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Kun je, op grond van jouw ervaring als therapeut, iets
rcggen over wat volgensjou het kernprobleemis van de
mensenvan onzetijd?

Dus jij maakt een tegenstellingtussenenerzijds ideeënen
meníngenen anderzijdsdirekte, vooral liifefiike ervaringen, en zegt dan: de mensenzitten teveel vast aan hun
ideeënen hebbente weinigkontokt met hun ervaringen?

RM: Ik kan dat het bestelatenziendoor eenvergelijking
te makenmet hoe op dit momentde verhoudingis tussen
natuur en kultuur. Simpel gezegd:de wereld is volgebouwd,allesis geasfalteerd,
van beton. Men probeert
de wereldnu bewoonbaarte maken door zakente reorganiseren,te herstruktureren,te restaureren,door nog
beter, nog verfijnder, nog mooier te bouwen.Maar dat
gebeurtbinnenhetzelfdestelsel.Intussenbeginnensteeds
meer mensenverwonderdop te merkendat hier en daar
het grastoch nog door het betonheengroeit,dat er onder
het asfalt nog levenzit. Ze komen er achterdat het belangrijk is om te zienof de grond onderhun huisniet vergiftigdis.
Zoiets,denk ik, is met de mens'van binnen' ook aan de
hand. Wij zitten volgebouwdmet dogma's,met ideologieënen ideeën,met meningenen manierenvan zeggen.
We gebruikendaarvoorook woordendie aan de kultuur
van het bouwen ontleendzijn, zoals een 'goed gefundeerde'mening,een'gedegen'
visie,een'rotsvaste'
overtuiging. Hoe vasterdat allemaalis, hoebeter.Maar onder
al die bouwselsbevindtzich de bewegingvan het leven.
Dat vind ik een stuk verwording,temeernu de hulpverlening ook nog preciesbinnen datzelfdekader blijkt te
blijven. Hulpverleningwordt dan een soort restauratiewerk, monumentenzorg,en is erop gericht om dat wat
mensenaan ideeënhebbenopgebouwdeenbeetjete hergroeperen,
of om hier of daareenseenmuur door te breken, of om weer nieuwedingen 'op te bouwen'.In de
meestepsychotherapie
wordt de lijfelijkeondergronddie
mensenhebbenverwaarloosd.Daarmeebedoel ik gewoon de direktesignalendie jou en mij op dit moment
vanuitonslijf ter beschikking
staan,en waarwe weinigof
geengebruikvanmaken.

RM: Ja. Als ik jou bij voorbeeldvraag:wat voor eenman
wasjouw vader,of wat voor iemandwasje moeder,dan
heb je daar klaarliggendeideeënover. Dat is verdergeen
schande,maar dat is wel zo. Daar hebje beeldenbij dieje
zelf hebt gemaakt.Je trekt eenlaatjeopenen laat mij een
aantal van die beeldenzien. Iets soortgelijksgebeurter
als ik zeg:hoe staje nou tegenoverje vader,wat doet hij
je? En hoe staje tegenoverje moeder?Wat betekenen
die
mensenvoor je? (Of ze nu nog in levenzijn is dan op zich
niet zo belangrijk.)Dan heb je de neigingom te denken:
o, dat weet ik wel, daar kan ik wel iets over zeggen.Je
komt dan wel al een stukje lager in jezelf terecht, wat
meerbij je emoties,maar je standpuntenliggentoch ook
hier al voorgebakkenklaar. Een hele andereervaringis
het echterals ik zeg:wat doet het je als die mensenop dit
moment hier achteromzoudenkomen, en je vader gaat
hier zitten en je moeder daar? Kijk eenswat dat bij je
teweegbrengt, en laat dat nou eenséén minuut op je
inwerken.Hoe anderswordt het door het feit dat je vader
en moeder hier zitten? En luister eensnaar die informatie, want die heeftje iets te zeggen,of je dat nou leuk
vindtof niet...
Ik denk dat jij op dit moment,als ik dit zo zeg,voelt dat
dat iets teweegbrengt. Preciesdát noem ik dan dat je
voelt 'dat het grasonderde stenengroeit'.
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Hoe komt het toch dat wii alsmoorzo vastzittenaan dat
denkendbewustzijn,aan ideeënen waanideeën,in plaats
van onze ervoring als basiste nemen.Heeft dot te maken
met eenheelkultuurpatroon?
hebben:de
RM: Anton van Duinkerkenmoeteensgezegd
kultuur is begonnenop de mesthoop.Daar bedoeldehij

