aan te geven, hoe dat dan ook zijn mag. 
Een houding aanleren en hanteren die echt is en niet ge-
speeld of formeel of en wat voor mij zo belangrijk was: 
proberen te beantwoorden aan een verwachtingspatroon 
wat ik dacht dat bij 'anderen' zou leven. Af en toe onder-
streep ik wat woorden, omdat het me opvalt dat ik ze 
merk. Want het is natuurlijk onzin om steeds te proberen 
te beantwoorden om wat anderen van je verwachten en 
toch weet ik dat ik sterk in die gedachtenwereld heb ge-
leefd. 
(Op het ogenblik geniet ik van een heerlijk stukje klassie-
ke muziek, geweldigf). 
Zoals je weet, hingen mijn problemen en spanningen sterk 
samen met de relatie met Els. Sjonge wat een moeilijk-
heden waren dail Juist doordat dat zolang heeft geduurd, 
heb ik veel meegemaakt wat zonder Els waarschijnlijk 
nooit zou zijn gebeurd, en dan moet ik bekennen dat juist 
door deze relatie ik een soort metamorfose heb meege-
maakt. Ik ben er naar m'n idee als een andere Henk uit 
gekomen als dat ik begonnen was. Waarom het zolang 
heeft moeten duren voordat ik een beslissing nam? Wel, 
er waren een aantal factoren, hoeveel weet ik niet meer, 
die ik nogal liet meetellen in m'n overwegingen wat te 
doen. Terwijl het mij allang duidelijk was dat ik de 
latie met Els wilde verbreken, zette ik (of Els) toch door. 
En ik maar denken: als zij nu maar verandert, dan gaat 
het ook wel beter, later realiseerde ik me pas, dat ik wel-
eens zou moeten veranderen en niet zij. Ik dacht dat ik 
het goed deed en twijfelde niet of nauwelijks aan m'n 
gedrag. 
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Wel had ik een sterk minderwaardigheidsgevoel t.a.v. het 
maken en het hebben van vrienden en mensen met wie ik 
vertrouwd zou kunnen spreken. Vertrouwd spreken zeg 
ik, wel dat kon ik helemaal niet, ik durfde me nauwelijks 
bloot te geven. Over allerlei frustraties t.a.v. meisjes en 
eventuele kandidaten voor een verkering durfde ik nau-
welijks een mond open te doen. Toegegeven ik had geen 
vrienden op dat moment met wie ik van gedachten kon 
wisselen (nu wel!). Dat was in het begin van m'n studie 
ook een belangrijke factor waarom ik bij Els bleef. Zij 
had wel vrienden onder studenten en draaide al jaren-
lang mee in de universitaire wereld. Gemeen van mij om 
wat dat betreft haar te gebruiken voor m'n eigen bang-
heid om geen vrienden te kunnen maken. Ik had in haar 
tenminste iemand met wie ik kon praten. Dit is een be-
langrijk ding voor mij: de gedachte alleen en eenzaam te 
zijn en geen vrienden te hebben, is ondraaglijk! Vandaar 
ook dat ik Els maar zo liet en niet los kon laten: wie bleef 
er dan over met wie ik kontakt zou ·hebben? En ongeveer 
·toen die relatie afliep, had ik bij jou al zo veel geleerd 
dat ik het probleem van kontakten leggen grotendeels had 
overwonnen. Hoe? Wel, dovr te laten merken dat ik een 
bepaald iemand wel mag en van mezelf te geven. Zon-
der dat de ander eerst iets heeft gegeven. Ook een punt: 
als ik vroeger iemand zou hebben aangesproken, dan zou 
ik dat zeer waarschijnlijk vragenderwijs hebben gedaan. 
Zo van: Vind je ook niet ... enz., of heb je zus of zo ... 

moest de ander maar iets zeggen, dan kan ik altijd 
nog zien wat mijn mening zou zijn of wat ik zou antwoor-
den Nu realiseer ik me het. Als ik nu iemand aanspreek, 
doe ik dat bij voorkeur door eerst zelf onder woorden pro-
beren te brengen wat ik vind of wat ik denk. En dan af-
wachten wat er terugkomt. Dus zelf het initiatief nemen 
om een mening te bewoorden. Dit is aanvankelijk veel 
moeilijker, want het is, dacht ik, een kwetsbare opening. 
Maar wat heet kwetsbaar! Als ik voel dat ik word 'gepakt' 
in de zin van dat ze me proberen vast te zetten, of dat mijn 
mening niet klopt, dan geef ik ook terstond toe dat ik het 
bij het verkeerde eind had en dat ik geen gelijk had, ter-
wijl ik waarschijnlijk vroeger met veel kunst- en vlieg-
werk een bepaalde onhoudbare stelling of bewering zou 
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blijven verdedigen, om toch maar niet het gevoel te krij-
gen of de indruk te wekken dat je af zou gaan. Ook weer 
die gedachte van: je moet jezelf overeind houden tegen-
over anderen, je kunt je niet permitteren een bepaald 
beeld, wat dat dan ook zijn mag, (want dat is meestal 
heel anders dan ik zelf denk), dat je bij anderen hebt ge-
vormd te laten misvormen. Moeilijke zin die laatste, maar 
ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk 
te zeggen: Vb: Jantje heeft van mij een beeld dat ik ont-
zettend zelfverzekerd ben (althans dat denk ik dat Jantje 
van mij denkt); nu zal ik koste wat het wil dit vermeende 
beeld moeten proberen steeds weer waar te maken en dat 
kan ik niet. Bijvoorbeeld om Jantje te laten zien dat ik van 
binnen een heel erge twijfelachtige en onzekere jongen 
ben. Wel, dit is voor mijn idee nooit vol te houden! Wat 
wèl vol te houden is en waar ik elke dag voor kan werken 
om het te optimaliseren, is te uiten wat er in mijn gevoels-
wereld omgaat. Geen valse belangstelling tonen, geen ge-
veinsde opmerkingen maken, niet net doen alsof, maar 
frustraties onder woorden brengen, vervelende dingen niet 
wegschuiven, maar doen, liever nu dan morgen. Geen 
smoesjes ophangen dat ik voor dit of dat geen tijd heb, 
onzin, als het belangrijk is, is er tijd voor. Proberen te 
helpen waar hulp nodig is. Dat is zo ongeveer van mij het 
leven nu. Of ik nu het gevoel heb eenzaam te zijn? Abso-
luut niet! Ik weet dat er een aa.1J.tal rnensen is dat het kon-
takt met mij niet wil opgeven, ondanks het feit dat ik nu 
tijdelijk naar de Achterhoek verhuisd ben. Ik heb nu ook 
het gevoel dat ik voor anderen iets kan doen, al is het al-
leen maar luisteren. 

Je vraagt o.a. in je brief welke stappen ik heb genomen 
om aan mijn situatie iets te veranderen. Wel, de belang-
rijkste is natuurlijk geweest dat ik de relatie met Els heb 
verbroken. Ik geloof dat dat niet dom is geweest. Ik was 
ervan overtuigd dat deze relatie ontzettend veel konflik-
ten met zich meebracht. Hoe jammer en verdrietig veel 
dingen ook gelopen zijn tussen Els en mij, toch geloof ik 
dat ik het doen moest. Er schieten me nu ik dit schrijf 
weer zoveel dingen te binnen. Ik weet niet of ze relevant 
zijn, maar ik zal ze toch maar opschrijven. Mijn aanvan-
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kelijke beweegreden om bij jou (i.c. het P.A.S.) te komen, 
was dat jij wel even zou uitzoeken hoe de situatie tussen 
Els en mij was, wat jij ervan vond en dan wel een advies 
zou geven: Henk, doorgaan, of Henk, zo gauw mogelijk 
kappen. Gelukkig is een dergelijke gang van zaken een 
idee-fixe gebleven! Toch heb ik het werkelijk gedacht dat 
het zo zou gaan. Jij kon dat wel na een gesprek of vier tot 
vijf beoordelen of trouwen met Els verantwoord was of 
niet. Belachelijk, niet! Maar wat gebeurde er dan wel, 
want toch gingen de gesprekken door, zelfs met z'n vie-
ren. (Toch was het af en toe best spannend!) Jullie lieten 
me wel zien hoe ik met mezelf en Els en eventuele ande-
ren omging. Dat duurde zo ongeveer een jaar, geloof ik, 
en steeds sterker werd bij mij het gevoel dat er iets moest 
gebeuren, iets ontzettend ingrijpends. Ik leefde in die tijd 
ook zeer sterk op onze afspraken. Als een bepaald gepland 
gesprek met jou onverhoopt niet doorging, voelde ik me 
enorm in de put. Het was als het ware een laatste stro-
halm waar ik me aan vastklampte. Naar een gesprek met 
jou zag ik al dagen van te voren uit. Steeds als het ge-
sprek naderde, had ik het gevoel: deze keer zullen tot 
een beslissing komen, deze keer ga ik niet weg, of ik moet 
duidelijk richtlijnen meekrijgen t.a.v. de verkering met 
Els. En steeds bleef dat uit. Weer ging ik weg bij jou en 
wist ik eigenlijk wel wat ik doen moest, maar dat ver-
drong ik en ging maar weer door. Op naar het volgende 
gesprek. Wat er zich in die tussentijd afspeelde, was, ge-
zien de aantekeningen, niet om nog eens over te doen. 
Eigenlijk wel gek dat je me nooit tot een beslissing hebt 
gedwongen. Je hebt nooit gezegd: Als je de volgende week 
terugkomt, moet er iets zijn gebeurd. 

Ik geloof als je dat wel zou hebben gedaan, zou er inder-
daad iets zijn gebeurd, gewoon omdat jij het had gezegd. 
Ik denk ook achteraf dat het de juiste manier van je was 
om het niet te doen. Ik in dergelijke pessimistische en de-
pressieve stemmingen zou waarschijnlijk verkeerde beslis-
singen hebben genomen druk. 

Toch is dat gevoel dat ik elke week bij je terug kon ko-
men belangrijk geweest, al was het alleen om mijzelf het 
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idee en gevoel te geven dat er tenminste iemand was die 
. me wilde hel pen op een manier zoals moet worden ge-
holpen. Ik zeg dit, omdat m'n ouders natuurlijk ook graag 
wilden helpen. Els wilde ook helpen. Familie wilde ook 
wel helpen. Maar toch allemaal op manieren die me geen 
steek verder hielpen. Nee, natuurlijk niet. Er was er maar 
één die kan helpen en dat was ik zelf. Ik moest mezelf 
hel pen door te groeien naar een zelfverwerkelijking. Ik 
zou een masker, wat al lekker aangroeide, af moeten gooi-
en en tegen mezelf zeggen: en nou ga je naar je ouders 
en praten! en veel later: en nou ga je naar Els en je zegt 
precies wat je van plan bent! Toen ging ik proberen dui-
delijk te zijn. Dat wil zeggen niet te spelen van: ja, eigen-
lijk hou ik wel van je en natuurlijk komt het allemaal 
best goed, en natuurlijk zullen we ooit eens gaan trou-
wen (terwijl bij de gedachte de huiveringen over je rug 
liepen: moet ik met haar trouwen?). 0, het lijkt veel ge-
makkelijker om andere mensen de kastanjes uit het vuur 
te laten halen, laat anderen maar zeggen wat ik moet 
doen. Dan hoef ik lekker zelf geen verantwoordelijkheid 
te dragen. Ik weet nu dat het de meest zwakke en laffe 
houding is die iemand in kan nemen. 

Maar zelf beslissingen nemen, is ook iets wat je moet le-
ren. Er zullen in de toekomst maar bar weinig beslissingen 
meer voor mij genomen worden, gewoon omdat niemand 
het doet. Ik zal het zelf moeten doen. Vroeger deden m'n 
ouders dat. Zij droegen er zorg voor dat ik goed terecht-
kwam. Zij namen je bij de hand en zeiden: Henk die en 
die kant moet je op, en in moeilijke gevallen namen ze 
zus of zo een beslissing. Bij het volwassen worden valt 
dat weg. 't Is net als bij een vogel die het nest verlaat, op 
een moment realiseert hij zich dat hij moet vliegen, en 
snel ook, anders valt hij te pletter! Ik denk ook dat ouders 
niet vroeg genoeg kunnen beginnen hun kinderen te leren 
eigen beslissingen te laten nemen en ze ook de konsekwen-
ties van die beslissingen te laten dragen (binnen bepaalde 
grenzen, weliswaar). Vooral het milieu waarin ik opge-
voed ben geweest, had sterk dat karakter dat je geen eigen 
verantwoordelijkheid hoefde te dragen, dat je maar af 
moest wachten wat God met je voor had. 
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Zo sterk was het zelfs dat werd gezegd dat niets bij gevolg 
geschiedde, maar alles Gods wil was. Nou dat is dan mooi 
makkelijk, denk ik nu, want daarmee word je wel ont-
slagen van er een eigen mening op na te houden. Heel 
konkreet t.a.v. een eventuele vrouw moet ik maar afwach-
ten welk meisje God mij zou laten ontmoeten, dan zou-
den mij op dat moment de ogen worden geopend, stelde 
ik mij voor, en zou ik het ineens merken, dit is ze! Dan 
hoefde ik in feite niets zelf te doen. Als ik met de relatie 
met Els vastliep, wel dan heeft dat zo moeten zijn, werd 
er geredeneerd. 
Er zou dan wel iets gebeuren waardoor duidelijk zou 
worden wat er dan moest gebeuren! Ik stelde me zo voor 
dat God heel konkrete. handwijzingen zou plaatsen op al 
die kruispunten waarop ik niet meer zou weten welke 
richting ik uit moet. Dat er enige zelfwerkzaamheid werd 
gevraagd, werd me pas duidelijk na veel gesprekken met 
jou o.a. als ik nu zie en merk hoe m'n ouders reageren op 
bepaalde situaties, kan ik me haast niet meer voorstellen 
dat ik zelf ook zo heb gereageerd En veel mensen met een 
dergelijke traditionele geloofsovertuiging redeneren zo. 
Vreselijk zwart-wit, en we moeten maar afwachten wat de 
toekomst brengt. Dat iedereen daarin verandering zou 
kunnen brengen door ter plaatse in te grijpen, komt waar-
schijnlijk niet bij ze op. Zelf ervaar ik dat de laatste tijd 
(maanden) heel erg duidelijk: Als ik het met een bepaald 
iets in mijn direkte omgeving niet eens ben of anders zie, 
ben ik degene die daar verandering in kan brengen en wel 
terstond. Als ik het ergens ongezellig vind of onplezierig 
dan ben ik degene die kan proberen daar verandering in 
aan te brengen, en niet af te wachten of er misschien 
iemand anders is die het wel zal doen. Een dergelijke 
spreektrant hanteer ik dikwijls: Veel met 'ik' beginnen 
en in de spreektaal veel situaties op mezelf betrekken 
(duidelijk iets waar jij me op hebt gewezen). Er· bestaat 
niet zo iets als 'er' en 'het' nee, de 'dingen' zijn allemaal te 
benoemen tot heel konkrete formuleringen. Ik moest er 
alleen op worden gewezen. En dan is 'het' ook veel over-
tuigender wat je zegt. Frappant niet, dat je door een der-
gelijk taalgebruik veel positievere instelling krijgt en je 
veel dichter bij de zaken betrokken voelt. Dit resulteert 
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in mijn geval dat ik hier in het logeergebouw nogal wat 
initiatieven aan de dag leg, veel meer dan dat ik waar-
schijnlijk vroeger zou hebben gedaan. 
't Gekke is, dat je merkt dat het aanslaat; als je probeert 
een grote gemeenschappelijke maaltijd te organiseren, 
blijkt ineens daar enorm veel behoefte voor te bestaan en 
is iedereen van te voren en na afloop laaiend enthousiast 
dat het initiatief wordt uitgewerkt. 

Zo zijn er veel meer dingen. Ik heb eens een uitspraak 
gelezen die op mij een sterke indruk maakte: 'Zeg niet al-
tijd wat je doet, maar doe wel altijd wat je zegt!' Ik geloof 
dat daar een geweldige kracht in schuilt als je probeert 
het na te leven. Zo ook t.a.v. persoonlijke geloofsovertui-
ging en religie. Dat is in een heel ander daglicht komen te 
staan vergeleken bij wat het vroeger was. Toch probeer ik 
het 'model' zoals dat in de evangeliën van de bijbel wordt 
aangereikt na te leven. Proberen te leven zoals Jezus heeft 
gezegd dat het goed is, is op zich al moeilijk genoeg, nou 
ik geloof werkelijk in dat model! Althans het is voor mij 
de moeite waard om dat proberen na te leven: open staan 
voor anderen en niet altijd eerst aan jezelf denken! Pro-
beren te hel pen waar moet worden geholpen en geheel 
belangeloos! 't Is een uitdaging, want veel mensen denken 
toch: wat levert me het op! en hoe word ik er beter van! 
Ik vind een dergelijke houding zo ontzettend verfoeilijk 
en gemeen, en het erge is dat een groot deel van onze 
maatschappij op een dergelijke houding is gebaseerd! 