dit mee:kultuur is begonnentoen mensenvan eennomadenbestaanovergingenop een sedentair,een gesettled
bestaan.Toen ontstondenook pasmesthopen.Bij nomaden hebje die niet, want hun dierenpoepensteedsergens
anders.Dus eenmesthoopis er eigenlijkeensymboolvan
dat mensenzich ergensvestigen,dat ze hun tentenergens
blijvend opslaan.Ik denk dat eenbehoeftevan mensenis:
je ergenssettlen,eenthuis hebben.Dat 'eenthuishebben'
kan heel materieelzijn, maar het kan ook zijn: je thuis
voelenbij bepaaldemensen,ideologieën,gedachtenganBêtr, gevoelsreaktiesvan jezelf of van anderen. De
behoefteom dat te kultiveren,uit te bouwen,isdenk ik
heelprimair.
Maar het gevolgis dus wel: verstarring?
RM: Ja, kijk maar naar religie, of naar wat er gebeurt
met de ideeënvan inspirerendepsychotherapeuten.
Volgensmij beginnendie dingennooit met eentheorie,maar
altijd met eenintuïtief inzicht, eenvondst.Dan wordt er
gevraagd:schrijf dat nou eensop, maak er eenboek van.
Zo ontstaat een leer die mensengaan overnemen.Een
innerlijke houding wordt dan een techniek.Naar mijn
gevoelzoudenkultuur en natuur dichter bij elkaarmoeten komen. Je moet natuurlijk niet alleswat gebouwdis
omvergooien,dat is zonde.
Zouje konkreet enkeletegengestelde
dingenkunnen noemen die dan dichter bij elkaargebrachtzoudenmoet worden?
RM: Denkenen ervaren,mind en body,lichaamengeest.
Ik vind het ontzettendfrapperenddat je tweehersenhelften hebt, en dat de enekant meerkreatiefis en de andere
meer rationeel-analyserend.
Via onderzoekis nu vastgestelddat die laatstekant bij onsmeerontwikkeldis, en de
kreatievekant minder.
Ook de tegenstelling
tussendenkenen doen is er zo een.
Maar zelfs de niet-verbalekommunikatie,het doen, het
gedrag,ligt ontzettendsterkvast.Onsgedragis 'gekodifi40

ceerd', het bestaatuit vaste maniertjesdie niet zo vÍeselijk veelspeelruimtebieden.
Je kunt als je met mensente doen hebt eigenlijk drie
invalshoekenhebben.In de eersteplaatskan ik als ik jou
tegenkomluisterenen kijken naar,geboeid,geïntereseerd
of verveeldraken door jouw ideeën.Daarnaastkan ik
rekeninghoudenmet, zicht proberente krijgen op wat je
doet. En ten derdekan ik vooral aandachthebbenvoor
jouw gevoelens.Je zou dat kunnenzien als eencirkel die
je in drie segmenten
verdeelt.Als je het dan overpsychotherapieënhebt dan zie je dat de psycho-analyse
zich
sterk bezighoudtmet het segment'denken', de gedragstherapie meer met het segment'doen', en de experiëntiële, de ervaringsgerichte
therapievooral met het 'voeje
je
len'. En als
dan afvraagt:hoekan ik nu het bestebij
menseneeningangkreëren?',dan moetje vaststellendat
er net zoveelbenaderingen
zijn als mensen.Want je hebt
mensendie eensterkekombinatiehebbenvan denkenen
doen,of vandoenenvoelenenzovoorts.
ZINGEVINGVAN BINNENUIT
Zou hetnu kunnenzin dat in onzekultuurveel mensenzich
juist vostklampenoondat 'denkende'deel,omdatzedan op
een of anderemanier hun angst voor zinloosheidkunnen
bezweren?De psychiater Victor Frankl noemt het gevoel
jaren'.
vanzinloosheid'demassa-neurose
vandezeventiger
RM: Ja. Wij hebbenniet geleerdom van binnenuitzin te
geven.Dingen krijgen bij ons zin en betekenis'van buitenaf'. Naarmateik mindergeleerdheb om vanuit mezelf
zin en betekenisaan mijn bestaante gevenof zin in het
bestaante hebben,naarmateik de relatiemis met mijn
eigenkreatievemogelijkheden,
naardie matehebik houvast van buiten nodig en moet ik dus een goeiepsychotherapeutische
opvatÍ.ingof mensopvattinghebben.Dat
geeft houvast,dan kun je meepraten,omdat dat de dingenzijn die 'gelden'.Maar wij hebbennauwelijksgeleerd
om ons naarbinnente kerenen stil te staanbij: wat doet
me dat nou eigenlijk?
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Dat zouden we dus moeten leren; maar kunnen we dat
leren, en hoe dan?
RM: In mijn werk merk ik dat het heeldoenlijk is - ook
aandoenlijk- on mensenbij hun eigensignalenstil te laten staan,en ze een toegangte helpenvinden tot al die
ligt maar niet wordt gebruikt.
informatie die opgeslagen
Het is mijn wonderlijkeervaringdat je mensen,door alle
korsten heen, ertoe kunt brengenom één minuut naar
zichzelfte luisteren.Als er dan woordennaar bovenkomen van een zekere emotionelekwaliteit, zoals: daar
word ik stil van, of: dat maakt me opgewonden,dan probeerik mensendie woordenals het warete laten optillen
en te laten kijken wat daaronderzit.
Wat ik net met je vaderen moederdeedis daar eenvoorbeeldvan. Ik zouje bij voorbeeldook kunnenvragen:probeer nu eensstil te staanbij hoe het voor je is om hier zo
met mij te zittenpraten,en vergelijkdat eensmet hoeje je
gisterenom dezetijd voelde.Dan gaathet niet om beterof
de kleur. Ik gebruik
slechter,maarom de gevoelskwaliteit,
ook vaak het weer om dat te verduidelijken.Je kunt nu
zeggen:het is goedweer.Dan zegik: dat klopt, maar daar
zegje eigenlijkverdomdweinigmee.Je zou ook kunnen
kijken naar: waarin verschilthet weerop dit moment van
het weertoen je vanmorgenin je auto stapte?Toen washet
ook goedweer,maar waarinzit nu het verschil?
dus veelgenuanceerZo kun je ook je gevoelskwaliteiten
aangevendan door alleenmaar
der en ook procesmatiger
iets te zeggenals: o, ik voel me hier goed. Daar zeg ie
eigenlijk heel weinig mee.Zo probeerik mensendichter
bij hun eigenervaring,bij hun werkelijkegevoelte brengen, en ze te lerenom daarnaarte luisteren.