In vraag vier vraag je hoe m'n binnenkant eruit ziet. Wel, 
ik zou daar nu op willen antwoorden: Kijk nou m'n bui-
tenkant en ik geloof en hoop dan dat je tevens de binnen-
kant ziet: eerlijk blijven tegenover eerlijke argumenten. 
Proberen te zeggen wat je voelt t.o.v. wie of wat dan ook. 
Met alle liefde in acht te nemen voor de ander, zodat je 
niet grof of onbehouwen overkomt, maar wel proberen er 
niet omheen te draaien en trachten recht op de man af 
te zijn. Een dergelijk gedrag ervaar ik als echt en kan ik 
elke dag waarmaken, zonder daar m'n hersens te hoeven 
gebruiken om te kunnen bedenken wat ik gisteren of eer-
gisteren heb beweerd. 
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Wat ik op korte termijn zou willen veranderen, is het 
kontakt met m'n vader een zodanige inhoud te geven dat 
de afstand tussen ons kleiner wordt en meer volwassen 
wordt dan dat hij geweest is, vooral nu hij wat in de moei-
lijkheden zit. Hoe? Wel, ze hopen hier het weekend te 
komen, dan kunnen we er ongetwijfeld over praten. 
Wat je in vraag zes vraagt, is, dacht ik, wel zo ongeveer 
beantwoord in het voorgaande. Heel konkreet komt het 
wel hierop neer dat is dat jij hebt geprobeerd mij per-
soonlijk te laten ervaren, d.w.z. te laten zien wat er in mij 
leefde, wat van mij was, en durven, durven te beginnen 
met een bevestiging i.p.v. een vraag, en op het taalgebruik 
te letten: woorden als 'er' en 'het' proberen niet te veel 
te gebruiken. 
Positieve taal hanteren en toch niet autoritair. Wat te re-
lativeren en niet zo zwart-wit te denken. Leren verant-
woordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen. Het 
gevoel te hebben ontdekt dat ik degene ben in een gezel-
schap die op de gang van zaken invloed kan uitoefenen! 

René, ik stop ermee, graag wil ik nog eens het geheel met 
je doorpraten mede i.v.m. mijn studieplanning, daar ik 
waarschijnlijk in de toekomst de ethologische richting op 
ga, wat ook weer met gedragswetenschappen te maken 
heeft. Gedrag e.d. interesseert me nu meer dan ooit! Ik 
kom graag naar Utrecht toe om erover te praten! 
N.B. Je bent ook van harte welkom hier in de Achterhoek 
om iets van de sfeer en de fraaie natuur te kunnen ge-
nieten! 

3.4.7.2. Dagboek van Henk 

Ik zal proberen onder woorden te brengen wat ik voel, 
vaak een beklemmend gevoel in het achterhoof<;l met het 
machteloze idee dat ik er niet uit kom. Steeds vroeg ik 
mijzelf af: waarom hou ik niet van jou, Els? Ik weet heel 
zeker dat jij wel van mij houdt. Kan ik het dan niet van 
jou, wat moet ik doen om hieruit te komen? Soms heb ik 
een sterk verlangen om je te zien. Andere keren ben ik echt 
verliefd op je in mijn gedachten. Dan weer denk ik aan 
de momenten waarop ik optimistisch was en je werkelijk 
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lief kon hebben, dan zag alles er even gemakkelijk uit en 
leek het wel of niets me kon dwarsbomen. Nu, in deze 
ogenblikken, wil ik met je praten en het idee hebben dat 
ik er op die· manier uit kom. Maar tegelijkertijd besef ik 
dat dat ook geen oplossing is. De zekerheid dat jij wel 
van mij houdt en je vertrouwen in het weer goed komen 
van onze vriendschap benauwt me. En ik wil eruit ko-
men, enerzijds met jou, en soms helemaal niet met jou, 
dan dwalen mijn gedachten weer af naar andere meisjes 
die echt bestaan en die ik heel oppervlakkig ken, maar 
waar m'n fantasie een geweldige gedachtenwereld omheen 
bouwt. Wat is toch in godsnaam houden van? En waarom 
lukt het me niet weer verliefd op je te worden en terug te 
verlangen naar jou? 
's Morgens als ik wakker word, denk ik over jou en aan 
de situatie dat alles weer was zoals vroeger, maar die tijd 
is voorbij en dat kunnen we niet meer overdoen, alles 
moet anders zijn. Eén ding zou ik ook graag zeker willen 
weten, en dat is of ik deze problemen met ieder ander 
meisje krijg of is er werkelijk één die mij geheel in beslag 
neemt? Moet ik aan die gedachte toegeven, of moet ik pro-
beren, wat veel moeite me op jou te concentreren en 
alleen van jou te houden en alle anderen vergeten? Dat 
lijkt me een onmogelijke hierin ontbreekt me de 
moed, want in perioden dat ik wel om je geef, zal er niets 
aan de hand zijn, maar in tijden dat de verhouding weer 
op een laag pitje staat, zullen mijn gedachten weer de 
vrije loop krijgen en ben ik zelfs in staat om erop uit te 
gaan en te proberen contacten te leggen, mogelijk om jou 
weer los te laten. Dat is ook een gedachte die steeds weer 
ruimte krijgt. Stel, dat ik nog eens beslis het verder met 
jou te 'proberen', dan moet dat definitief zijn, en het niet 
nog _ eens weer uitraken. En hiermee nemen ik en jij zo'n 
ontzettend belangrijke beslissing dat dat voor mij een re-
den is om pessimistisch te zijn vol zorgen en niet te weten 
hoe dit te verantwoorden. Tenzij jij zo veranderd bent dat 
ik werkelijk veel van je ga houden, alleen blijf jij niet je 
hele leven lang Els, een meisje dat soms enorm moeilijk 
kan doen en van mij dingen vroeg die ik niet op kan 
brengen. 
Of moet ik zeggen niet op wilde brengen? Er was iets wat 
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mij weerhield; ook nu voel ik dat als een houding die on-
verklaarbaar is en helemaal niet bij mij past, vind ik. Van 
mezelf vind ik dat ik veel voor andere mensen over heb, 
voor meisjes in het bijzonder, waarom kan ik het niet 
voor jou? Gewoon lief tegen je doen, lieve woordjes zeg-
gen, ook tijdens het vrijen. Ik weet zeker dat dat dingen 
zijn die je graag wilt meemaken, waarom gedroeg ik mij 
dan als een bruut, zeg ik dingen tegen je die je zeker niet 
hoefde te nemen al heb ik je verteld dat ik altijd een slag 
om de arm heb gehouden, altijd het idee gehad van als 
een ander komt, waar ik het beter mee kan vinden, dan 
laat ik je los. Nu merk ik dat dat loslaten niet eenvoudig 
is. In het begin was ik blij dat het voorbij was, een paar 
weken later had ik een onbeschrijfelijk verlangen je weer 
te zien. Een paar keer ben ik bij je langs gefietst en heb 
gekeken of je thuis was. Dan zag ik je licht op je kamer 
branden en verheugde me. Toch ging ik niet naar binnen 
en belde niet aan. Waarom? Wel, het was voorbij, en dat 
kan niet meer: andere keren wilde ik graag met je vrijen 
zoals vroeger, nou wat zijn dat, alleen mijn seksuele drif-
ten, of is het werkelijk omdat ik om je geef? Steeds weer 
betrap ik me erop als ik over straat fiets of loop dat ik 
oplet of er ook een gele eend tegemoet of voorbij komt. 
Een keer is het al gebeurd, dan groet ik je vriendelijk en 
jij groet vriendelijk terug. Vannacht heb ik van je ge-
droomd, dat we bezig waren met echt te vrijen, maar plot-
seling werd ik wakker: en was alles weer voorbij. Meestal 
voor ik slapen ga, lig ik nog een paar minuten aan je te 
denken en probeer ik me voor te stellen hoe het is als je 
naast me zou liggen, maar dat ik er nu zo naar verlang ik 
weet het niet? Ook probeer ik me je voor te stellen, zittend 
op mijn bed in een voor jou bepaalde houding en probeer 
ik me voor te stellen wat je zou zeggen, hoe je zou reageren, 
vaak weet ik wel, of kan ik ongeveer vermoeden .hoe dat 
kan zijn, dan sloeg ik soms weer dicht. Maar sinds de laat-
ste keer dat ik je gezien en gesproken heb, leef ik weer met 
de idee dat we weer met elkaar omgaan, gek hè? Ik ga er 
alvast vanuit dat jij er weer bent dat ik rekening met je 
moet houden, en die gedachte maakt me zo down en neer-
slachtig, net zoals in de laatste periode van onze verkering. 
Eigenlijk zou het verstandiger zijn te proberen al deze ge-
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dachten en ideeën naast me neer te leggen en me bepalen 
bij de situatie zoals die nu is, jij in jouw leventje en ik 
met het mijne, vreemd, maar dat wil ik niet, ik voel me 
gebonden, ik voel me aan jou verplicht, waarom, wel, 

. omdat jij me had gezegd dat je van me hield. 
Er ging een lichte schok door me heen, toen je op die 
avond een zoen op m'n wang gaf. Iets dergelijks was ik 
van jou niet gewend. Je vertelde dat als je je gevoelens 
wilde laten gaan je me om de hals wilde vliegen en mis-
schien wel stevig tegen me aan wilde liggen, gek hè soms 
wil ik ook graag dat je zo tegen me aan ligt, maar dan 
moet ik opgewekt zijn, komt het nu dat de studie me zo 
down maakt, of ben jij het, die deze reakties bij me op-
roept? Komt er ooit verandering in deze situatie? Ook ge-
loof ik, dat als ik je lange tijd niet zou zien, ik je steeds 
minder zou gaan vergeten. Steeds sterker zou het verlan-
gen worden om je weer eens te spreken, te vragen hoe het 
met je gaat, je gezicht te zien en mogelijk ook eens met je 
te vrijen. Maar dit vrijen zou dan vrijblijvend moeten 
zijn. Gewoon een tijdje fijn bezig zijn en daarna weer 
alles bij het oude laten d.w.z. ieder zijn eigen weg. Maar 
ook hier weer bedenk ik dat dat niet haalbaar is. Dat iets 
dergelijks voor beide partijen zeer frustrerend zou wer-
ken. Maar weet dan: moet ik werkelijk proberen je te ver-
geten, waarom probeer jij het ook niet, misschien ben je 
ook wel tot de overtuiging gekomen dat het met mij niets 
wordt. Ik geloof als je iets dergelijks uit zou spreken, dat 
ik dan weer een beklemmend gevoel zou krijgen en bang 
worden, dat het werkelijk definitief zou zijn. Vreemd is 
dat, als jij me zegt dat ... 

Zondagnacht half twee. Ik voel me enorm depressief. Na-
dat ik een slaappil heb ingenomen en drie aspirines, kan 
ik nog steeds niet in slaap komen. Ik heb gebeden, in de 
bijbel gelezen en nog eens gebeden, maar steeds blijft het 
ellendige gevoel of je hoofd tussen twee blokken in ge-
klemd wordt. Wat wil ik nu eigenlijk? Ik denk steeds dat 
het duidelijk is, ik wil doorgaan met mijn studie en een 
vrouw beminnen, eventueel kinderen hebben, en bemind 
en geliefd worden. Els, jij houdt van mij, waarom in he-
melsnaam, ik hou helemaal niet van jou. Misschien ben 
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jij het wel die mij deze frustraties bezorgt. Dan word ik 
vreselijk kwaad, als ik aan jou denk, dat je mij maar zo 
aan m'n lót overlaat, je nog steeds met jezelf bezighoudt 
en veel aandacht opeist. Waarom red je mij niet? Kun je 
dat niet? Nee, je moet gewaardeerd worden, je moet ge-
waardeerd wordenllll Toch zeg ik dat je lief kunt zijn en 
ik je niet genoeg kan waarderen. Ik weet best dat je lief 
kunt zijn, maar eis niet zo'n hoop. Je leeft niet voor je-
zelf. Zal ik het toch maar uitmaken met je? Misschien is 
dan het verdriet beter te dragen dan op deze manier ver-
der te leven, want zo is er helemaal geen lol aan. Zelfs bij 
andere mensen zit ik met m'n gedachten alleen maar bij 
wat ik doen moet. Ik bid God om te worden verhoord, ik 
ben er zeker van dat hij me zal helpen. Alleen als ik het 
met jou uitmaak, dan ben ik je voorgoed kwijt en moeten 
we voor altijd gescheiden verder leven. Zal ik ooit nog 
een vrouw durven veroveren!? Zal ik ooit nog met een 
vrouw gelukkig kunnen worden? Of moet ik aan de ge-
dachte gaan wennen dat dat voor mij niet is weggelegd? 
Dat ik mijn hele leven als een eenzaam iemand verder zal 
moeten slijten. Maar dat hou ik nooit vol, dan ga ik dood 
van ellende. Waarom heb ik geen plezier meer in het 
leven? Waarom zie ik alles zo somber in? Waarom zit ik 
rp.uurvast. Is er dan geen uitweg meer. Kan ik er misschien 
uit komen? Als mijn familie zegt dat het maar uit moet 
gaan, moet ik werkelijk weer terug naar een solitair be-
staan, net zoals ik hier in X. ben gekomen. Wat ontzet-
tend, helemaal geen vrienden kunnen maken, helemaal 
niemand meer met wie je nou eens lekker kan bepraten, 
wat je dwars zat. Alleen jij Els, en bij jou wil ik niet blij-
ven. Het idee mijn hele leven met jou door te moeten, be-
angstigt me. Zal ik dat kunnen? Maar ik kan ook geen 
afscheid van je nemen. 

maandagmiddag 2.00 uur. Op het ogenblik ben ik weer 
wat optimistisch, na een gesprek met René. René, je hebt 
me weer eens laten zien dat het uitpakken van problemen 
niet de oplossing is van het zoeken. Daar gaat iedereen 
van balen. Ik moet proberen te laten zien wat ik op dit 
moment voel, wat me op dit moment bezighoudt, alles 
goed en wel, maar als ik 's avonds op mijn kamer zit, kan 
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ik niet tegen iedereen zeggen wat me hoog zit, want er is 
gewoon niemand, en dan voel je pas wat het is eenzaam 
te zijn. Niemand te hebben waar je tegenaan kunt pra-
ten, 's avonds in bed kom je nog niet tot rust, dan lig je 
te woelen en weet ik het helemaal niet meer. 
Probeer dan niet te veel problemen uit te pakken, maar 
in het nu bezig te zijn. 

24 oktober 14.30. Zal ik het dan maar uitmaken? Bij de 
gedachte dat het dan definitief is, weet ik het nog niet. 
Zo blijf je aan de gang. Dit is zo'n slepende affaire aan 
het worden dat er iets beslist moet worden, anders gaan 
we er beiden onderdoor. 

Els, je vroeg me om eens op te schrijven wat er nu was 
wat mij zo op afstand houdt. De gedachte aan met je te 
trouwen, bezorgt me de zenuwen, dan krijg ik het gevoel 
dat ik dan de grootste vergissing van m'n leven bega. Ik 
denk niet dat ik zoveel van je hou, dat eventuele irritaties 
steeds weer verdrongen kunnen worden, je hele houding 
staat me soms zo vreselijk tegen, dat ik het liefst hard weg 
wil lopen, je vergeten en proberen iemand te vinden waar 
ik m'n liefde wel kwijt kan. Ik zou het helemaal niet leuk 
vinden, als je op dit moment binnen zou komen. De laat-
ste tijd heb ik niet het verlangen je te zien. Merkwaardig, 
hè, steeds als ik je zie, denk ik dat het misschien wel één 
van de laatste keren is dat we met elkaar omgaan. Deze 
gedachte is ondraaglijk, dit maakt me volledig gek. 
Komt het dat ik je steeds op een afstand hou, dat je je 
zo gedraagt, of zie ik in jouw plaats steeds een andere 
zitten? Als ik iets opbeurends zeg, b.v. dat ik van je hou, 
dan klaar je weer helemaal op, maar als ik dan het gevoel 
heb dat dat niet zo is en er toch vandoor ga, val je toch 
nog harder in het verdriet. Wat op het ogenblik het geval 
is, dat ik een black out krijg als ik je zie, kan ik niet meer 
vertellen. Ik wil dingen kwijt, maar er valt een soort 
schot tussen jou en mij en mijn spreken wordt bemoei-
lijkt. Naar, hé? Misschien is dit wel een teken dat we uit 
elkaar moeten. Als ik je erg graag mocht, zou dat toch 
niet het geval zijn, dan zou ik toch veel makkelijker moe-
ten praten en zou ik me op mijn gemak moeten voelen 
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als ik je zag. Als ik je nu tegenkom of ontmoet, denk ik 
eerder van: heb je haar ook weer. Zou ik zonder jou ver-
der kunnen leven? I 
Misschien wel, alleen dan zou ik je liever niet weer wil-
len ontmoeten, anders krijg je weer dezelfde situatie als 
begin van dit jaar. Als ik nou eens probeerde lief en aar-
dig voor je te zijn, zou jij dan veranderen, zeker. Maar ik 
kan het niet. Ik zou het ontzettend fijn moeten vinden dat 
er tenminste één is, één van mij houdt, of gaat dat van-
zelf? Ik ben eigenlijk vreselijk onzelfstandig. Ik verwacht 
van jou dingen die ik zelf niet kan opbrengen. Onverenig-
baarheid van karakter? Wat is dat? Jij bent er van over-
tuigd dat dat geen probleem is, ik weet het niet, maar 
jouw karakter is dermate anders dan het mijne, dat dat 
me veel zorgen geeft. Ik wijs je steeds meer af en ga me 
steeds meer van jou terugtrekken. Waarom? Misschien dat 
ik van je af wil. Maar een groot gevoel van meelij maakt 
zich dan van mij meester. Zal ik ooit weer iemand ont-
moeten waar ik het wel mee aandurf? 