Wilber, zeggendat het ingaanop ol dat persoonlijke voak
olleen maar afleidt van dat waar het werkelijk om goot.
Wat vind jij daarvan?
RM: Ik ben wel bezigmet het verbandtussenindividuele
eigenbelevingen het bovenpersoonlijke
of religieusiteit.
Maar ik ben daar wel met groteaarzelingmeebezig,omdat ik bang ben andersweer een stuk in mezelf over te
slaan,te snelnaar dat transpersonale
door te schieten.Ik
wil eerstmeer uitkomen bij: wat ervaarik allemaal?,en
als ik daar beternaar kan luisterenkomt vanzelfde koppelingmet het religieuze.In plaatsvan dan weeroverGod
of het transcendente
te gaan zittendenken,zou ik dan de
vraag willen stellen:al die beeldendie ik heb, via de bijbel, of uit het boeddhismeof het hindoeïsme,wat doen
die mij? Dus leg ik toch telkensweer die nadruk op de
gewaarwordingdie iets bij mijzelf teweegbrengt.Dat
blijft voor mij vooralsnogeen centraleinformatiebron,
ook van het transpersonale.
Dus het persoonlijke en het boven-persoonlijkestoan bij
jou níet tegenoverelkaar;je kunt als het ware via het ene
nuar het anderetoe-'groeien'?

Daarin hoor ik de humanistischepsychologie,met name
Rogers, op wiejij je nogal georiënteerdhebt. Nu zijn er
mensendie zeggen:dot is niet voldoende,want los vanie
denken, je voelen,je gedrag, is er een dimensie in je die
eigenlijk bovenpersoonlijk is. De mensenvan die transpersonalepsychologie, bij ons bij voorbeeld iemand ols
Jan Foudraine/Amrito, en in de V.S. een mon als Ken