Lieve Els. Nadat vorige week de moeilijkheden zo hoog 
waren opgelopen, dat ik zelf niet meer wist wat ik dacht 
of voelde, maar alleen maar bezig was te denken wat ik 
zou doen als ik je weer zou zien, heb ik besloten vanaf nu 
een klein beetje naar mezelf te gaan luisteren en proberen 
uit te vinden wat ik zelf wil. Dit is essentieel heb ik ge-
merkt, anders gaat het totaal mis: langzamerhand begin 
ik geloof ik te voelen waar alles naar toe gaat. Of het 
juist is, weet ik niet (weer zoiets als weet ik niet), wat 
weet ik eigenlijk wel? 
Op dit moment zit ik lekker op mijn eigen kamer en vind 
dat fijn, heb wel behoefte aan wat gezelschap om samen 
van de muziek te kunnen genieten. Misschien kom ik erop 
deze manier weer bovenop. Zou God zo met mij bezig zijn 
dat Hij aangeeft welke weg ik in moet slaan? Ik geloof dat 
als ik dat zou durven vragen en ervoor uit zou durven ko-
men er een einde komt aan het dubbelleven dat ik mis-
schien al jaren heb geleefd. Ik voel me nog steeds ontzet-
tend beroerd soms, en het vervelende gevoel van angst 
voor de toekomst en paniek is er ook nog. Vannacht heb 
ik goed geslapen op een slaappil die mijn vader me had 
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meegegeven. Was het die pil of kwam ik weer een beetje 
tot rust? Ik heb je nu al een hele tijd niet gezien. Hoe zou 
het zijn als ik je even zou zien? Ben je kwaad op me, vast 
wel? Ik wil ontzettend graag gelukkig worden. Vanavond 
ben ik bij Ankie geweest, heb daar geweldig zitten pra-
ten. Wat is het dat ik je dan niet mis? Ben ik mezelf wel 
bij anderen of laat ik me steeds weer in een hoek druk-
ken? Durf ik uit te komen voor wie ik ben, of weet ik dat 
zelf niet? Nou, alleen wil ik vrede met mezelf, en met 
God, want in Hem geloof ik, al heb ik wel het idee dat 
ik het zelf zal moeten doen. Vrijdagavond ben ik met Niko 
gaan praten. Toch was ik een klein beetje jaloers op hem, 
omdat hij het toch maar heeft gedurfd zich helemaal te 
geven voor wat in de bijbel staat, ik niet, ik durf niet. 
Ben bang dat anderen me zullen verlaten, misschien is 
dat wel de bedoeling. 

1. Zou ik altijd van één vrouw kunnen houden? 
2. Zou ik met een vrouw durven trouwen? 
3. Zou ik vrienden kunnen maken? 
4. Zou ik op durven komen voor mezelf? 
5. Heb ik behoefte aan gezelligheid? 
6. Heb ik behoefte aan 'geborgenheid'? 
7. Laat ik anderen zien wie ik ben? 
8. Heb ik veel voor anderen over? 
9. Dring ik mijzelf op de voorgrond? 

10. Zou dat van mij worden verlangd? 
11. Heb ik veel doorzettingsvermogen? 
12. Neem ik gemakkelijk beslissingen? 
13. Ben ik te vertrouwen? 
14. Stel ik te hoge eisen aan mijzelf? 

Maak ik een sympathieke 
Heb ik een 'meegaand' karakter? 

Zou je graag getrouwd willen zijn? 
Ja. 
Zou je met Els getrouwd willen zijn! 
Misschien. 
Waarom geen ja? 
Ik durf het niet aan! 
Wat durf je niet aan? 
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Nou, tegen haar zeggen dat ik met haar zou willen trou-
wen. 
Waar om niet? 
Ik heb het gevoel dat ik me dan ongelukkig zou voelen, 
i.p.v. gelukkig. 
Hoe komt dat? 
Wel, Els heeft volgins mij niet het karakter dat mij aan-
trekt, of sluit ik me daarvan af? Weet ik niet! I 
Zou je met haar willen breken? 
Ja. 
Waarom doe je het dan niet? 
Kan ik niet! 
Waarom niet? 
Dan zou ik iets kapot maken dat misschien helemaal niet 
kapot gemaakt behoeft te worden. 
Maar je durft niet verder te gaan met haar? 
Eigenlijk niet. 
Hou je van haar 
Weet ik niet. 
Irriteert zij je met haar gedrag? 
Ja. 
Zijn die irritaties van voorbijgaande aard? 
Nee. 
Laat je zien dat je geïrriteerd bent door haar gedrag? 
Soms, maar dan loopt de woordenwisseling vaak hoog op. 
Wil je dat? 
Pertinent niet, maar ik weet ook niet hoe ik dat moet 
voorkomen! 
Ben je bang dat je als je haar loslaat je waarschijnlijk 
nooit de vrouw vindt die je zou willen trouwen? 
Ja, daar ben ik wel bang voor, want naar mijn gevoel 
wordt het steeds moeilijker naarmate je ouder wordt. 
Blijf je daarom misschien bij haar? 
Ja, dat denk ik soms wel. Met Els zou ik verder. kunnen 
als ik maar zei dat ik wilde. 
En je wilt eigenlijk niet verder? 
Nee. 
Zo blijf je nog tijden bezig met jezelf, Henk! 
Ja, maar ik krijg er dan ook schoon genoeg van. Want ik 
weet echt niet meer of het nu aan mij ligt dat ik aan deze 
verkering zo zwaar til, of dat het werkelijk beter is er zo 
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gauw mogelijk mee te stoppen. 
je doet Els veel verdriet als je niet verder gaat. 
Ja, maar op het ogenblik doe ik haar nog meer verdriet. 
Kun je haar niet troosten? 
Nee, want dat kan alleen als ik haar meer zekerheid geef 
omtrent de toekomst. 
Legt ze veel beslag op je? 
Ik denk van wel, want ik voel me vaak gebonden. Ik heb 
het gevoel dat ze meer van mij vraagt, dan dat ik op kan 
brengen (of op wil brengen). 
Als zij tegen je zegt dat ze graag met jou verder wat 
voel je dan? 
Dan voel ik me onrustig worden en bang. Er komen geen 
gevoelens boven die ik als prettig ervaar. Nu, dan merk 
ik dat ik eigenlijk niet wil, omdat ik dan mijn hele leven 
met haar moet delen en dat benauwt me soms. 
Wat wil je nou eigenlijk? 
Wat ik wil, is proberen de studie af te maken (wat me al 
genoeg moeite kost), een lieve vrouw hebben, met wie ik 
plezier heb om veel dingen samen te beleven. Af en toe 
moeilijkheden (want die komen), die we dan samen pro-
beren op te lossen. Een vrouw die voor me zorgt en be-
zorgd voor mij is, iemand die je met plezier ontvangt, die 
niet voor haarzelf leeft (althans niet voor een groot ge-
deelte), die in God en de bijbel gelooft. Die een opgewekt 
karakter heeft, en aan wie ik mijn liefde en bezorgdheid 
enz. kwijt kan. 
Ik wil met veel mensen kontakt hebben, een paar goede 
vrienden hebben, belangstelling tonen. Veel voor anderen 
over hebben. Niet te veel met mezelf bezig zijn, en besef-
fen dat ik leef en niet word geleefd. 

Vandaag weer een verschrikkelijke rotdag gehad, nadat 
ik vannacht bijna niet heb geslapen. Nog enkele minuten 
en dan ga ik René weer bellen. Wat zou hij zeggen? Of 
moet ik het weer zo laten? Nooit weet ik wat ik zal doen. 
Moet ik naar Els toegaan en zeggen dat ik voorgoed weg-
ga of proberen een beetje positief te denken en toch lo-
gisch? 
Dan kan ik beter verhuizen, naar de studentenflat en 
daar gaan zitten, maar dat houdt weer in dat ik volgend 
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jaar niet meer definitief aan jou vast zit. Al die tijd loop 
ik te piekeren. Dit kan nooit zo zijn bedoeld. Is een ver-
keringstijd werkelijk zo naar en vervelend? Ik kan me 
niet voorstellen dat andere mensen ook zo'n rottijd mee-
maken. 

Zondagjmaandag 28 f29 januari. Met het opschrijven van 
mijn gedachten kan ik erachter komen waarom ik niet 
kan slapen. Het is voor mijn gevoel al veel maanden ge-
leden sinds ik normaal heb geslapen. Mijn gedachten 
draaiden steeds maar door op allerlei onderwerpen. Ik 
verkeer soms in .. een toestand van volslagen radeloosheid 
en zonder hoop. 
Alles spitst zich toe op het kernprobleem: mijn relatie 
met Els. Als ik erover nadenk, is het idioot en belachelijk, 
ja ontzettend slap dat ik het zover heb laten komen. Nu 
heb ik het gevoel dat ik haar niet meer los zou kunnen 
laten. Als iemand dit later nog eens onder ogen krijgt, zal 
hij weten wat mij nu al lange tijd tot piekeren aanzet. Ik 
zit in een strik die steeds verder wordt eri 
ik ben niet bij machte de strik door te snijden. Want als 
ik tegen Els zeg dat ik niet langer met haar kontakt hou, 
zal ik hier van dit woonkompleks af moeten, dan moet ik 
ook de mogelijkheid om weer terug te gaan, afsnijden. 
Misschien is het wel daarom dat ik het niet doe. 
Een andere reden dat ik het niet doe, is dat ik haar toch 
wel nodig denk te hebben. Mijn hele droomwereld, voor 
zover ik die nog heb, stort ineen bij de gedachte dat ik 
haar niet meer zal hebben. 

Donderdag 1 februari. Waarom irriteerde ik me aan jouw 
gedrag en niet aan dat van een ander? Iedereen kan doen 
en laten wat hij wil, alleen als ik jou iets zie doen wat me 
teleurstelt, ga ik ontzettend van je balen. Is mijn 
tingspatroon te hoog? Ligt het aan mij? Soms denk ik: 
was ik er maar niet meer. Als ik in een heel andere stad 
zou zitten, zou alles misschien veel gemakkelijker zijn 
geweest. Ik zal eens proberen erachter te komen wat jouen 
mij bij elkaar houdt. Misschien hou ik helemaal niet van 
je. Je bent wel lief en aardig, maar ook vreselijk kritisch 
en geremd. Moeilijk in de omgang en misschien niet ple-
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zierig om mee samen te zijn. 
Als God niet bestaat waarvoor leef ik dan? Dus God leeft 
en in Hem vind ik steeds weer kracht om te leven. Daar-
om kan en moet ik verder, ook al zie ik er nu geen gat 
meer 1n. 
Ik heb niet het recht een eind aan mijn leven te maken, 
mijn leven heeft een bedoeling. Welke? God, wilt u me 
dat duidelijk maken? 

Harderwijk 
In bed. Vandaag gewerkt: Negen uur opgestaan, ontbe-
ten, nog hetzelfde potje roodwit waar bruine suiker in 
zit. Blaadje van scheurkalender Preek van Vis over ver-
zoening door voldoening, wat engl Maar is dat de enig 
juiste weg? Veel aan Els gedacht. Nauwelijks geweten dat 
ik haar miste. Af en toe. Vanavond tijdens tv kijken (Tijl 
Uilenspiegel) begon mijn geweten te spreken: Ik wil al 
meer dan weet ik hoeveel jaar van haar af, maar kan het 
niet: 
a. Ik mag haa+ wel, 
maar eigenlijk niet zoveel als een ander. 
Ze is veel eerlijker dan ik, 
heb altijd om mezelf gedacht in het begin. 
Is haar geloven verkeerd? 
Niet alle mensen-vrienden zijn utopie? 
Als ik met Els verder ga, is dat dan alleen omdat er een 
brug loopt over de studie. Ik hoop dat dat niet waar is. 
Omgang met Els is grote leugen voor mij. Mag het? Ieder-
een wil ons van elkaar hebben. Ik ook? 

3.4.8. Flosje (20 jaar) 

De direkte aanleiding voor mij om naar het P .A.S. toe te 
gaan, was het volkomen kwijt-zijn van mezelf. Ik had het 
gevoel op drijfzand te staan, had geen houvast meer en 
kon uit mijn eigen gedachten en gevoelens geen wijs wor-
den. Ik had met mijn vriend en met mijn 
ouders. Met mijn vriend had ik een erg fijne en intense 
relatie. V oor mijn gevoel is hij degene geweest in mijn 
leven die me vrij liet, me perspektieven bood, me ver-
telde dat de wereld a.h.w. voor me open lag; vooral ook 
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degene die sprak over 'gelukkige dagen maken·, iets dat 
ik thuis nooit duidelijk te horen had gekregen. Door het 
moeilijke huwelijk van mijn ouders heb ik zo'n aversie 
gekregen tegen trouwen of samenleven dat het een open-
baring voor me was te beseffen door de omgang met Tho-
mas dat het gewoon betekent: leven met iemand van wie 
je houdt. Enfin, we zouden ·lang en gelukkig' hebben ge-
leefd als mijn ouders, Thomas en zijn milieu geaksep-
teerd hadden en vooral ook als ik een persoonlijkheid(je) 
was geweest. Onze relatie liep verkeerd, was niet houd-
baar, omdat het geen wederkerige, evenwichtige relatie 
was. Konkreet uitte dit zich in het nooit eens beginnen 
met vrijen, een kus durven geven van mijn kant. Ook was 
ik te veel afhankelijk van Thomas, bood geen echt tegen-
spel, durfde geen ruimte voor mezelf in te nemen. Hij was 
zelfstandig, onafhankelijk in denken en doen, ik had nog 
geen kleur en was te onzeker om kleur te bekennen. Dit 
alles ontlaadde zich in een grote spanning tussen ons en 
een grote verwijdering. Bovendien ben ik erg spontaan, 
uit me direkt, Thomas spreekt heel moeilijk als hij al 
over zijn gevoelens spreekt. Hij uit ze via omweggetjes, 
vaak in daden die dan zijn stemming en gevoelens weer-
geven. Om kort te gaan, Thomas knapte af op mij en ik 
stond moederziel alleen, want ik had ook nog niet eens 
mezelf. Ik had wel een ik, maar het was nooit uit de verf 
gekomen (was ingeklemd.) Oorzaak volgens mij: thuis 
maakte mijn vader de wet uit, hij had primitieve conser-
vatieve ideeën; was erg onzeker en angstig, verwend en ti-
ranniseerde mijn moeder. Mijn moeder liet ons, kinderen, 
zoveel vrijheid als maar kan, was èrg lief en deed veel 
heimelijke dingen, omdat pa het niet mocht weten. Ook 
wij, kinderen, deden veel achter de rug van pa om; ik heb 
ook veel dingen gedaan tegen mijn zin in, voor pa, omdat 
moeder anders de dupe van mijn gedrag werd. vrije 
meningsvorming en uiting was er dus niet bij. Er werd 
niet van je verwacht een eigen mening te hebben of je pa 
tegen te spreken. Het heeft me altijd erg angstig gemaakt 
deze dwangmatige stiekeme sfeer, was pa weg, dan was 
het fijn. 
Ik had altijd veel vrienden, gelukkig (I) had 
heel plezierige middelbare school eigenlijk, wat achteraf 
gezien een zegen was. 
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Laat ik na deze lange inleiding eens proberen weer te 
geven hoe ik 'vroeger' was op een aantal punten en hoe 
ik nu ben. 
Een voorbeeld: ik liet me altijd in een hoekje dringen, me 
dingen opdringen, ik durfde geen nee te zeggen, met name 
niet tegen mijn ouders, vooral niet tegen pa. Ik had over 
Thomas verteld, thuis en heb toen pas na veel moeite en 
ellende gedaan gekregen dat hij thuis mocht komen. Be-
roep van zijn vader was te min vond pa. Toen we eenmaal 
zover waren samen (nog voor de breuk die ik boven heb 
beschreven) dat we wisten dat we bij elkaar wilden blij-
ven, konden we niet trouwen, want een broer van mij was 
toen een paar maanden geleden gestorven. Hij had zelf-
moord gepleegd, een vreselijke trieste ellendige situatie, 
ook erg voor mijn ouders en vijf broers en zussen. Be-
grijpelijk allemaal, voor ons maakte het alles nog moei-
lijker en voor Thomas kwam er toen mijn onzekere ge-
drag nog bij en dat betekende toen onze tijdelijke breuk. 
We hebben wel kontakt gehouden, ik ging naar het P.A.S. 
(mijn eigen, niet met anderen overlegde, beslissing!) On-
dertussen besloten we toch maar samen op vakantie te 
gaan: ik durfde ook dank zij mijn gesprekken op het 
P.A.S. Tijdens vakantie onze wens aan mijn ouders ken-
baar gemaakt dat we samen een jaar naar het buitenland 
wilden en dat we wilden trouwen in de herfst. Grote na-.. 
niek bij mijn ouders. Ze waren erg bang dat ik met Tho-
mas ongelukkig zou worden en net als mijn broer zou 
doen. Bovendien waren er geen materiële garanties: we 
zouden van een beurs leven; bovendien kon je niet na + 
10 maanden nadat je broer dood was trouwen, ook al 
wilde je alles heel bescheiden houden. Enfin, we hebben 
veel gepraat met hen, werden voor gek versleten. Ik heb 
toen gekozen en hen voor het harde feit geplaatst toch 
mijn zin te doen en te trouwen met Thomas, en daarna 
naar Scandinavië te gaan. Ik geloof dat ik aanvoelde dat 
ik niet zo ongelukkig moest worden als mijn broer en dat 
ik moest doen wat ik wilde, waarvan ik dacht dat ik ge-
lukkig zou worden. Ik geloof ook dat ik toen mijn pa 
vooral veiWeet (nooit uitgesproken) dat mijn broer een 
ongelukkige jeugd had, wat hij nooit op zijn geweten kan 
hebben, want je aanleg speelt ook mee. 
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Enfin ik koos toen voor mezelf, moest echt doorzetten, de 
bruiloft zelf organiseren, alles zèlf doen. Mijn pa heeft 
tijden niet gesproken tegen me, we wonen nu al twee 
jaar in A. Nog nooit is hij langs geweest. 1\llijn moeder 
één keer. Ben nog weleens een keer erg uitgescholden 
door pa, ben toen mijn jas gaan aantrekken, heb gezegd 
dat ik ging (ik moest thuis blijven en alles over me heen 
laten gaan!) en gezegd dat ik een vrij mens was en heb 
de deur achter me dicht getrokken.* 
Een ander groot probleem was mijn eigen lichaam. Ik 
had van mijn puberteit af een gevoel dat ik een 'regel-
rechte' spriet was, redelijk aardig gezicht wel, maar 
iemand waar mannen niet naar keken. Ik had weinig boe-
zem, voelde me altijd een kindje bij oudere meisjes. Jon-
gens vonden me wel aardig. omdat ik gezellig kon klet-
sen, en ik had ook wel vriendjes heimelijk, want die 
mochten niet thuis komen vanwege pa. Er was thuis een 
aanrak.ingsarmoede, als mijn ouders me aanraak ten, vond 
ik dat niet fijn. Ik heb ook nooit gezien dat mijn ouders 
elkaar aanraakten en als ze elkaar met oud en nieuw een 
kus gaven, voelde ik dat aan als iets onechts, want dat 
hoorde dan zo. Ook met vriendjes weinig lijfelijk kon-
takt dus. Met Thomas pas goed proces op gang gekomen 
om mijn eigen lijf fijn en prettig en ook mooi te vinden. 
Wat spaak liep zoals ik beschreven heb. Toen ik me er-
van bewust werd zo passief te zijn, ben ik, hoe onzeker 
ik me ook voelde (ik was bang afgewezen te worden), ge-
woon begonnen met Thomas meer met mijn lijf te be-
naderen dan met alleen maar woorden! Kreeg hierdoor 
een fijner kontakt met Thomas: ik begon me door deze 
positieve ervaringen steeds vrijer te voelen en durfde ini-
tiatief te nemen eens echt wat van uit mezelf te geven. 
Zijn lijf is geen beangstigende vreemde meer, iets wat ik 
aanraak., wat gewoon normaal lekker is. Door . onze ge-
zamenlijke uitstapjes naar de sauna, onze vakantie aan 
een naaktstrand, heb ik veel geleerd. Ik ben me veel min-
der gaan schamen voor mijn eigen lijf daardoor. Veel 

• Ben dan wel verdrietig, maar ook trots op mezelf en het 
geeft veiligheid; is een zekerheid voor mezelf dat ik dat 
kan. 
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rechterop gaan lopen! Ik heb erg tegen het naakt zijn met 
anderen opgezien, heb samen met Thomas toch doorgezet, 
het is gewoon erg fijn. Mannen hebben · tegen me gezegd 
dat ze me mooi vonden en als ik me weer lelijk voelde, 
troostte Thomas me vaak. Ik weet me nu aantrekkelijk 
voor mannen op mijn manier, heb laatst ook gevrijd met 
een oudere lieve vriend wat heel positief was. 
Mannen zijn niet meer bedreigend voor me, eerder meer 
aanspreekbaar geworden voor me. 

Ik ervaar mezelf nu als evenwichtiger, rustiger en veel 
sterker iemand dan eerst. Ik ben onafhankelijker van het 
oordeel van anderen geworden. Ik probeer steeds na te 
gaan wat ik zèlf graag wil en kan, en rekening houdend 
met anderen, neem ik dan een besluit. Ik durf nu ook op 
te komen voor mijn rechten, laat me niet zo snel afsche-
pen. Ook met mijn lijf ben ik nu blij. 
Door de gesprekken kwam ik tot de konklusie dat de vol-
gende drie dingen 'haalbaar' waren; voor mij waren: 

een eigen ik wat ik zelf mocht zijn, ruimte in 
mocht nemen; mocht leven. 
Thomas: mijn relatie met Thomas is door inzicht in onze 
omgang, duidelijker geworden. Ik kon toen gaan hande-
len, ik durfde ook iets te doen zoals ik verteld heb en we 
zijn een happy stel samen. Erg blij met elkaar en genieten 
veel van elkaar. Ik heb zijn lichaam geaksepteerd en ook 
mijn eigen lijf. 
Tekenen: als ik me triestig voel of erg blij, dan is tekenen 
een zalig middel om gevoelens in te stoppen. Het zijn 
maar krabbels van weinig waarde, maar voor mij heel be-
langrijk! 

Deze drie dingen werden mijn houvast, rmJn haalbare 
kaart. Ik ben er erg happy mee. 

Wat ik op korte termijn nog wil veranderen, is het angst-
gevoel kwijt te raken of in ieder geval het gevoel van on-
zekerheid wanneer ik met zogenaamde 'autoriteiten' 
spreek.. Ik weet dat het doodgewone lieden zijn, maar een 
gevoel van afhankelijkheid en 'angst voor doe ik het wel 
goed' komt vaak bij me op. De ervaring dat je dergelijke 
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mensen rustig kunt aanspreken, jouw standpunt kunt voor-
leggen etc. zal wel iets oplossen, lijkt me. Ik ontwijk deze 
situaties nu bewust niet meer, vind het wel moeilijk. 
Wat betreft Thomas moet ik nog vaak een gevoel van me 
afschudden 'wat zou Thomas hier van vinden'. Ik moet 
ruimte durven in te nemen. Op mijn eigen standpunt 
staan. Ik heb nog weleens nodig dat hij moet zeggen: 
'je mag doen wat je wil' (I) ... 

Er is één ontzettend belangrijke ervaring in de gesprekken 
met René Maas geweest. Er gebeurde het volgende. Door 
de eeuwige ruzies thuis en de angst, gedrag te vertonen 
thuis, wat ruzie op kon wekken voor pa, was ik volkomen 
allergisch geworden voor een konflikt. 
Ik vond dat ik niet mocht vechten, ook niet terug mocht 
vechten, me verdedigen, want dat is ook in konflikt zijn. 
Toen heeft René me echt in een hoek van de kamer ge-
drongen, fijn gewreven als het ware tot ik in elkaar kroop 
en hij tenslotte uitriep: 'Zou je verdomme niet eens terug-
vechten?' Ik heb toen gevochten als een razende en voelde 
me zo opgelucht, sterk en trots! 
Ik durfde vanaf toen 'terug te bijten' als het nodig was, 
een eigen bewegingsruimte op te eisen. 
Ook het kijken naar en praten over jezelf, zeggen wat je 
van jezelf vindt, jezelf een spiegel voorhouden. Daar zijn 
we mee begonnen dat heeft toen al veel verduidelijkt, 
ook het latere 'spiegelen', waarbij René voor mij vertaalde 
wat ik had gezegd, heeft me veel inzicht gegeven in mijn 
situatie. 
De duwtjes in de rug naar normaal omgaan met mensen. 
Ik durfde b.v. kan ik me herinneren, niet de pen van 
René te vragen om iets op te schrijven. Hij draaide de 
rollen om en liet mij zien dat het heel gewoon is als 
iemand zo iets vraagt en dat je best nee mag zeggen.Deze 
konkrete aanwijzingen gaven me het gevoel dat René er 
echt bij betrokken was als mens7 en niet als een bandre-
korder zat te registreren en terug te spelen wat ik zei. Ik 
ben blij dat ik niet afhankelijk ben geworden en dat mijn 
vertrouwen in zelf doen en zelf kunnen door die gesprek-
ken is versterkt. 
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3.4.9. Marjan (25 jaar) 

Studiedagboek 

Als ik zat te studeren, begon ik al gauw te suffen, een 
beetje dagdromen, aan mezelf denken. Dat veranderde in 
ergernis, ik schoot maar niet op. Weer een stukje stude-
ren- weer suffen. Het lukte me alleen om mijn hoofd bij 
de stof te houden als ik er druk bij zat te gebaren, steeds 
maar opstond, door de kamer liep. Ik voelde me dan erg 
gespannen. Dat heb ik een jaar volgehouden. Dit studie-
jaar kon ik het niet meer opbrengen. Ik zat steeds langer 
te suffen en had steeds minder zin om te studeren. Ik 
kreeg langzamerhand nergens meer zin in. 
Ik houd nu een studiedagboek bij. Daarin schrijf ik op 
wat ik elke dag wil doen. 's Avonds schrijf ik op wat ik 
heb gedaan. Daarna vergelijk ik datgene wat ik van plan 
was met dat wat ik heb gedaan. Komt dat kwa hoeveel-
heid stof ongeveer overeen, dan beloon ik mezelf. Bijvoor-
beeld met iets lekkers. Als ik een tijdlang goed heb ge-
studeerd, ga ik, als beloning, iets kopen wat ik graag wil 
hebben. 
In het begin als ik een dag niet of weinig had gestudeerd, 
schreef ik op waarom dat kwam (b.v. hoofdpijn). Ik ervaar-
de dat als het aanleggen van een lijst toekomstige smoes-
jes. Daarmee ben ik maar gestopt. Het zien van mijn stu-
diedagboek is voor mij een stimulans om te gaan stude-
ren. Ik denk er dan aan hoe plezierig ik het vanavond 
zal vinden om op te schrijven wat ik allemaal heb ge-
daan. 

Huishouden 
Ik had het idee dat dat niet zonder mij ging, als ik me er 
niet mee bemoeide, dan zou het een puinhoop worden. Ik 
ergerde me elke keer als Geert niets deed. Dan dacht ik 
al gauw: 'Hij doet nooit wat. Ik moet alles maar alleen 
regelen.' Ik ergerde me als Geert wel wat deed: 'Hij kan 
het toch niet, ik moet erbij blijven en erop letten dat hij 
het goed doet.' (Maar hij deed het naar mijn idee nooit 
goed.) Het gevolg was dat dingen (b.v. stofzuigen) die no-
dig waren, uitgesteld werden. De huishouding werd dan 
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inderdaad een puinhoop. Ik had veel tijd nodig om me te 
ergeren, plannen te maken en me weer te ergeren. We 
doen het nu zo: Geert doet een halve week de huishou-
ding. Heeft hij hulp nodig (te weinig tijd), dan zegt hij 
me dat, maar hij regelt de boel. De andere helft van de 
week doe ik de huishouding en ben ik er verantwoorde-
lijk voor. We hebben dit nu tweeëneenhalve dag gedaan, 
Geert anderhalve dag, ik een dag. Ik vond het erg moei-
lijk. Toen het Geerts beurt was, dacht ik aan alles wat hij 
zou kunnen vergeten. 
Ik wou me overal mee bemoeien. Ik heb me ingehouden 
en kwam telkens weer tot de ontdekking dat mijn bemoei-
enis helemaal niet nodig was. Ik vond het steeds prettiger 
worden. Ik ben van plan om als het weer zo gaat al de 
'adviezen' die ik hem wil geven op te schrijven en er ach-
teraf met hem over te praten. De ene dag dat ik de huis-
houding gedaan heb, vond ik het in het begin erg moeilijk 
dat ik niets op Geert af kon schuiven, tegelijk was ik bang 
dat ik te makkelijk zou zeggen: 'Geert, doe dat eens, doe 
di , 

t ... 

Verleden 

Ik had het gevoel dat het verleden me achtervolgde en me 
soms inhaalde. Als het me had ingehaald, kon ik heden 
en verleden niet meer van elkaar onderscheiden en voelde 
ik me overal buitenstaan. Ik was ontzettend bang voor 
dat verleden. Op de volgende manier heb ik geleerd he-
den en verleden uiteen te halen: 
In een gesprek hebben we dat achtervolgende verleden be-
keken. Ik gaf met mijn handen aan hoe sterk ik nu ben 
en hoe sterk ik vroeger was. Zo kwam ik erachter dat het 
'ik uit het verleden' erg zwak was. 
's Avonds heb ik thuis· uitgeprobeerd of ik sterk genoeg 
was om mijn verleden aan te kunnen: Ik dacht aan het 
achtervolgende vroeger. Ik voelde het steeds dichter bij 
komen. Ik keek achterom en dacht eraan hoe zwak mijn 
'verleden ik' was. Mijn angst voor het verleden was weg 
en de achtervolging stopte. Ik had geleerd niet meer zo 
bang te zijn voor mijn verleden en te voorkomen dat het 
me inhaalde. Maar zodra ik aan vroeger dacht, kreeg ik 
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weer het gevoel dat mijn verleden me achtervolgde. 
Het helpt me ook om aan vroeger te denken in de je-vorm 
en niet meer in de ik-vorm. Bijvoorbeeld: 'Ik voelde me 
eenzaam' wordt: je voelde je eenzaam. Omdat ik nu voor 
het verleden 'je' gebruik (= niet ik zoals ik nu ben, maar 
het ik dat geweest is), kan ik het onderscheiden van het 
heden. 
Daardoor is mijn verleden niet meer een verleden wat me 
kan achtervolgen, dat a.h.w. een zelfstandig bestaan leidt. 
Ik heb het gevoel dat ik mijn verleden binnengehaald heb. 