RM: Ze liggenin elkaarsverlengde.Maar ik keerme toch
wel eenbeetjetegendat 'groei'-model,want ik ervaartelkensweer dat zo'n ervaringsproces
volkomen onvoorspelbaaris. Als je naarje eigensignalengaatluisterenontstaat
er eenheelkreatiefproces,waarinmensenvia eensoortassociatieveweg uitkomen bij dingen waaÍ ze zelf verrast
over zijn. Het 'groei'-modelheeftvoor mij toch teveelde
suggestie
in zich alsof het éénlogischop het andervolgt,
alsofer ietsvoorspelbaars
in zit. In diezin benik het er dus
meeeensdat de wegvaak heelflitsenden grillig is. Je kunt
hooguit somsachteraf zeggen:kijk, het éénheeft met het
ander te maken. Maar dat is iets andersdan de oorzaakgevolg-keten
die je bij groei zou kunnenverwachten.Als
ik eendruif water en zon geef,dan komt er eenkeereen
vrucht uit. Maar er blijken bij mensen vaak allerlei
onvoorspelbare
vruchtenaan de boom te zitten!
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AANDACHT:HET .ALS-PARADIGMA,
Doarom geloof je waarschijnliik ook niet in een vaste
methode wourlangsje vanzelf bii het gewensteresultaat
uitkomt. In een lezing die ie laatst hield zei ie dat het
eigenlijk voorol gaat om het geven van aandocht. Dat
'Aondachtstoat voorop.
lijkt meÍundamenteel.Ik citeer:
Het gaat om zorgzoomgericht ziin op iezelf en ontvankelijk willen zijn voor eigen gewoarwordingen'.En dat
stelje dan tegenoverafwiizing en verdringingvon ksnten
in jezeA dieje niet wilt zien,ie schaduwkanten.
RM: Ja, dat is heel fundamenteel.Marilyn Ferguson
ook
heeft het in haar boek 'De Aquariussamenzwering'
over dat paradigmavan de aandacht.In zekerezin sluit
dat sterk aan bij de traditie van Rogers,want het heeft
ietsmet akseptatieen empathiete maken.Ik noemdat liever: aandacht,luisterenen stilte. En dat heet dan heel
mooi het 'als-paradigma'.Dat is niet alleeneen samenstellingvan de eerstelettersvan die drie woorden,maar
'als' die dingenaanwezig
het heeft ook de betekenisvan:
zijn dan zou er veranderingkunnen ontstaan.Luisteren
en stilte zijn konkrete invullingen van wat aandacht
eigenlijk teweegwil brengen.Dat is wat mensenvaak
voor elkaar rnissen.Ongelooflijk, hoe plezierigmensen
het vinden om aandachtte krijgen? Ik vind het zelf ook
heerlijk om zo in gesprekmet jou eentijdlang alle aandacht te krijgen. Ik doe de hele dag als het ware niks
anders dan mensenop die manier ruimte geven.Aandacht is eenbasistekortbij de meestemensen.Dat begint
al in de opvoeding.Als je dan al aandachtkrijgi, dan is
dat vaak in de vorm van 'boodschappen',dat wil zeggen
het soort aandacht waar menseneigenlijk vooral hun
instoppen.
eigenideeën,belangenen gevoelens
Dat 'als-paradigma'heeftook nog ietste makenmet twee
andereheelbasalewoorden,namelijk:ruimteentijd. Het
lijkt misschienalleenmaar een taalkundigfoefje, maar
het enigewat menseneigenlijkkunnenmakenzonderdat
ze daar verder iets bij nodig hebbenis: ruimte en tijd.
Tijd rnakenvoor eenanderen ruimte geven,dat zijn heel
M

fundamentelemenselijkekwaliteiten. Het is heel fundamenteelkreatief, het is iets scheppenuit niets. Dat
heeft iedereenin zijn mars, maar het lvordt vaak geweigerd. Veel mensenkomen zelfs niet meer in hun eigen
agendavoor. Dus die verwaarlozenook zichzelf,maken
zichzelf ' waardeloos'.
Ik houd me nu heel sterk bezigmet de techniekvan het
'focussen'.Het specifiekedaarvanis dat ik
zogenaamde
aandachtvoor je probeerte hebbendoor je minimaalvoor
de voetente lopen. Dus daarbij krijgt het procesvan de
anderalle voorrang,en kreëerik alleenkonditiesom daar
ruimte voor te hebben.Het gaater niet om iemandietsbij
te brengen,maar de anderjuist bij zichzelfte brengen.
RUIMTEEN TIJD MAKEN
Zou je iets konkreter in willen gsan op wat dat 'focussen'
preciesinhoudt, op hoe dat werkt?
RM: Ja, dat 'focussen'heefthierallesmeete rnaken.Het
begintmet ruimte scheppen.Doordat ik ruimte voor jou
maak, ervoorga zitten,helemaalvoor jou ter beschikking
ben, help ik jou weer om ruimte te rnakenvoor jezelf.
Dat is eensort zigzag-beweging.
En ik doe dat het liefste
door jou eerstbij een soort lijfsbewustzijnte brengen,
want daar moet je het van hebben.Dan gaat het me er
niet om iets nieuwsaan te dragen.Ik kan natuurlijk best
zeggen:knijp nu eensin je arm, of: zal ik je eensover je
bol aaien.Dat geeftdan wel eennieuu'esensatie,maar ik
vind het juist belangrijkom vooralsnognietsnieuwsaan
te dragen,want er is genoegte ervaren:je voelt je hand
tegenje baard, en dat dat andersis dan eenhand die een
potlood vasthoudt. Je voelt dat de ene plek van je
lichaam warm is en de anderewat kouder. Alleen die
bewustwordingwerkt al lijfelijk verruimend.
Een tweedemanier om ruimte te maken is dat ik je help
om te kijken naar: wat zijn nou de dingendie jou op dit
rnomentbezighouden,waar zit je mee,wat draagjij in je
koffertje mee?[k zou je kunnenvragenom dat eenssymbolischuit te pakken.Je hoeft rnij heiemaainiet te zeggen
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hebt het genoemde(dat is het probleem),het gevoelde
(dat wat je voelt),en ík ben er, de voeler,de benoemer.Ik
kan daar eensoort drieëenheiduithalen:de vader,dat is
dan de 'ik', de geest,dat is die 'felt sense',dat lijfelijk
gevoelde,en het woord, de logos,dat is het woord dat ik
gebruikt heb. Daar kan eenheelintenseinteraktietussen
plaatsvinden.Het woord dat ik geef heeft iets te zeggen
over het probleem,die 'felt sense',dat wat ik voel, geeft
aan wat ik nu nodig zou hebbenom me goedte voelen,en
met die tweega ik dan het gesprekaan.
Zo werkt dat proces.En dan kunnen er verschuivingen
plaatsvinden.Het verschuift alleen al doordat je heel
serieusluistert. Als iemand aandachtignaar je luistert
veranderter al wat in je. Zo ook als je aandachtignaar
jezelfluistert.Dat heeft konsekwenties,
het doet wat, het
heeft invloed.