3.4.10. Karel (32 jaar) 

Vriendelijke aandrang en geloof in mensen, zoals impli-
ciet bij jou aanwezig, vermag wonderen te doen bij een 
luiaard. Overigens was ik wel van plan om je de gevraag-
de informatie te verstrekken, maar de hekel aan schrijven 
heeft me er tot nu toe van weerhouden om er aan te be-
gtnnen. 
De reden waarom ik je die informatie graag geef, is het 
besef dat voor bepaalde vormen van problematiek meer 
vereist is dan een of andere psychologische begeleiding, 
gericht op het prettig functioneren in de maatschappij. 
Hierbij doel ik op degenen die disfunctioneren, omdat de 
zin en het doel van het leven hun,. ontbreekt of onduide-
lijk is of dat er aan al de afzonderlijke doelen en zin-
gevingen een integratief moment ontbreekt. Voor deze 
mensen, waartoe ik me reken, kan praktische religie een 
antwoord en de noodzakelijke aanvulling of vervulling 
zijn. Zoals je wel zult begrijpen, René, is deze ontwikke-
ling in de richting van een ervaren religie iets van de 
laatste anderhalf jaar. 
Een verslag over deze periode in chronologische volgorde 
zal niet gemakkelijk zijn, omdat mijn geheugen me voorvolg-
orde in de steek laat. De gebeurtenissen die een belangrij-
ke plaats innemen in het ontwikkelingsproces ben ik ech-
ter geenszins vergeten. Daarom zal ik de dingen opschrij-
ven zoals ze nu bij me opkomen, vanuit het standpunt 
waar ik nu sta; later kunnen we daar samen wel de no-
dige veranderingen in aanbrengen als dat nodig mocht 
ZIJD. 
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Toen ik ongeveer anderhalf jaar geleden bij je kwam, 
was ik min of meer aan het einde van mijn 'patiënten'-
latijn. 
Alles over mijn verleden was al gezegd en het steeds weer 
daarover praten leverde niets op en was een routine ge-
worden. Bovendien was ik me ervan bewust dat ik door 
er maar steeds over te praten mezelf ging verschuilen 
achter een rol die een pennanent karakter dreigde te krij-
gen. Ik wilde wat anders. Weg uit die kooi van denkbeel-
den waarin ik was opgesloten. 
Veel vertrouwen in weer een nieuwe 'oude koeien'-thera-
pie had ik niet meer. Daarom was mijn motivatie bij jou 
in het begin ook niet geweldig. Daar kwam echter spoedig 
verandering in, omdat ik merkte dat jij allesbehalve iets 
van me wilde anders dan dat ik zelf wilde, noch deed je 
manifest veel moeite om mij tot een vertaalbaar probleem 
te maken. Aanvankelijk kon ik daar niets mee doen. Het 
was zelfs erg vervelend. Nu had ik dan eindelijk iemand 
die me geen patiëntenrol op mijn mouw wilde spelden en 
toch kon ik niet verder, omdat ik niet wist wat ik wèl wil-
de. Het gevolg was dat ik dan ook maar door ging met 
wat ik al gewend was te doen bij andere vakbroeders van 
Je. 
De eerste belangrijke doorbraak was het moment waarin 
we samen hebben 'geworsteld'. Jij om me tegen te houden 
en ik om recht te gaan staan. 
God, wat was dat een ervaring! Ik kwam rechtop en geen 
tien mensen hadden me daarvan kunnen weerhouden. 
Minder indrukwekkend, maar toch effectief, waren de 
stoelspelletjes, waarbij ik me in jouw rol moest verplaat-
sen en die van anderen. Iets dat me veel moeite kostte, 
want in mijn hoofd was niet veel ruimte over voor ande-
ren en bovendien zag ik de rolwisseling ook in de presta-
tiesfeer. 
Geleidelijk ging ik toen begrijpen dat ik mijn hele leven 
lang geprobeerd had te zijn zoals ik dacht dat anderen 
dat van me verwachtten en daardoor steeds vergat mezelf 
te zijn. In de omgang met mensen verdeed ik mijn tijd 
dan ook met verdedigen van mezelf en had ik geen tijd 
om,me te interesseren voor anderen en mezelf. 
Uit dit besef groeide de overtuiging dat ik niet eens wist 
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wie ik was en dat dit had te maken met het doel dat een 
mens zich kiest. Maar wat dan? 
Alle suggesties die je deed om in die richting enige vorm 
aan te brengen, waren gedoemd te mislukken. Het was 
goed bedoeld en leuk gevonden, dat wel. Maar het kon 
niet werken; niet alleen omdat jij er zelf niet in geloofde, 
maar vooral omdat het iets was dat niet uit mijzelf voort-
kwam. Waarschijnlijk wist je dit, want je gezicht sprak 
vaak boekdelen. Maar er werd niet over gesproken, noch 
door jou, noch door mij en dat was goed. De tijd was er 
gewoon nog niet rijp voor. Toch waren dit ook belang-
rijke momenten. 
Je vroeg me niet naar mijn 'huiswerk', je liet me begaan. 
Het hoefde allemaal niet zo; je zat niet achter het succes 
van je terapie aan; jij mocht ook jezelf zijn met al je twij-
fels over je menszijn en je vakkennis (trouwens wat was 
daar voor verschil tussen). 
Korter gezegd: je was voor mij een voorbeeld en een toets-
steen voor iets dat ik moest of liever graag wilde; mezelf 
zijn met al mijn angsten etc. zonder je daarbij een zak te 
voelen of te worden. 
Aldoende en al pratende raakte ik uit de patiëntenrol op 
die manier. De gesprekken werden anders; ik begon 
schoorvoetend naar jou te informeren, we spraken over 
het vak zelf d.w.z. ik spreidde vaak m'n ideeën ten toon 
en jij luisterde. 
Dat was belangrijk, want ik hoefde me niet te verdedi-
gen. Hierbij sloeg ik nog weleens door wanneer ik me er-
van wilde overtuigen of er niet toch ergens een stukje ver-
zet bij je leefde. Meestal vond ik het niet. · 
Geleidelijk ontdekte ik toen dat ik niet alleen mocht pra-
ten, maar ook dat het niet per se hoefde d.w.z. een poging 
tot samenspraak ontstond. Jij was niet langer iets waar-
tegen ik me moest verdedigen, waarmaken of overtuigen, 
maar iemand waar je mee kon praten. 
Wanneer je me afkapte, zag ik dat dan ook niet meer als 
een afwijzing, maar accepteerde het voor wat het was. 
Belangrijk in dit stuk van het proces waren ook de keren 
dat je aanbood om te gaan wandelen (het bleef daar 
meestal bij), me een enkele keer naar huis bracht en de 
mogelijkheid bood om het gesprek zelf te beëindigen wan-
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neer ik daar zin in had; wat ik ook steeds heb gedaan. 
Als afsluiting van dit stuk van het proces zou ik willen 
zeggen: Feitelijk werd er niet gewerkt, maar mede door 
jouw houding kreeg ik de mogelijkheid om boven mijn 
verleden uit te groeien) zonder daarbij een aan tijd gebon-
den prestatie te hoeven leveren. 
Het invullen van de zin van het leven moest echter nog 
komen. 
Bij dat onderdeel heeft Korine een belangrijke rol ge-
speeld. Bij jou kon ik erover praten, maar thuis heb ik de 
eerste stappen gezet op weg naar mezelf. 
Evenals dat gevecht met jou heb ik een ervaring met Ko-
rine gehad die in de gehele ontwikkeling een monumen-
tale plaats inneemt. 
Zoals in veel relaties trekken partners wederzijds aan el-
kaar om hun verwachtingen in te vullen. Wij deden net 
zo. Daar kwam echter bij dat ik Korines 'zwakte' niet kon 
verstouwen, omdat ik zo bang was voor mijn eigen zwak-
te. In een poging om haar te doen zijn zoals ik dacht dat 
ze was, heb ik haar verschrikkelijk gedomineerd. Zodanig 
zelfs dat ze helemaal afhankelijk van me was geworden; 
een averechts resultaat dus. Maar goed. Op een avond 
toen ik weer eens werd geconfronteerd met haar onmacht 
werd het me te veel. Ik was in staat om haar door het 
raam te gooien. Toen dat echter tot me doordrong, brak 
echter het 'Licht' door. Ik besefte plotseling dat twee men-
sen pogingen deden om prettig met elkaar te leven en 
daarbij zo drastisch te werk gingen dat het wel moest mis-
lukken. Het was een bevrijdende gedachte te ontdekken 
dat we elkanders probleem niet waren, maar dat we sa-
men één probleem hadden. Na dit voorval sloeg ik Korine 
op een enkele keer na nooit meer en probeerden we se-
rieus de ander niet steeds de schuld voor het eigen falen 
te geven. Het ging echter maar voetje voor voetje. Belang-
rijk daarbij was dat we samen wilden. We begrepen dat 
we al zoveel hadden geïnvesteerd dat we er beter mee 
door konden gaan. Wanneer je beseft dat een 'huwelijk 
zoals verwacht' spaak loopt, dan heb je immers niets meer 
te verliezen. De luchtbel is doorgeprikt en je bent op de 
harde grond terechtgekomen. Met spaak lopen bedoel ik 
gèzien vanuit je persoonlijke achtergrond aan ideeën etc. 
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over het hebben van een relatie. 
Het was nooit wat geweest en na het slopen van de schijn 
konden we beginnen met de opbouw. 
Al de momenten noemen die een belangrijke stap bete-
kenden op dit stuk van de weg zou te ver voeren. Een wil 
ik je er niet onthouden. 
Zoals je weet, kwam ik vaak later thuis dan was afgespro-
ken. Korine lag dan meestal te mokken in bed. Die keer 
begon ze echter te huilen en zei me hoe verdrietig ze was 
wanneer ik niet thuiskwam. 
V oor het eerst werd ik me toen bewust van de relatie die 
er bestaat tussen mijn gedrag en het welbevinden van een 
ander; in dit geval Korine. En voor de eerste keer sinds 
lange tijd had ik werkelijk spijt. Daarna werd het makke-
lijker om op tijd thuis te komen en voelde Korine zich 
niet direkt afgewezen wanneer ik weer eens niet naar huis 
'kon'. In diezelfde tijd ontdekte ik ook dat liefhebben 
meer heeft te maken met nieuwsgierigheid en ingaan op 
het appel dat van de ander uitgaat, dan met je eigen ge-
voelens van houden van (vaill vasthouden en zo). Ik kocht 
niet langer meer de bloemen die een expressie waren van 
mijn wollige gevoelens voor Korine, maar gewone simpele 
blauwe bloemetjes, omdat ik wist dat Korine daar het 
meeste van hield. En zo groeiden we samen naar het hu-
welijk toe. Via de ruzie over de afwas, de stomme opmer-
kingen va...J. Korine, het praten over en voor Korine. Vier 
april van het vorige jaar zijn we getrouwd en het was een 
feest, René, niet zozeer uiterlijk, maar innerlijk zowel voor 
mezelf als voorKorineen als zodanig een nieuwe mijlpaal. 
Een mijlpaal, omdat we het huwelijk 'oude stijl', geba-
seerd op het invullen van elkaars verwachtingen, achter 
ons hadden. 
De dag voor ons huwelijk formuleerde ik dat alsyolgt: 

Korine, ik heb het gevoel dat we morgen gaan kijken naar 
de vertoning van ons eigen huwelijk. 
Hoezo? 
Nou je hebt me nooit gegeven wat ik van je gevraagd heb, 
noch heb je iets uit jezelf gegeven; maar toch wil ik met 
je trouwen. Gewoon, omdat ik je aardig vind voor de Ko-
rine zoals je bent. 

134 



De meeste mensen komen daar vaak niet aan toe, omdat 
ze het hele huwelijk met het invullen van hun verwach-
tingen bezig zijn, in die zin hebben we het huwelijk dus 
al achter de rug. 
Korine gaf te kennen dat ze het ook zo voelde. 
We hadden het dus achter de rug nog voor dat het was 
begonnen. 
Geleidelijk zijn we daarna verder gegroeid in de richting 
van grotere onafhankelijkheid van elkaar en zelfstandig-
heid. 
We waren er ons van bewust, en nu ook nog, dat we aan 
elkaar goede partners hadden om te groeien. Nergens 
kwamen onze manko's zo duidelijk aan het licht als bij 
elkaar, en nergens was de noodzaak en de behoefte om te 
veranderen zo sterk. Korineen ik zijn, zoals je weet, uiter-
lijk twee tegenpolen. Zij kiest voor de verdediging het 
naar binnen keren en ik het naar buiten treden (kreeft 
en leeuw). 
De volgende belangrijke gebeurtenis was het feit dat Ko-
rine eigener beweging de inrichting van het huis verander-
de. Dit was de eerste manifeste stap van Korine om vorm 
te geven aan zichzelf en mijn eerste ervaring dat Korine 
ook zelfstandig iets kon doen, maar ook dat de manier 
waarop ze het deed verrassend en prettig was. 
Dit ging meer en meer gebeuren en geleidelijk ging ik 
Korine bewonderen voor de mens die ze was. Met bewon-
deren bedoel ik hier eigenlijk dat ik blij was met het doen 
zelf, omdat nu zij zelfstandiger werd, ik meer ruimte kreeg 
om mijn zwakke kanten te hebben; maar ook was ik blij 
met de ontdekking dat ik zo weinig van Korine wist en dat 
ze nog zoveel moest hebben dat wat ik niet wist, en hoe 
boeiend iemand wordt wanneer al die stukjes tot leven 
komen. Blij, omdat je op een of andere manier bij dat 
proces bent betrokken. . 
Denk nou niet dat het allemaal koek en ei was. Er moest 
en moet hard voor worden gewerkt. We kunnen ons aan 
elkaar ontdekken en dat is gewoon prettig om daar aan 
deel te nemen, zowel voor jezelf als voor de ander. Op 
deze manier verder gaande, veranderdenKorineen ik ver-
der. Belangrijk daarbij was dat nu Korine meer en meer 
zichzelf werd, ik niet meer de last voelde om voor twee 
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te leven en er meer ruimte kwam voor me om mezelf te 
zijn. Belangrijk was dat ik nu in Korine een partner had 
gevonden waarbij het jezelf mogen zijn zover ging dat ze 
me niet alleen mijn plezier en ondeugden etc. gunde, 
maar ook mijn verdriet. 
Dat klinkt misschien gek, maar dat laatste is erg belang-
rijk, omdat daaruit blijkt dat de ander je totaal accep-
teert. 
Dit werd me goed duidelijk toen ik het in een depressieve 
bui uitgilde dat alles zinloos was, een komedie, onze re-
latie, maar ook mijn studie. Deze bui was ontstaan toen 
ik door het kijken naar een tv-stuk plotseling zag dat 
kennis van het leven het leven zelf niet was, maar vooral 
dat de weg naar het leven niet in boeken staat; ook geen 
vakboeken. René, ik heb het uitgegild. 
Even probeerde Korine te zeggen dat het allemaal wél zin 
had. Even maar, een moment. Toen zei ze: Ja, het is zin-
loos, maar het geeft jou geen enkele reden om je zo te 
laten gaan. Het is gek, maar in m'n verdriet en machte-
loosheid was ik toch blij, want ik mocht het meest wezen-
lijke van mezelf behouden, het fundamentele besef dat ik 
vanaf mijn jeugd heb gehad n.l. dat het leven zinloos was. 
Geloof me, René, om dit te accepteren van een ander ter-
wijl je weet dat je zelf onderdeel bent van dat beeld, moet 
je lef in je donder hebben. Nou, dat heeft Korine. 
Iviet zinloos bedoel ik niet dat ik het leven ooit serieus 
uit gewild heb, maar dat de doelstellingen en het realise-
ren daarvan, gezien vanuit de opvoeding, mij nooit heb-
ben bevredigd en ook niet zouden kunnen. 
Uiterlijk heb ik eigenlijk altijd wel best redelijk gefunc-
tioneerd, maar de waardering daarvoor door derden heb 
ik nooit kunnen delen. Over het ontstaan van zo'n hou-
ding hoef ik hier denk ik niet in te gaan. 
De volgende stap was de ervaring op de kliniek. 
Daar stortte mijn laatste houvast, m'n studie, grondig in 
elkaar. Daar ontdekte ik dat psycholoog zijn vooreerst 
mens zijn betekent. In een isoleercel met een kliënt die 
over z'n toeren was, besefte ik, rillend van angst, dat ken-
nis en vaardigheid niet altijd voldoende zijn; soms moet 
je ook wat van jezelf kunnen geven. Toen ging ik ook be-
grijpen dat ik niet zo zeer de 'slechte' dingen moest af-
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leren, maar dat ik nieuwe moest bijleren. 
Waarschijnlijk was dit het volledige bankroet van mijn 
oude ik, de laatste restjes verwachting die daaruit voort-
kwamen, zijn toen grondig ingestampt. 
Gelukkig hadden Korine en ik in die tijd al een stevige 
basis gelegd waarop ik mijn toevlucht kon nemen. Niet 
om me te vèrschuilen, maar om van daaruit en met de 
ervaringen die ik daar opdeed en opdoe de stap naar de 
maatschappij te maken op dezelfde wijze als ik dat naar 
Korine had gedaan. 
Als alles stuk is, kun je aan de opbouw beginnen. Vanuit 

. deze veilige werkplaats ben ik begonnen aan de ontgin-
ning van de relatie tussen mij en de maatschappij, met 
als tussen doelen opnieuw inhoud geven aan de studie en 
het leren omgaan met andere mensen zoals ik dat had le-
ren waarderen bij Korine. 
Er zit leven in de zaak. 
Kort geleden heb ik mijn visie over klinische psychologie, 
die mede bepaald is door mijn persoonlijke ervaringen 
en mijn, sinds kort, poging tot een religieus leven, kun-
nen integreren in een doelstelling hoe ik me later even-
tueel als terapeut wil opstellen. In dit stuk 'psychiatrie 
vanuit wereldbeschouwelijk perspektief' (wat een kreet) 
kies ik eigenlijk, net zoals ik bij Korine heb gedaan, voor 
het ingaan op het appel dat van de ander uitgaat, en de 
bereidheid om de persoonlijke en technische vaardighe-
den die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen. Het is sim-
pel; er zijn mensen die om hulp vragen en op die kon-
krete vraag wil ik graag ingaan (zover dat binnen mijn 
vermogen en belang ligt) terwijl ik me er goed van bewust 
ben dat zij het zelf moeten doen, maar niet alleen (zoals 
je in je brief schrijft). De rode draad die door dit verhaal 
loopt, is dat het aktief veranderen van jezelf en anderen 
geen zin heeft; evenmin als het proberen in te v1:1llen van 
je verwachtingen. 
Leven en groeien betekent je bewust worden van de wijze 
:waarop je funktioneert, het aksepteren daarvan en het 
zoeken van iets nieuws. Door het opheffen van de 'parti-
cipation mystique' zoals Jung het zo fraai formuleert, 
groei je boven je problemen uit in de richting van iets 
groters dan je was. René, wat ik hier schrijf is niet alleen 
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iets dat ik uit de literatuur heb, maar iets dat ik aan 
'den lijven' heb ervaren. 
Bij dit gehele proces speelt mijn inwijding een centrale 
rol. Door het worstelen van mijn ego met dat 'andere' in 
de meditatie en daarbuiten ben ik gaan ontdekken dat 
het doel dat de mystici zich stellen een reëel doel is, dat 
het leven zijn diepere zin geeft. Rondom dit doel zijn alle 
andere gerangschikt d.w.z. dat al mijn handelen bekeken 
vanuit het perspektief en daarop gericht is. Huwelijk en 
beroep etc. zijn geen doelen meer op zichzelf, maar mid-
delen om dat ene doel te bereiken. 
In deze richting wil ik voortgaan hand in hand met Ko-
rine en met Gods hulp hoop ik het nog in dit leven te 
realiseren. 
Korineen ik zijn ons er wel van bewust dat we nog nau-
welijks zijn begonnen op die nieuwe weg. Dus wees niet 
bevreesd. We hebben ons doel en dat is belangrijk. 

3.4.11. Peggy (27 jaar) 

Iets schrijven over je zelf ... ik vond het een moeilijke 
opgave. Hoe kan ik momenten, gebeurtenissen, gedachten 
die voor mezelf belangrijk waren op anderen overbren-
gen? 

Vergeleken met een jaar terug heb ik wel het idee dat ik 
ben veranderd -geen radikale ommekeer, want alles wat 
toen in me zat, zit er nu nogin-het is meer een verleggen 
van aksenten geweest. 
Sommige dingen zijn duidelijker geworden; ik schrik wat 
minder van bepaalde gedachten, krijg er minder vlug 
schuldgevoelens door. 
En verder ... ik probeer wat luchtiger te leven, niet zo 
vlug in paniek te raken; het is niet een kwestie van alles 
of niets, het gaat juist om de gradaties daartussen. 
Ik had een bepaald ideaal beeld hoe ik moet zijn, en wan-
neer ik me niet in overeenstemming met dat beeld ge-

. droeg, was ik niets, d.w.z. angstig en onzeker. Tussen ang-
stig en ideaal zijn schommelde ik in, met stemmingen tus-
sen die twee uitersten wist ik geen raad. 
Een ideaalbeeld heeft iets absoluuts, alles moest voor hon-
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derd percent o.k. zijn; ik liep achter iets aan te rennen 
dat niet bestaat. Opgeven van dat beeld is alleen maar 
prettig, want dan accepteer je de realiteit die nooit hon-
derd percent is. Het betekent wat meer ontspannen leven, 
de dingen te laten komen, (ze niet van tevoren al gepland 
en vastgelegd hebben)- we zullen wel zien hoe het wordt. 

Hoe komt het dat ik over bepaalde dingen wat anders 
ben gaan denken? Daarover kan ik geen si uitend verslag 
brengen; het zijn wat punten en associaties geworden die 
voor mij belangrijk waren. 

Eén van de verschillen tussen nu en vroeger is dat ik me 
vroeger angstig voelde en niet wist waar die angst vandaan 
kwam. Die angst overviel me, ik had er geen vat op, het 
gebeurde bij me. 

Waarom zou ik me zo verdiepen in het feit dat ik me bij 
tijd en wijle behoorlijk lullig kon voelen (dacht ik toen), -
ik leefde so wie so al veel lekkerder en vrijer als vroeger 
bij mijn ouders. 

Voor mezelf was het niet zo'n probleem, maar in de ver-
houding met mijn vriend begon het angstig zijn van mij 
hoe langer hoe meer een rol te spelen. - We wonen bijna 
vijf jaar bij elkaar - en hij begon het niet te nemen dat 
ik na zo lange tijd ook naar hem toe nog zo onzeker kon 
ZIJn. 
Onze verhouding werd hoe langer hoe meer gekleurd door 
stereotiepen zoals: ik voelde me onzeker op een gegeven 
moment en dit werd opgepikt door mijn vriend. Op zijn 
beurt reageerde hij hierop met gelatenheid - het is weer 
zover - en agressie die hij wel probeerde te verbergen, 
maar die ik haarfijn kon aanvoelen, waardoor ik nog meer 
onzeker werd, enz. enz .... een aardige vicieuze cirkel. 

Op den duur kreeg ik zelf ook het idee dat er iets moest 
gebeuren, maar wat en hoe? Denken over onze situatie 
maakte me verward, mijn gedachten dwaalden dan af, ik 
kon geen begin vinden en voelde dat ik steeds op een 
barrière stuitte. 
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Ik had een vrij lange aanloop nodig voordat ik het idee 
kreeg dat ik op een zinnige manier bezig was met mezelf. 
De eerste stap was het feit dat ik bij mezelf ging registre-
ren hoe ik nu eigenlijk bezig was, - wat ik deed en dacht 
op momenten dat ik onzeker was - zonder alleen al door 
het denken hierover in paniek te raken. Hoe beleefde ik 
mezelf dan, hoe ging ik met anderen om? Ik zag mezelf 
als iemand die coûte que coûte niet aan anderen wilde la-
ten merken gespannen te zijn. Ik stond mezelf krampach-
tig in bedwang te houden en werd daardoor zo in be-
slag genomen dat ik met een half oor oppikte wat ande-
ren tegen me zeiden, wat de boel nog verwarrender maak-
te. Als een absoluut gegeven nam ik aan dat andere men-
sen groot en onaantastbaar waren, ik voelde me daarom 
vaak onderliggen en had daar behoorlijk de pest over in. 
Dat ongenoegen durfde ik ook weer niet te ui ten, maar ik 
liet het wel voortduren, in de vorm van zelfmedelijden 
hebben. In de trant van Calimero, want ik ben klein en 
zij zijn groot en dat is niet eerlijk. 

Nadenken over mijn gevoel van onzekerheid bracht ook 
allerlei associaties van vroeger met zich mee. Het kontakt 
met mijn ouders, hoe had ik dat eigenlijk beleefd, on-
enigheid en vooral ruzies. Wat was ik vroeger bang ge-
weest voor mijn ouders als ze me straf gaven. Veel van die 
morneuten was ik kwijt, maar al die gevoelens van - ge-
straft worden, je schuldig voelen, klein zijn, niets mogen 
en niets kunnen, droeg ik nog steeds bij me en ze konden 
er aardig wat angst te weeg brengen. 

Denken hierover betekende een scheiding maken, - toen 
was toen en dat is geweest, het is nu niet meer nodig om 
je nog een schuldig klein meisje te voelen. Sommige ge-
dachten gaven een geweldige opluchting, een soort aha 
erlebnis, - waarom moet ik nu nog doen alsof het alle-
maal zo moeilijk en eng was, - eigenlijk zat ik steeds maar 
alarmsystemen in te schakelen, was dat nu nog nodig? 
Ik zie mezelf in die tijd als iemand die voortdurend over 
zichzelf zat te filosoferen, op zich wel goed, maar ik ging 
het hoe langer hoe méér doen. 
In mijn stoel begon ik de realiteit hoe langer hoe leuker 
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te vinden, niet zo angstaanjagend als vroeger. Angst werd 
minder absoluut, ik merkte dat ik er zelf best wat aan 
doen kon. Dit dacht ik in mijn stoel, alleen de situatie 
zelf: hoe reageerde ik daar dan in. 
Ik begon ook meer te letten op andere mensen. Hoe ge-
dragen anderen zich, hun reageren op mij en ook - hoe 
kom ik bij anderen over? 

Vooral op dat overkomen bij anderen raakte ik (te) erg 
gespikt, ik moest zo'n vreselijk goeie meid zijn. Lief, aar-
dig, geestig, intelligent, gewaardeerd in kontakten, hier-
achter zat ik aan te jagen, met het gevolg dat ik erg op 
mijn tenen ging lopen om dat allemaal waar te kunnen 
maken. 
En dat lukte weer niet zo goed, zodat ik weer begon te 
twijfelen, en met die twijfel schoot ik dan weer in de on-
zekerheid. Kortom, erg moeilijk om op zo'n manier bezig 
te zijn, zoveel te moeten. 

Nu ik deze dingen over mezelf aan het opschrijven ben, 
moet ik lachen over die krampachtige en bloedserieuze 
manier van doen van mij. 
Natuurlijk gebeurt er nu iets waardoor ik morgen in el-
kaar zal klappen, denk ik vervolgens (ik kan het toch niet 
laten), maar goed, dat zien we morgen dan wel weer. 

3.4.12. Monique (24 jaar) 

Ik moet je eerlijk bekennen dat ik nu al anderhalve week 
als een berg opzie tegen het stukje wat ik nu moet gaan 
schrijven. Eigenlijk geloof ik ook niet dat het goed zal 
lukken. Ik begrijp dat het nodig is zo konkreet mogelijk 
te zijn en die kleine stappen te beschrijven. Dat konkreet 
zijn is toch al moeilijk voor me, ik ben altijd . veel meer 
gevoelsmatig bezig, en juist vooral de laatste weken heb ik 
dat weer sterk. 
Een verandering t.o.v. een jaar geleden is o.a. dat ik meer 
voor mijn gevoelens durf uit te komen- dat 'meer' moet 
je dan erg relatief zien- en voor mezelf ervaar ik dat ook 
als een verbetering. 
Iets dat ik nog niet heb bereikt en wat ik toch erg graag 
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wil leren, is het vat krijgen op die konkrete werkelijkheid 
en het niet laten vertroebelen ervan door te veel tegen-
strijdige gevoelens. 
Ook nu ben ik weer lekker vaag en ik voel mezelf eigen-
lijk een egoïst, omdat ik niet iets kan schrijven waar je wat 
mee kunt doen. Het is toch de kans om ook eens wat voor 
jou te doen. Ik zal proberen of er aan de hand van je 
vragen wat uitkomt. 

I. Ik lees in mijn dagboek van november '71 (lang voordat 
ik naar jou kwam, maar toen was het nog zo): 'Ik zou zo 
graag mezelf willen zijn t.o.v. hen, maar op ·het ogenblik 
kan · ik me alleen spastisch gedragen, omdat ik niet weet 
wat ze van me denken en verwachten.' Ik was dus erg on-
zeker, zat vooral op de anderen te letten, wat zij wilden, 
probeerde te ontdekken wat zij van mij dachten en van 
me verwachten. Ik deed dat altijd in het verborgene, ging 
nooit uit van wat ikzelf eigenlijk wilde, nam nooit een 
initiatief, durfde niet aandacht te vragen, mezelf bloot te 
geven,. Net daardoor zou ik het die anderen zoveel gemak-
kelijker hebben gemaakt hun houding te bepalen. Ik gaf 
ze geen enkele zekerheid omtrent mezelf, omtrent wat ze 
aan me hadden. Konkrete situatie? 
'Ik herinner me alleen de emotie van de dingen. 
en ik vergeet al het overige; 
er zijn vele witte plekken in mijn herinnering.' 

Een tijd geleden zou ik bijvoorbeeld nooit iemand ge-
vraagd hebben samen met mij iets te doen (nooit is niet 
waar, er waren mensen bij wie ik het wel deed). Bijvoor-
beeld naar een film gaan, of samen naar een of andere 
groep gaan. Ik weet dat het me soms al ontzettend veel 
moeite kostte om iemand te vragen mee te gaan eten op 
de mensa of vereniging, zelfs als ik wist dat hijjzij ook 
nog ergens wilde gaan eten. Het liefst wachtte ik altijd af, 
ik was bang dat mensen ja zouden zeggen, terwijl ze eigen-
lijk helemaal niet met mij iets wilden doen. Ik moest er 
altijd helemaal zeker van zijn dat ik mensen niet stoorde. 
Het liefst hield ik me dan ook een beetje teruggetrokken, 
afwachtend, liet alle initiatief aan de anderen over. 
Ik durfde kortom te weinig. Ik was ervan overtuigd -dat ik 
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niet veel te bieden had en was ook bang weer klappen te 
krijgen. Het beste voorbeeld vind ik voor mezelf mijn va-
kanties. Ik heb nooit zelf daarvoor een initiatief genomen 
(behalve dan in beursaanvraag), ik bedoel nooit iemand 
gevraagd. Ik werd gevraagd en het waren meestal men-
sen die toevallig geen beter gezelschap konden vinden. 
Tenminste zo interpreteerde ik dat. 
Op vakantie trok ik me dan terug op mijn eilandje, om 
de ander zo min mogelijk te konfronteren met mijn per-
soon (wat ik daardoor heel nadrukkelijk deed), of omdat 
ik bang was iets meer van mezelf (dat slechte) te laten 
Zien. 
Om op het laatste door te gaan: ik vraag nu gewoon: heb 
je zin om mee te gaan naar Amsterdam? Of ik zeg: ik 
vond het gezellig om met jou in 'de koffieleut' te zitten, 
dat moeten we nog eens 
Of in mijn kamer waar een stel mensen elkaar zit aan te 
staren en niets zegt, vraag ik wat er aan de hand is. 

3. Ik kan die kleine stappen niet zo precies omschrijven. 
Je moet er eerst achter komen wat er in je gedrag is dat 
het kontakt hebben met mensen bemoeilijkt. Dat heb ik 
in onze gesprekken wel geleerd en ik heb ook veel daar-
over geleerd door er met goede vrienden (heb ik toch wel) 
over te praten. En dan moet je gewoon beginnen; in mijn 
geval was dat gewoon eens een keer zeggen wat ik dacht 
en wilde. Gewoon durven, niet bang zijn. Toen ik voor het 
eerst iemand kon vragen iets voor mij of met mij te doen, 
was ik naar mijn idee al een stap verder. En ook toen ik 
kon zeggen: ik vind jou aardig, zonder daarbij meteen te 
denken: dat zal die persoon wel verschrikkelijk vinden, 
door zo iemand als ik aardig gevonden te worden. En het 
geloven als iemand zegt dat hij (zij) mij aardig vindt, dat 
is ook belangrijk. Maar zover ben ik toch nog niet. 
Ik vind mezelf nog niet zo aardig dat ik me in staat acht 
bijvoorbeeld een langdurigerf diepere /uitgebreidere rela-
tie met iemand te hebben. Konklusie: alles is een kwestie 
van durven, vertrouwen in jezelf hebben, in de ander in 
hun oprechtheid t.o.v. jou en doen. 
Het klinkt makkelijk, maar ik heb er nog ontzettend veel 
moeite mee, soms lijkt het of ik blindelings in een af-
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grond spring, het geeft erg veel spanningen, soms ben ik 
dan ook helemaal uitgeput van dat doen en duik ik weer 
een paar dagen onder. Dat met Amsterdam, ik stond te 
trillen op mijn benen toen ik het vroeg, kreeg een nega-
tief antwoord en was even uit het veld geslagen (minder 
als vroeger). 

4. Maar ik weet dat dit allemaal moet. Ik zal moeten leren 
durven en mezelf een beetje meer leren aksepteren. In zo-
verre ben ik innerlijk ook al veranderd, ik heb de zeker-
heid dat ik moet veranderen en heb er vertrouwen in dat 
ik het ook wel kan. Dat ietsje meer zelfvertrouwen is al 
erg belangrijk. 

5. Ik heb echt niet de illusie ooit een probleemloos mens 
te worden, al lijkt me dat nog zo fijn. Maar op het mo-
ment sta ik nog lang niet vast op mijn benen, door iets 
heel kleins kan ik alweer in de put zijn. 
Ik heb ook nog steeds die sterke neiging om alles pessi-
mistisch te bekijken, negatief te interpreteren, zit nogsteeds 
met argusogen het gedrag van anderen t.o.v. mij te bekij-
ken en soms gewoon te zoeken naar iets wat ik kan inter-
preteren, als: kijk, ik ben toch niks waard in hun ogen. 
Ik weet dat ik daartegen moet vechten, ik weet dat ik dat 
meer gevoel van eigenwaarde ook alleen van anderen kan 
krijgen en ik weet ook dat ik dat alleen kan krijgen als ik 
meer van mezelf laat zien. Durven. Dat proberen, ik kom 
er met de dag meer achter dat ik andere mensen nodig 
heb, een beetje steun of dat ze me een zet in de goede 
richting geven. 
Soms is het heel pijnlijk dat zo sterk te ervaren en er te-
gelijk achter te komen dat je zover nog niet bent. Het gaat 
inderdaad wel erg langzaam. 

6. Zoals ik al zei: het was erg belangrijk erachter te ko-
men waar het in konkreto aan lag dat ik zo'n moeilijkhe-
den in kontakten had. 
Gewoon de kleine en grote dingen in het gedrag dat ik 
ook in onze gesprekken toonde. Daarop gewezen worden. 
Ik ben veranderd in onze gesprekken, heb iets meer zèlf-
vertrouwen gekregen, gevoel gekregen dat ik wat kon en 

144 



ook best wat kon verdragen- toen je b.v. kwaad werd om 
mijn pessimisme. 
Er is zeker een heel duidelijk verband tussen mijn ont-
wikkeling in deze gesprekken en de ontwikkeling daar-
buiten. 
Hij loopt vrijwel parallel. 