wat er in zit, maar bij voorbeeldalleenmaar: ik zit met
ietsvan thuis, of ik zit met ietsvan mijn werk. Wat je preciesmet thuis of met je werk hebthoef ik niet te weten,en
dat scheptook weereenhoop ruimte.
Op die manier 'ontzet' ik iemand. Ik help de ander een
bewegingte maken van identifikatie met het probleem
(dat wil zeggen:je zit er middenin) naar disidentifikatie
(dat wil zeggen:je maaktje er los van). Dat heeftweerhet
voordeeldat dingenaanwijsbaarworden.Je gaatzien:ik
bén niet mijn probleemtmaar ik héb eenprobleem,en ik
heb er wel tien. Maar dát zijnze dan, en ik kan ze aanwijzen,benoemen.
De volgendestap is dat ik de andervraag eenswat achteruit te gaan, en te kijken naar alles wat hij nu opgenoemd heeft. Ik vraag dan: wat brengt dat bij jou
teweeg?Een volgendemogelijkheidis dat je vraagt: wat
van die dingen zit je nou het meestdwars, wat voor
gewaarwordinghebje daarbij, en laat dat eenslijfelijk op
je inwerken.lk zegwel eens:die lijfelijkeervaringwordt
dan op dat moment je gesprekspartnerof je kliënt,
degenenaar wie je te luisterenhebt. Zo komen Rogeriaansebegrippenals akseptatieen empathietweevoudig
terug: ik probeerempathischmet jou om te gaan én ik
leerjou tegelijkertijdempathischmet jezelfom te gaan.
Als je nu luistertnaar hoe dat wat je met je werk of met
thuis hebt voelt, dan blijkt dat dat wat te zeggenheeft, dat
het zich - letterlijk - uitdrukt. Je hoeft niet te gaanbenoemen, want er komenvanzelfwoordenboven.Je wordt gevoelig voor 'het onaanzienlijke'.Want dat eerstelijfsgevoelen die eerstesignalenzijn heel 'onaanzienlijk'.Ze
voelenaan als: wat gekriebel,wat spanning,wat gedraai,
wat onrust. Maar doordat jij ernaarluistert kan het zich
uitkristalliserenen zich uitdrukken. Vergelijk het maar
met een kind dat bij jou op schoot kruipt, en in eerste
instantieook nog geenwoordenheeft. Als je daar goed
naar luistertzegthet wél iets. Zohaastanalfabetisch
is dat
oorspronkelijkgevoelin onszelfook. Je hebt wel, net als
bij dat kind, de verleidingom woorden aan te dragen,
maar dat is gevaarlijk,want het is zeldenhet goeiewoord.
Zo ontstaater een dialoog, of eigenlijkeen trialoog. Je

RM: Ja. Gendlinspreektin dit verbandover'frozenwholes', bevroren stukken. Je zou kunnen zeggendat ons
bestaanzich meestalafspeeltin bevrorenijsschotsen.Jij
en ik hebbenbij voorbeeldeen bepaaldeopvatting over
onze ouders,of over rechtsen links in de politiek. Daar
kun je wel wat over praten,maar het blijft dan toch allemaal ongeveerhetzelfde.Of jij en ik hebbeneenbepaalde
opvattingover Mgr. Simonis,al hebbenwe die man nog
nooit gesproken.Dat zou je 'frozenwholes'kunnennoeplekken.Die kunnenzich bevindenin
men, gerigidiseerde
de verstandskant,in de meergevoelsmatige
kant en in de
gedragskant.Bij de meestemensenzit er nog wel wát
bewegingin. Daar is het geendiepzeedie bevrorenis. De
stroom kan zich nog bewegentussende ijsschotsendie
dan wel tegenelkaaraan kunnenbeuken.
Wat je nou in de experiëntiële
therapieprobeertte doen,
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HET'OPLOSSEN'
VAN PROBLEMEN
Zo kun je je dus wot losmaken von die gevestigdebeelden, ideeënen meningendie je hebt overjezelf, de anderen, de wereldom je heen,en ruimte maken voor wat jij
straks noemde 'de notuur onder het asfolt'?

dat is in de eersteplaatsproberendie onderstroomte voelen. Jeontdektdandatje nietzo'n opvattingbént,je identificeertje er nietmeermee.Neembij voorbeeldnou eenseen
rechtsefiguur en neerneenseenlinkse,en kijk eensnaar:
wat wekkendiemensennou toch bij meop?Of zo'n kerkelijke figuur als Simonis, op wat van jou appelleertzo
je denkenoverhemloslaat?Dan
iemandalsje eenseventjes
je
kom in diemeerlijfelijke kant, endat is dieonderstroom.
I{et gekkeis dat het woord 'oplossing'zo eenheelauthentiekebetekeniskrijgt. Die 'frozenwholes'kunnenzichdan
oplossen,niet door zewegte halen,maardoordater bewegingin komt, doordatzewatlosserworden.De rivierwordt
heelletterlijk
warrneren tenslottezie je dat de ijsschotsen
'oplossen'.Dat is eenmaniervan problemenoplossendie,
denk ik, heelweiniggebruiktwordt, omdat we meestalde
zoekenbinnenhetprobleemzelf.
oplossingen
vooral de systeemgerichte
De traditionelepsychotherapie,
aan
therapie,probeertbínnenhet systeemveranderingen
Terivijl je in de
of gevoelsmatig.
te brengen,gedragsmatig
experiëntiële
benaderingmeerbuitenhet systeemblijft, en
kijkt naar wat het in je teweegtrrengt.Ook blevende psycho-analyseen de traditioneleRogeriaansetherapiebij
voorbeeldbínneneenbepaaldeemotie.Je noemtietsverdriet, en dan gaan ze dat verdrietverderexploreren.De
'verdieping'die de experiëntiële
therapienu aanbrengtis
dat je eenzigzag-beweging
op gangbrengtdoor niet in dat
verdriette gaan zitten,maar te vragennaar: wat doet het
je?, door ernaarte luisteren.Die ervaringsgerichte
benaderingis niet vijandigaananderestromingen.Het is eerder
eenaanvulling.En therapeutenuit allerleistromingenmet
wie ik de afgelopentweejaar op dezewijz,egewerktheb,
hebbenhet belangdaarvanook onderkend.
Er is, naasteengestagegroei van het aantal kliënten, ook
een toenemendverzet tegen het 'therapeutischcircuit'.
Denk jij dat je voor het soort bewustwordingsprocessen
waorjij het nu over hebt een meesterof een therapeutof
een gids, of hoe je zo iemand oak noemen wilt, nodig
hebt, of is dat jitist iets watje alleenmaor zelf kunt doen?
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RM:Mijn eigenervaringis dat het voormijzelf helpend.is
als ik hàrdop kan pratèn en als iemandmij vragenstelt'
Of misschientroeffdie andereigenlijkalleenmaarte luisteren en te zeggen:praat maar tegenme aan. Ik ben dan
toch rnijn eigénmeester,maar dat utidrukken, dat verwoordentegónovereenandergeeftvoor mij wel eenaparte dimensieaan waar ik meebezigben.
Ik doe het ook wel eensalleen.Dan schrijf ik het op' Ik
kan vrij goedbij mijn eigenbelevingkomen door achter
eenleeg6lad papierte gaanzittenen telkensals het ware
met màzelfindialoog te gaan.In die zin heb ik eigenlijk
niemandnodig. De wljze man uit het sprookjezit in iezeLf
ingebouwcl,die hebje bij de hand. Maar eenanderis wél
te rakenin het veruaákdegenedieje helpt geïnteresseerd
je
Je hoeft geen
heeft.
haal daidie wijze man te vertellen
geven'
te
kunnen
cloktoranduste zijn om die handreiking
Dus je geeft oan zo iemandniet de leiding uit handen?
RM: Nee,om de donderniet! Ik huur alleeniemandin om
mijn eigenautonomiebetervormte kunnengeven'Uit handeá geien zou ik gevaarlijkvinden.In de psychotherapie
kan èr toch vaak zo'n tendenszijn, omdat de therapeut
duur betaaldwordt, hogerlijkt te staan,maatschappelijk
aanzienheeft. Of doordat je zo iemandnauwelijkspersoonlijk kunt uitkiezen.Vaak wordt die je gewoontoege*erên. Wat eendwaasheid!Zelfs je auto brengje-niet
zomaarnaar een willekeurigegarage.Die kiesje zelf, en
dan hoeft die auto niet eerstdoor eensoortintake!tk denk
dat de mensenoverdertigjaar het stelseldat wij nu hebben
op het gebiedvan de hulpverleningzó stupidevinden!H-et
ís ook heelgek.Ook dat je bij voorbeelddaarvoorgekwalificeerdbent of niet, en dat die kwalifikatiedan gebeurtop
grond van kriteriawaarje wel vragenbij kunt hebben"'
Maar waorzou het dan heenmoeten?
RM: Dat weetik niet. Maar ik weetwel dit: of ik nu met
zijn opgeleid
een groepjemensenwerk die professioneel
die gewoon
groepje
mensen
tot therápeut,of met een
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geïnteresseerd
zijn (waarbij ik zelfs vaak nog niet eens
weetwat voor beroepze hebben),of met eengroepdie in
dat opzichtgemengdvan samenstelling
is - ik kan in niets
zien-dat wij als professionelen
vaardigerof beter zijn in
het kontakt makenmet de eigenbelevingdan de andèren.
Je kan alleenzeggendat onzekorst eerderjuist wat harder is, de betonlaagdikker, zodathet grasdaar wat minder makkelijk doorheenkomt. Professionelen