3.4.13. Peter (26 jaar) 

Ik was heel erg verlegen voor meisjes. 
René, mijn terapeut, achtte het uiteindelijk beter dat ik 
me kalmerende middelen liet voorschrijven door de psy-
chiater. Ik zou me, voor een konsult, moeten aanmelden 
bij diens sekretaresse en ik hoopte dat zij afstotelijk lelijk 
was. 
Ik besloot eerst thuis wat thee te gaan drinken_ 
Op mijn kamer aangekomen, werd ik gevangen in de stil-
te van het vertrek, ja het hele huis. 
Ik stak de kachel aan, en zocht gedachteloos naar de ke-
tel. Bij het raam aangekomen, keek ik naar een hoge grij-
ze muur op drie meter afstand, en waarop met groen ge-
verfde letters stond geschreven: 'Laat Mao zijn eigen thee 
opzuipen!' 'Thee', mompelde ik, 'ik moet thee hebben.' 
Ik scharrelde verder door mijn kamer, doch peinzend 
bleef ik weer staan. René had mij door middel van mun-
ten laten uitbeelden hoe groot ik de afstand beleefde tus-
sen mij en mijn vrienden en kennissen. Ik achtte mezelf 
een cent waard, die ik mistroostig midden op de tafel leg-
de. Daaromheen legde ik, op veilige afstand voor mij, 
kwartjes en dubbeltjes al naar gelang de vriendschap met 
iemand beter of minder goed was. Slechts één munt lag 
iets meer in de buurt van mijn cent. Dat was Kees die af 
en toe mocht weten van de zorgen die me konden bestor-
men. Mijn totaalindruk was dat ik behoorlijk 
was. 
De stilte werd duidelijk hoorbaar in huis. 'Wegwezen 
hier,' besloot ik. Ik moest naar die sekretaresse, en over 
vijf minuten durfde ik misschien niet meer. , 
Gespannen stapte ik de straat op, op weg naar het advies-
buro. Natuurlijk zou ik dat kantoor binnenstappen. Ik 
zou wel erg bang zijn voor haar ogen. Maar daar stonden 
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valiumpillen tegenover: 'Mother's little helpers!' 
Ik keek naar de voorbijrijdende auto's en de bomen die 
als geraamten uit de grond staken. 
Het begon me op te vallen dat ik dichter langs de huizen 
liep als er voorbijgangers langs kwamen. Werd ik ook al 
bang voor de mensen op straat? De wind schuurde langs 
mijn gezicht. Niemand wist van deze tocht. Waarom ga je 
niet naar huis, vroeg ik me af. Daar is het warm. Maar 
mijn verstand besliste: doorlopen! 
Op het bruggetje aangekomen, links diagonaal tegenover 
het adviesburo, talmde ik even. Ik rekende het aantal hin-
demissen uit die ik moest nemen alvorens ik de afspraak 
met de psychiater te pakken had. Eerst zou ik rustig langs 
de telefoniste moeten wandelen. Op het kantoor aange-
komen, zou ik beheerst moeten wachten totdat een of 
zelfs twee kliënten, voor mij, geholpen waren door de 
juffrouw. Dan zou ik aan de beurt zijn. De sekretaresse 
zou mij aankijken met twee prachtige blauwe ogen, of 
vanachter een zwarte hoornen bril, en dan behoorde ik 
mijn keurig van buiten geleerd verhaaltje -op te prevelen. 
Dan zou de juffrouw in de papieren duiken om mijn 
naam op te vissen, en ik zou bedaard moeten wachten tot-
dat zij me had ingeschreven in de agenda van de psychia-
ter. Stel je het geval voor dat zij nog meer dingen van mij 
moest weten. En als ik het niet goed wist, dan zou ze me 
eens goed opnemen. Wie weet ging ik dan stotteren. En 
tel daarbij op die angst voor haar ogen. Ik keek naar het 
water dat rustig van onder het brugje te voorschijn gleed. 
Aan de rechteroever lag een zwaan met zijn hals tussen 
zijn veren. Af en toe waaiden plukjes van zijn veren op. 
Ging ik wel naar binnen, niet naar binnen? 'Omdraaien,' 
kommandeerde ik als een stuurman, en lopen, lópen, al-
maar door ... 
Na uren zwalken vond ik mezelf terug in een telefooncel. 
Naar huis had ik niet gekund. Stel je voor dat ik kennis-
sen was tegengekomen! Ik woonde in het centrum, en 
daar wemelde het van de 'vage' kennissen. Zij zouden mijn 
witte gezicht zien en m'n angstige ogen die hen aan het 
denken zouden zetten. Zij zouden me vragen wat er aan 
de hand was met mij. En die vragen moest ik voorkomen. 
Ook zou ik hun ogen niet meer kunnen verdragen. Ik 

146 



mankeerde geestelijjk nooit wat, dat beeld moesten zij van 
me houden. 
Met de vingertoppen in de ruit van de cel keek ik naar 
de onbekende gedaanten die aan me voorbijgingen; 
sneeuwmannen met twee stukjes kool in het gezicht ge-
drukt. Ik moest nu gaan bellen. Ja waarvoor eigenlijk? 
V oor een gaskachel? Mijn handen klemde ik stevig in 
mijn zakken. Zou ik bellen voor hulp? Had ik nooit ge-
daan. Moest ik hier dan blijven staan? Godverdomme, dan 
maar bellen of iemand me uit de put wilde halen. 
'Spreek ik met René? 'Hé, René, ik zie het niet meer zit-
ten.' 
In de gesprekken met hem werd het me duidelijk dat ik 
niet eerlijk was tegen meisjes die ik leuk vond. En dat 
kwam in de eerste plaats omdat ik niet open stond voor 
mijn gevoelens. In die ellendetijd gaf ik mezelf nooit toe 
dat ik een erektie kreeg als er een meisje bij me op bezoek 
was wier bloes van boven open stond. Ook waren woor-
den als 'ik vind je aardig' onder de nagels van mijn tenen 
weggedrukt. En maar beheersen, alsof het huiswerk was 
dat door mezelf was opgedragen. Geen wonder dat ik 
bang was voor hun ogen. 
René voegde, in zijn terapie met mij, de daad bij het 
woord en plaatste mij in een gemengde gespreksgroep. En 
of ik zou gaan praten, maar dan op mijn manier. Ik werd 
al gauw verliefd op een mollig donkerharig meisje met 
lachende ogen en rode volle lippen. 
'Zullen wij thee gaan drinken op een terrasje?' vroeg ik 
haar. 'Ja,' zei ze, eerst nog aarzelend .. 
Nadat zij enkele malen op mijn kamer was geweest, vond 
ik de tijd rijp om Maarten, mijn wijze makker, eens te 
raadplegen. Ik wilde nu wel eens vrijen met d'r. 
Maarten nipte nadenkend van zijn pilsje. Hij keek me 
vervolgens takserend aan en begon te spreken .. 'Je zorgt 
dat je bank volligt met kussens en stencils, zodat ze daar 
niet op kan zitten. Jij gaat op die ene stoel zitten die er 
nog over is. Dan zal zij verplicht zijn om op de grond of 
op bed te gaan zitten. Je zorgt dat de vloer een beetje stof-
fig blijft, stel de schoonmaak maar uit. Als ze op bed zit 
dan ga je, na verloop van tijd, naast haar zitten, en dan 
zeg jij: 'Ik vind jou aardig'. Ik slikte even. 'Natuurlijk,' 
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mompelde ik, en bestelde nog een pilsje. 
Ik heb het haar gezegd, mijn kaken bibberden aan alle 
kanten en mijn handen rilden als golfpatronen. Eerst 
keek ze me wat geschrokken aan, alsof ik haar geld wilde 
hebben. Daarna kwam er een warme lach op haar gezicht 
te voorschijn. 'Ik heb al een vriend', zei ze vertederd, 
'daarom kan ik niet ver met je gaan,. Maar ik vind het 
fijn dat jij dit tegen me hebt gezegd. Mag ik meer bij je 
langs komen?' 
Ook al mocht ik niet met haar vrijen, door mijn eerlijk-
heid tegen haar voelde ik me altijd opgelucht in haar ge-
zelschap. Alsof ik niets te verbergen had. Angst voor haar 
ogen had ik beslist niet meer. Ach, en er volgden vrien-
dinnetjes die nog geen vast vriendje hadden. Dat werd 
dus hosseknossen met hen. 
Inmiddels ben ik wat tot rust gekomen. Ik heb niet lang 
geleden een hele lieve vriendin verloren en dat kwam 
door een hele andere gedragsfout bij mij. Ik stelde me al-
tijd veel te afhankelijk op in relatie tot de ander. Als zij 
bij me op bezoek kwam, dan liet ik haar altijd bepalen 
hoelang zij kon blijven, wat het onderwerp van het ge-
sprek moest zijn, hoe de kleuren van de gordijnen moes-
ten zijn, en of er wèl of géén koffie moest worden ge-
schonken; en als er koffie werd geschonken, hoe deze 
moest worden opgediend_ Als zij naar Amsterdam wilde, 
dan ging ik mee, met of zonder barstende koppijn. In al 
die situaties dat ik me aan haar aanpaste, werd ik gespan-
nen. Op een gegeven ogenblik werd ik al gespannen wan-
neer zij aanbelde, of wanneer zij in de buurt kwam van 
me. Wij verbraken de relatie tenslotte. 

In het terapie-uur maakte ik dezelfde fout door af te 
wachten of René een oplossing had voor een of ander pro-
bleem, hoe klein dat soms ook was. Ik begrijp nu beter 
wat hij eens tegen me zei: 'Peter, hoe goed het ook met 
jou kan gaan, altijd als jij hier komt, zet je een pakket 
met problemen voor me neer.' 
Na enige tijd heb ik de terapie bij René opgezegd. Ik 
ging het alleen doen. In het begin had ik totaal geen zelf-
vertrouwen, en was gespannen van 's morgens tot 's nachts. 
Wat er aan te doen? Noodgedwongen moest ik alléén, of 
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met de ander, aan mijn nervositeit gaan werken. En het 
ging lukken, hoewel er zeker één jaar is overheengegaan. 
Ik begon te ontdekken dat de emotionele steun van mijn 
vrienden vreselijk belangrijk voor me was. Maar de groot-
ste ontdekking was dat ik konflikten in mezelf durfde te 
zien, en te elimineren door mijn gedrag t.o.v. de ander 
te veranderen. Ik merkte b.v. dat mijn nerveuze obsessies 
waar ik veel last van had, verdwenen als ik meer dingen 
ging ondernemen die ik erg leuk vond; hobby's, goeie 
babbels en wandelingen. En jezelf niet zo afhankelijk op-
stellen! Ach, en wat ik nog graag in mezelf veranderd zie? 
Wel, ik sta nog aan het begin van een lange weg. Maar 
steeds vorder ik een centiineter, en dat betekent bij mij 
vooruitgang. 
Misschien win ik een decimeter als ik nog opener word 
tegen de mensen, niet alleen in mijn blijheid, maar ook 
in mijn verdriet. De anderen herkennen zichzelf erin. We 
kunnen vrienden worden. 

3.4.14. Dorry (21 jaar) 

1 e hebt me gevraagd iets te schrijven over bepaalde ge-
dragsveranderingen die ik de afgelopen tijd heb onder-
gaan, welke stappen daarvoor nodig waren en hoe ik tot 
die bepaalde stappen ben gekomen. 
1 e zult waarschijnlijk wel begtijpen hoe moeilijk het is 
om de evaluatie van je eigen ik op papier te zetten, maar 
ik zal mijn best 
Het meest elementaire probleem voor mij was mijn rela-
ties met anderen en die anderen waren niet alleen mijn 
vrienden, maar ook mijn ouders, stiefouders, kortom ieder-
-een. 
Ik geloof dat in mijn geval het belangrijkste was, dat ik 
mezelf moest leren kennen, zoals ik werkelijk .was met 
mijn menselijke zwakheden, maar zeker ook mijn sterkere 
kanten. 
Ik moest me bewust worden van mezelf. 
Ik moest leren aan mezelf te werken, kritisch te zijn, maar 
vooral dichter bij mezelf te komen, mijn gedrag leren ana-
lyseren en niet ervaren als een gegeven iets waar als het 
fout gaat anderen kritiek op hebben, en als het goed gaat, 

149 



anderen lof over spreken. 
Je had het in één van onze gesprekken over een 'drem-
pel' waar je overheen moest en naar aanleiding van deze 
drempel wil ik proberen uit te leggen hoe ik leefde toen 
ik voor die drempel stond, hoe ik erover heen ben gestapt 
en hoe ik nu leef, nu ik over die drempel mijn eigen huis 
ben binnengestapt. 
Vroeger werd ik geleefd door anderen, ik reageerde op 
anderen en wat ze te zeggen hadden over mij. 
Het geleefd worden wil niet zeggen dat ik geen eigen wil 
had en dat ik me als een lap stof plooide naar ieders wen-
sen, maar ik was zo onzeker over mezelf dat ik dacht dat 
de oplossing voor alle problemen zou zijn me zoveel mo-
gelijk aan te passen aan anderen. 
Echter hoe langer hoe meer begon het tot mij door te 
dringen dat ik mijn eigen weg in moest slaan en die weg 
begon zich steeds duidelijker af te tekenen, hetgeen leid-
de tot grote konflikten, niet met mezelf, maar met mijn 
omgeving die niet begreep wat er nu precies gaande was. 
Ik was in die tijd ook nog niet in staat om uitleg te geven, 
omdat ik toen wel de weg naar huis zag en ook de drem-
pel waar ik overheen moest, maar ik was nog niet hele-
maal in staat om aan de wandeling te beginnen. 
Ondanks de onzekerheid die ik zelf duidelijk ervaarde, 
maakte ik op de meeste mensen een zelfverzekerde indruk 
en veel mensen stonden in een afhankelijkheidsrelatie 
met mij. 
Ik was degene die altijd alles regelde, die in krisissituaties 
de oplossingen wist en iedereen kon met zijn problemen 
bij mij terecht. Mijn huis wat opgebouwd was uit 
een deel onzekerheid, emoties en spanningen, maakte op 
de buitenwereld een uiterst solide indruk. Als gevolg hier-
van kwam iedereen bij mij logeren, voor korte of lange 
tijd, tot op een gegeven moment niet alleen mijn logeer-
ruimte bezet was, maar ook de zitkamer, slaapkamer en 
keuken. 
Het was een komen en gaan, maar de mensen die gingen 
en die ik misschien nooit meer terug zou zien, lieten wel 
hun sporen na. 
En toen stortte het huis in, geen muur bleef meer heel, 
iedereen vertrok, want in een ruïne is het niet goed ver-
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toeven en daar lag het puin. 
Op het moment dat zo iets gebeurt, heb je het gevoel dat 
alles afgelopen is en ik zag het leven dan ook van geen 
kant meer zitten. 
Maar juist op zo'n moment kom je tot bezinning en het 
was ook toen, dat ik heb besloten om de zaak weer op te 
bouwen, een nieuw begin te maken. 
Het was niet gemakkelijk in die tijd, want het is nooit 
gemakkelijk om je aan een scherpe kritiek te onderwer-
pen, maar aan de andere kant schept het enorm veel vol-
doening als je merkt dat je werkelijk iets bereikt en dat 
je voor jezelf de goede weg hebt ingeslagen. 
Ik heb in die tijd achter veel relaties een punt gezet, om-
dat ze, nu ik zoveel eerlijker tegenover mezelf stond, niet 
langer te handhaven waren. 
Deze relaties, hoe eenzijdig ze ook waren, had ik vroeger 
ook nodig, omdat ze een soort zelfbevestiging voor mij 
waren, maar daar die zelfbevestiging voor mij nu niet 
meer telt, is ook het verlies van die 'vriendschappen' geen 
groot verlies. 
Wel heb ik me tot op zekere hoogte geïsoleerd, en ben 
ook vaak alleen. Dit kan ik heel goed aksepteren, omdat 
ik weet dat ik het heb gedaan, op weg naar een beter en 
gelukkiger leven. 
Voor mij geldt nu niet meer: 'Eenzaam, maar niet alleen', 
maar 'alleen, maar niet eenzaam.' 
Ik zou tegen iedereen willen zeggen die in zo'n zelfde si-
tuatie zit, als ik heb gezeten; probeer niet door andermans 
problemen je eigen moeilijkheden uit de weg te gaan, 
maar begin eerst bij jezelf, leer jezelf kennen en aan jezelf 
te werken, en als je werkelijk eerlijk tegenover jezelf staat, 
ben je pas- in staat om waardevolle relaties met anderen 
aan te gaan en die relaties geven pas echt voldoening, 
vreugde en geluk. 