zittenmeer
in gerigidiseerde,verstardedenkpatronen,die schieten
eerderhun hoofd in, gaan eerderbenoemen.En als we
dan ietsbenoemdhebbenis er vaakgeensmaakaan. Dan
is het eenwoord datzo voor de hand ligt, dat al lang versletenis.
EEN STUKJEMEEVAREN
Het is toch bedenkelijk dot dat dan de mensenzijn aan
wie de zorg voor de geestelijkegezondheidwordt loevertrouwd. Kun je je voorstellendat iemand als de psychiater Jan Foudraíne/Amrito daar uit stapt, en zegt: dit leidt
allemaaltot niets?
RM: Ja, ik kan me wel voorstellendat je daar uit stapt,
omdatje ervanovertuigdbentdat het zoalshet nu gaatde
mensenniet verderhelpt.
Amrito zegt in zijn boek 'struikelen over waorheid' over
dit soort hulpverlening: het is mensenbehandelenin de
kojuit von eenschipdat op hetpunt stoat te kapseizen.En
ook de anti-psychiatrie geeft hij weinig krediet meer. Hij
zegt letterlijk: 'Het 'nee' von de onti-psychiatrie bleek
impotent. Het enigedat men in zo'n situatie kan doen is
zich opnieuwafvragen wot eenmenseigenlijk is, woarhij
naar toe gaat, welkezijn diepstebehoeftenzijn.' Vindjij
dot ook?
RM: Ik vind die stellingnametoch ook gevaarlijk,omdat
ik op dat zinkendschipook eenaantalmedepajsagiers
of
matrozen zie die ik hele eerlijke en oprechtemensen
vindt, maar die om wat voor redendan ook op dat schip
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terechtgekomenzijn. Die hebbenvaak ook niet de mogeiilt t .iO"onl direkt overboordte stappen.Ik kan zelf niet
nóèá ,*.*men. Ik zou dus ook niet overboorddurven
ípting.". En ik denk dat velentoch wat watervreeshebben. Dus waar moet je heen?
iÈ lun wel proberenóm op dat zinkendschipzo goedmoseliik met mensenom te gaan,zekerals daar nog steeds
il.nt.n aan boord klimmèn die kennelijk een stukje mee
*iii." uut.n en een beroepop je doen' Dus ik denk daar
minder zwart-wit over. Ik vind het zelf onoprechtem sigarettenrokendte praten over het gevaarvan roken' Er moet
je
Ëón ,ét.t. koniistentie zijn in de wijze waarop bezig
je-.uitó!nt, in waar je het over hebt, de boodschapdie
áiuági,.n datgenewat je er zelfvan maakt.Al is het alleen
áuài áut ie zéet ik rook in ieder geval al drie sigaretten
minder dan gisteren;ik kan er nog niet vanaf komen,maar
i[ urn wel in-derichting om er vanaf te komen. Het gezicht
dat helpersaan mensenlaten zien is vaak inkonsistentmet
àutg.nê wat zevanhen vragen'4t it mijn gevoelniet aan
i;"luut zien, vind ik dat it tret niet kan maken,en dat let
à"r.-!.L" ,iá heeft, om jou je gevoelenste laten exploreren,om jou daarbij stil te latenstaan'
Dus de gidsof de theropeutmog zich in ieder gevol niet
ío,iti ie kttent stellen óf zichzetfbuiten schot houden?
moet er zijn' Ik moet-vanRlvÍ: Nee, die zigzag-beweging
jóu
reagglel' Dat heeft
kunnen
géuoél
op
éig.n
uit mijn
;résoneren'
ik jou kan helZoals
dat
áet
maÈ.n
t.i
àóf.
jij
zegt van iezelf, klopt dat
pen door te vragen: wat
nou?, zo moet jii ook gebruikvan mij mogenen kunnen
makenin zo'n hulpverleningssituatie'
Gisterenhad ik nog zo'n ervaring'Dat was met eenJong* átt wie ik een-aantalgesprekkenhad gehad,en die
íoèn nu veel vijven en zessennaar een therapeutische^
wás gegaan.Daar was.hij na een week-of
gemeenschap
Nu kwam.hijweerterugen wilde
2., g.*oon weggelópén.
hem: ik merk dat ik niet goed
,êi
tegen
-àiÀi: verderlfk
jou.ontzettendonder
j.óut.weg
me
vóel
ik
kan,
.ói
$o9r
druk gezetenbeklemd.Ik heb helemaalgeenzin om met
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iou door te gaan, want ik kan nauwelijks,nee, zeggen.
Op d1t moment geefik dus eenresonansvan mijn èigen
beleving, van hoe ik me op dat moment voel en wat
iemandbij mij oproept. Ik denk dat je van eengesprekspartnermoet kunnenverwachtendat die iets van zichzelf
meldt. Dan bedoelik niet dat ik zo'n jongenmoet lastig
vallenmet mijn verhalen,maar dat ik, nog veelpersoonlijker, moet zeggenwat het bij mij teweegbrengtom op
dat momentmet hem in gesprekte zijn. Het is voor mij,
ook in mijn werk bij de opleidingvan therapeuten,heel
belangrijk om mensentoegankelijkte maken voor de
eigeninformatiedie door de anderwordt opgeroepen.
En
dan benje, denk ik, heelauthentiek,en geefje de ander
iets unieks:dat wat het mij doet om nu pieciei met jou te
zitten praten. Voor iemand die de weg in zichzelf wat
kwijt_is,bij rviede dingenverstardzijn, die weinigeigen
geluidmeervoortbrengt,is het heelbelangrijkOataie uit
de weerklank,uit de echodie jij teruggeeft,weerietsvan
eigenheidkan herkennen,dat die als het ware vanuit de
echonaar zijn eigenstemkan terugkeren.