3.4.15. Henny (26 jaar) 

Dit is een poging de veranderingen op te schrijven die ik 
de afgelopen jaren heb ervaren. Ik heb er een poos over 
riagedacht en ben een paar keer opnieuw begonnen met 
dit verhaal. Het bleek namelijk absoluut niet mee te val-
len. 
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Weliswaar voel ik me veel vrolijker en evenwichtiger dan 
een poos geleden. Maar doordat ik me bij dit schrijven 
weer moet verdiepen in allerlei toestanden van vroeger, 
komen er toch weer nare gevoelens bovendrijven waarvan 
ik dacht dat ik ze kwijt was. Ik denk, dat ik sommige din-
gen toch niet genoeg heb verwerkt. 
Laat ik beginnen op het moment dat ik in X. op kamers 
ging wonen om scheikunde te studeren, nu zo'n negen 
jaar geleden. In het begin van mijn studietijd liep alles 
prima; ik had colleges en prak.tika, was druk met tenta-
mens en had genoeg kennissen. Toch ging ik me langza-
merhand steeds ellendiger voelen. Hoewel er mensen ge-
noeg waren naar wie ik toe kon gaan en die bij mij kwa-
men, voelde ik me toch eenzaam en had ik sterk het ge-
voel dat ik er niet bijhoorde. 
Ik werd futloos en down en kreeg 's avonds vaak huil-
buien waarvan ik zelf de oorzaak niet wist. Toen ik deze 
klachten aan de huisarts vertelde, schreef hij me valium 
voor, wat aanvankelijk een goed resultaat had. Ik werd er 
erg vrolijk van, kwebbelde honderduit en durfde ook meer 
te praten met mensen die ik niet kende. 
Ook in groepen voelde ik me toen meer op mijn gemale 
Ik was in die tijd wel erg bang om down en depressief 
te worden, zodat ik altijd met valium op zak liep. Ik durf-
de de deur niet uit zonder dat ik valium bij me had. In 
die tijd leerde ik Frans kennen met wie ik verkering 
kreeg. 
Dat betekende op zichzelf al erg veel voor me, omdat het 
me vóór die tijd erg dwars zat dat ik geen vriendje had. 
Ik herinner me nog dat ik, als ik vóór die tijd een blokje 
om liep, een pijnsteek door me heen voelde gaan bij elk 
paartje dat ik tegenkwam. 
Maar goed, met Frans verdwenen de depressieve buien 
toch niet, zodat ik op een goed moment (zo'n jaar of drie, 
vier geleden) door de huisarts naar het P.A.S. ben ge-
stuurd. Daar heb ik met René (de psycholoog) een hele 
tijd over mijn huilbuien zitten praten. We kwamen tot 
de konklusie dat die een soort vervanging waren voor het 
ui ten van mijn emoties. 
De tranen kwamen altijd voordat ik teleurstelling, irrita-
tie of boosheid kon laten zien. Toen ik dat een beetje 
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door had, ben ik gaan proberen daar iets aan te doen. Als 
ik b.v. met Frans op mijn kamer zat en ik dacht: 'Ik wou 
dat Frans me een kusje gaf,' dan was ik eerst direkt in 
tranen en teleurgesteld als hij het niet deed. Onder in-
vloed van gesprekken met René heb ik mezelf gedwongen 
om in zo'n situatie om een kusje te vragen. Dat klonk me 
in het begin erg kunstmatig en ingestudeerd in m'n oren. 
Bovendien moest ik een zekere tegenzin overwinnen, om-
dat ik vond dat Frans het maar moest aanvoelen (wat hij 
natuurlijk niet altijd deed). 
Maar langzamerhand kon ik zulke dingen steeds makke-
lijker zeggen en kwam het me steeds vanzelfsprekender 
voor. Door het gewoon vaak te doen, werd het iets dat 
op een goed moment vanzelf en zonder er van te voren 
over na te denken gebeurde. Zo verdween er heel wat vage 
teleurstelling en tranen. Wat ik ook niet durfde, was het 
tegen Frans te zeggen of hem te laten voelen als ik hem 
lief vond. Ik was van huis uit helemaal niet gewend om 
een arm om iemand heen te slaan of om iets liefs te zeg-
gen. Toch zat binnen in mij wel het gevoel dat ik dat 
graag zou willen. 
Ik ben die dingen ook gaan proberen. Dan zei ik tegen 
mezelf: 'Nu ga ik een arm om Frans heen slaan.' 
Dat deed ik dan, en daarbij had ik dan in het begin wel 
het gevoel dat ik een toneelstukje aan het opvoeren was. 
Maar toen ik wat was gewend aan het idee dat ik een 
arm om iemand heen kan slaan, verdween het 'toneel-
stukjes'-gevoel. Ik kon steeds makkelijker doen wat in me 
opkwam, zonder daar eerst een poos over te hoeven na-
denken en zonder het gevoel te hebben dat ik iets geks 
deed. 
Intussen werd echter de verhouding met Frans steeds 
slechter. Wat er nu precies allemaal fout ging, is mij nog 
steeds niet helemaal duidelijk, maar we irriteerden elkaar 
steeds meer en deden elkaar veel verdriet door steeds din-
gen te zeggen die bij de ander verkeerd overkwamen. 
We voelden ons geen van tweeën erg gelukkig in deze re-
latie, maar waren lange tijd geen van beiden in staat de 
situatie drastisch te veranderen. Ik ging me steeds meer 

· met Frans bezighouden. Dat betekende een aaneenscha-
keling van nare situaties en angst voor nare situaties. Daar-
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door was ik vaak erg down en depressief. Ik had ook geen 
belangstelling meer voor andere mensen of andere dingen. 
Ik kon ook nergens anders meer over praten of mee bezig 
zijn dan de situatie met Frans. Ik had het gevoel dat ik 
veel vrolijker en blijer zou kunnen zijn, maar ik was het 
niet. 
Nu zo'n half jaar geleden zijn Frans en ik uit elkaar ge-
gaan. De eerste paar weken voelde ik me erg ongelukkig. 
Ik voelde me leeg, alsof hij een groot stuk van mezelf had 
meegenomen. Bovendien had ik toen niets meer om me 
mee bezig te houden. 
Tegelijk begon het echter tot me door te dringen dat ik 
nu tijd genoeg had om iets aan mezelf te gaan doen. Ik 
hield erg veel energie over. 
Die energie kan ik nu gebruiken om te gaan werken aan 
allerlei dingen van mezelf die me allang dwarszaten, maar 
waar ik nooit de fut voor had. Ik zal proberen iets op te 
schrijven over de veranderingen in mijn gedrag en hu-
meur die toen optraden. Ik zat al meer dan een jaar in 
een gespreksgroepje. Eigenlijk zat ik daar altijd min of 
meer voor spek en bonen bij, omdat ik nooit iets wist te 
zeggen, maar ik ging toch steeds maar weer. 
Na de breuk met Frans kan ik me er echter beter op kon-
centreren, voelde ik me in die groep veel meer op mijn ge-
mak en durfde ik wél mee te praten. Ik had eerst alti_1d 
het gevoel dat ik dingen zou zeggen die de anderen niet 
zouden begrijpen, of die ze gek zouden vinden. Toen kon 
ik de moed opbrengen om tóch iets te zeggen. Doordat de 
anderen heel gewoon reageerden, ging het praten in die 
groep steeds gemakkelijker. 
Ik heb altijd al angst gehad om in groepen mijn mond 
open te doen. De laatste tijd raak ik die angst echter steeds 
meer kwijt. Als ik mezelf goed inprent dat de anderen ook 
mensen zijn, iets meer of minder dan ik, dan krijg ik 
daar het zelfvertrouwen door om iets te zeggen als ik daar 
behoefte aan heb. Vroeger was ik dan in mezelf een be-
paalde zin een aantal keren aan het repeteren, en nadat ik 
hem had uitgesproken, hoorde ik hem in gedachten nog 
een poos naklinken. Maar door mijn stijgende zelfvertrou-
wen til ik er veel minder zwaar aan wat ik precies zeg, 
en ben ik ook niet zo bang meer voor eventuele negatieve 
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reacties. Het verrassende voor mij is dan dat niemand het 
gek vindt als ik iets zeg. En daardoor stijgt mijn zelfver-
trouwen dan weer. 
Ik krijg een enorm voldaan gevoel als ik in een groep ge-
woon heb meegepraat. Dat geeft me het gevoel dat ik er-
bij hoor, en dat ik geen onbenullige buitenstaander ben. 
En dan voel ik me kiplekker. Dan durf ik ook steeds meer 
voor mijn mening uit te komen en iets van mezelf te 
ten zien. 
Ik geniet er nu erg van om met allerlei mensen om te kun-
nen gaan. 
Ook in de studentenflat waar ik woon. Op het · moment 
dat mijn verkering uitraakte, kende ik hier in de flat bijna 
niemand. Ik had hier toen één vriendinnetje, met wie ik 
alle moeilijkheden besprak. Verder sprak ik zelden met 
iemand uit de flat. Ik liep meestal min of meer duf en 
down met mijn gezicht naar de grond door de flat en keek 
naar niemand. Ik wou wel meer kontakt hebben met de 
mensen uit de flat, maar ik kon eigenlijk alleen maar pra-
ten over moeilijkheden met Frans en ik vond het niet zo 
leuk om tegen iedereen daarover te gaan zeuren. 
Toen het uitraakte, werd ik vanzelf weer wat vrolijker en 
kreeg ik steeds meer behoefte me in het flatleven te stor-
ten. Ik was zó lang chagrijnig geweest dat ik nu behoefte 
kreeg een beetje lol te maken. Dat lukte door mee te gaan 
doen met een sneeuwbalgevecht en een paar stoei-plaag-
partijtjes in de flat. Dat heeft me erg veel goed gedaan. 
Ik voelde me helemaal opleven. Bovendien bleek ik van 
een glaasje port in een heerlijk vrolijke overmoedige bui 
te komen en dat hielp ook mee om weer wat vrolijker te 
worden en me wat vrijer te gedragen. Alleen had ik in het 
begin last van ·keuken-vrees'. Als er veel flatgenoten in de 
gemeenschappelijke keuken zaten, dan wilde ik er graag 
bij gaan zitten, maar dan durfde ik niet. Ik was .bang dat 
de mensen het gek zouden vinden als ik erbij ging zitten. 
Toch wilde ik erbij horen. Dus begon ik moed te verza-
melen om naar de keuken te gaan. In het begin ging ik 
dan naar beneden (ik woon zeH boven, de keuken is be-
neden) om iemand op te bellen of een brief te posten of 
een fles limonade uit de drankkast te halen. 
Dan kon ik gelijk kijken wier er in de keuken zaten. Als er 
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dan veel mensen zaten, ging ik weer naar mijn kamer, 
want dan durfde ik niet naar binnen te gaan. (Ik ging dan 
wel met een onbevredigd gevoel terug, maar ja). 
Als er dan één of twee mensen zaten, ging ik naar binnen 
en ging ik de krant lezen die daar altijd lag. Zo'n krant is 
erg gemakkelijk, want dan heb je iets te doen en je kunt 
toch af en toe een opmerking maken. 
Deze methode heb ik wel een paar keer toegepast. Als ik 
dan eenmaal in de keuken was en er kwamen meer men-
sen binnen, was het niet zo erg meer. Het naar binnen 
gaan was het moeilijkst voor mij. 
Hoe vaker ik dit deed, des te makkelijker werd het om de 
keuken in te lopen, omdat er (voor mijn gevoel dan) 
steeds meer mensen aan wenden dat ik er weleens zat. Na 
ver loop van tijd werd ik ook weleens naar binnen geroe-
pen, wat helemaal een gemakkelijke manier van binnen-
komen was. Bovendien deed me dat erg goed, omdat ik 
daardoor het gevoel kreeg dat ze me waardeerden en dat ik 
er ook bijhoorde. In het begin ben ik ook nog weleens 
naar de keuken gegaan als ik wist dat er iemand zat aan 
wie ik iets kon vragen. 
Daarna kon ik dan makkelijk een poosje blijven zitten en 
koffie of thee meedrinken. 
Tegenwoordig is het voor mij geen probleem meer om de 
keuken in te stappen. 
Ik ken de mensen nu en kan makkelijk binnenlopen zon-
der dat ik er een reden voor moet hebben. Iemand anders 
of ikzelf begint dan wel een praatje. 
Zowel buiten als binnen de flat voel ik me veel vrijer dan 
voorheen. 
Ik ben niet meer bang of onzeker in gesprekken met an-
deren en kan veel gemakkelijker dan vroeger iets van me-
zelf geven (een arm om iemand heen slaan om te troosten 
b.v.) Ik ervaar deze dingen bijna dagelijks en dat is een 
heerlijk gevoel. Die vage huilbuien zijn verdwenen; ik 
ben bijna nooit meer depressief en ik ben vrolijker en op-
gewekter dan ik in lange tijd geweest ben. Ik heb het ge-
voel dat ik het leven aankan en dat er weinig dingen zijn 
waarvan ik nog echt diep in de put kan komen. 
Waar ik op het ogenblik alleen nog mee zit, is hoe ik een 
diepere relatie met één jongen kan hebben, zonder dat 
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vrije gevoel kwijt te raken. 
Maar ik denk dat dit probleem zich met de tijd vanzelf 
op zal lossen. 

3.4.16. joke (23 jaar) 

Ik heb een tafel, een mooie grote ronde tafel. Hij glimt 
heel prachtig door de lagen vernis die meteen toen hij was 
gemaakt erop aangebracht zijn. En als de vemis een beetje 
leek te slijten, werd er meteen nog een laag op ·gedaan. 
Bovendien poets ik hem iedere dag nog extra op, zodat 
hij mooi blijft glimmen, ik ben erg trots op mijn tafel en 
mijn bezoekers vertellen mij iedere keer opnieuw hoe 
mooi ze hem vinden. Hij glanst zo prachtig dat het net 
een spiegel is; ze kunnen zich er erg leuk in spiegelen. 
Ze laten me dan ook altijd goed merken, dat ze er hele-
maal achter staan dat ik hem zo goed onderhoud. Nee, 
hij moet echt mooi blijven glimmen, daar is iedereen het 
over eens. 
Laatst gebeurde het echter dat Vader Tijd langs kwam. 
Hij keek met een kritische blik naar mijn tafel en zei: 
'Tafel, iedereen is het er over eens dat je er prachtig uit-
ziet met je lagen vernis. Daardoor glim je zo, dat ieder-
een zich in je kan weerspiegelen. Maar ik hoef mezelf niet 
weerspiegeld te zien. Ik wil weleens weten wat er onder 
je lagen vernis zit.' 
Mijn tafel was verbaasd, een beetje verontrust: 'Wat be-
doel je, Vader Tijd, ik ben toch mooi, ik glim toch prach-
tig? Kijk eens hoe mooi ik je weerspiegel, hoe goed je je-
zelf kunt zien? Wat zou je anders willen, zonder mijn ver-
nis kan toch niemand mij meer mooi vinden?' Maar Vader 
Tijd luisterde hier niet naar, hij ging weg, en kwam terug 
met een bus afbijtmiddel. Onverbiddelijk, zonder zich aan 
de protesten te storen, gooide hij dit over mijn tafel heen. 
Ik hoorde mijn tafel gillen van angst en pijn, hij begon 
te huilen: 'Vader Tijd, doe me dit toch niet aan, wat blijft 
er van me over als mijn glimmende laag vernis weg is? 
Au, wat doet het pijn, het brandt me helemaal weg, hou 
toch op! Je maakt me lelijk, niemand zal meer naar me 
willen kijken, er blijft niets van me over! Au, au, doe het 
niet!' Maar het was al te laat, het was al gebeurd en Va-
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der Tijd zei heel grimmig: 'Zo, nu zullen we eens afwach-
ten wat we te zien krijgen!' 
Daar stond mijn tafel nu bang te wezen, hij huilde nog 
na van pijn en angst. Hij voelde zich zo naakt, iedereen 
kon zo maar zijn hout zien, hij was nu lelijk en grauw, 
wie kon hem zo nog mooi vinden? Het liefst wilde hij 
maar dat er niemand aan kwam die hem zo kon zien. 0 
nee, daar kwam al iemand, Laura, een heel mooie vrouw, 
die altijd urenlang bij de tafel kon doorbrengen met zich 
te bewonderen in de glimmende laag. Wat zou ze wel 
zeggen? 'Tafel, wat heb je nu gedaan, je glimt niet meer, 
ik kan mezelf helemaal niet meer zien. Bah, wat ben je 
nu lelijk, nee ik vind er niets meer aan, ik loop maar 
gauw door.' En ze was weg, mijn tafel in tranen achter-
latend. Hij huilde heel, heel zachtjes, hij hoopte dat nie-
mand hem kon horen en niemand zou komen kijken wat 
er toch aan de hand was. Hij wilde niet dat ze zouden ko-
men en zien hoe lelijk hij wel was. Als hij maar had kun-
nen lopen, dan kon hij zich ergens gaan verbergen, zodat 
ze hem niet konden zien zoals hij nu was. Dan konden ze 
vergeten dat daar ooit zo'n mooie tafel had gestaan. Dan 
hoefde hij er ook niet meer aan herinnerd te worden dat 
hij nu lelijk was, misschien kon hij zelfs vergeten dat ze 
hem vroeger mooi vonden. 
Ach, daar kwam er al weer iemand aan. Gelukkig was het 
Dotje maar, dat kleine meisje van de buren, dat was mis-
schien niet zo erg. Maar vroeger toen speelde Dotje zo 
vaak met hem, ze konden altijd zo'n plezier met elkaar 
hebben. Nu zou ze het waarschijnlijk helemaal niet leuk 
meer vinden om met hem te spelen. Bij die gedachte 
sprongen de tranen hem weer in de ogen. Dotje kijkt 
naar hem, verbaasd: 'Tafel, wat zie je er anders uit, heel 
anders dan vroeger. Je glimde altijd zo mooi en we kon-
den zo leuk met elkaar spelen. Wat jammer nou.' Mijn 
tafel beeft, het huilen staat hem nader dan het lachen en 
het liefst wil hij dat Dotje zo snel mogelijk doorloopt. 
Maar Dotje loopt helemaal niet door en inspekteert de ta-
fel heel nauwkeurig: 'Tja, je ziet er nu wel heel anders uit, 
maar ik denk dat het zo toch ook welleuk is. Kijk, je hout 
is heel stevig en mooi blank. Ik kan nu zelfs boven op je 
klimmen zonder bang te zijn je vernis te beschadigen. Dit 
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is leuk, joh, hier boven, ik kan van hieruit alles heel goed 
zien. Jeetje, ik geloof dat het zo nog veel leuker is om 
met je te spelen.' 
Mijn tafel trilt van verbazing, nog een beetje van angst, 
een beetje blij verrast. 'Dotje vindt het nu ook leuk om 
met me te spelen. Maar ach, Dotje is nog maar een klein 
meisje, die weet nog niet goed wat ze zegt. Nee, de ande-
re mensen kunnen heus niets goeds in me vinden zoals ik 
nu ben.' 
Intussen komt Jan er aan, een eenvoudige boerenjongen 
die vroeger al de tafel nooit mooi kon vinden en hem be-
slist niet bewonderde. 'Hij zal me nu wel helemaal uit-
lachen, denkt mijn tafel. Maar nee, daar komt hij recht 
op me af, wat zullen we nu weer krijgen, oh, wat is het 
toch allemaal verschrikkelijk'. 'Zo, tafel, kijk, kijk, wat 
een verrassing om nu eindelijk je hout eens te zien. Vroe-
ger vond ik je maar een lelijke tafel met al dat vernis, je 
glom zo raar en eigenlijk was er niets van je te zien. Zo 
mag je er wezen nu al die vieze vernis weg is. Ik had echt 
niet kunnen denken, dat je zo mooi kon zijn.' 
Daar staat nu mijn tafel, helemaal nieuw, nog natrillend 
van angst en pijn, maar vol verwachting. 

159 