potitiek wordt nog steedsuitgemaaktdoor mensenvan
ónzèteeftijd en ouiler, door mensenmet eenhardekorst'
Ma"r *auiorn zou dat binnen tien, twintig jaar ook niet
andersworden?
i[uinO dat het eigenesteedsmeereenplaatskrijgt, en dqt
hèeft niks te maÈenmet al dan niet in therapiegaan' Ik
vind ook dat die ontwikkeling zich nu veel minder sektarischafspeeltdan zegmaar tien jaar geleden'Toen was
ir.ï..n sobrt subkultuurtjevan een groepjemensendie
het alternatieveweertot eennieuwekultus maakten'Nu
i, t.f utg.rnener.Dus wat dat betreftben ik niet negatief.
Áir ir. zle hoe mijn eigenkinderen,in de lagere-schoolleeftijd, nu reagerenen bezig zijn, dan zie ik dat dat
Dan denkik
àruitïítUuar geéntis op eigenspontane-iteit'
aan wat Rogeiszegt over groei en zelf-aktualisatie'Het
graszal wel door de stenenheenblijven groeien'

DICHTERBIJ HUIS

RIví: Ja, het lijkt wel of zowelhet negatieveals het positieve scherpernaar voren komt in een krisis' Dat is een
heeldialekiischgegeven:het goeiekomt meeruitvergroot
tot uiting, en het slechte ook. Daartussenleven we'
'Focusseii is letterlijk: iets als het ware onder een vergràoigÈt leggen.Dós dat werkt daaraanmee' Maar ik
uina h.t eenhelegelukkigetendensals ik hoor dat mensendit jaar veelalihuisbiijven met vak-antie.Dat vind ik
veranderingin eenleefpatroon,al benik
eenfasóinerende
niet blind voor de materiëlefaktoren die daarbij eenrol
spelen.Mensenblijven dichterbij huis. Dat is wat ik in de
hulpverleningook zou willen: dat mensenzich wat min'verhalenover', in herhalingvan wat ze
der verliezenin
ópgebouwdhebben,en dat ze wat dichter bij hun eigen
bèliving, hun eigen lijf blijven, meer aandachthebben
voor het onmiddellijk ervaren.

We konstateerdenin het begin von ons gesprekal dat dat
kwijt zijn vanje eigenervoringeensoort kultuurkwaal is,
waar wij allemsal in meerdereof mindere mate oan lijden. Hoe groot is nu de kans, denkjij, dot eenvoldoenáe
grote groep mensende weg naar die eigen belevingweer
vindt?
RM: Als ik nu kijk naar hoe ik op de middelbareschool
leefde,en naar de situatieswaarinik me daarnabewoog,
dan zie ik dat er ongelooflijk veel veel meer ruimte ls
gekomenen ook genomenwordt, vooral door jongeren"
Dat ze daar dan somsniet de wegin vindenis eóna-ndere
zaak. Hoe mensenzichzelfervaren,dat telt veel meer
jaloersop hoejongerenhun eigen
mee.Ik benontzettend
bestaannu invullen, wat ze daarin dufven,als ik dat vergelijk met hoe ik dat op die leeftijd deed.Dus in die zin
vind ik dat er veel vooruitgangis. Natuurlijk, de grote
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Daar zin toch veel dingen tegenover te stellen: toejeugdkriminaliteit, een gevoel von zinloosheid
nr*rri,
bij veetwerklozeiongeren' vandalismeenzovoorts"'
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