
Gesprek,.. René MaaS
Door Karen van den Anker

Eugene Gendlin, werd in 192ó in
Wencn teborcn ah het enile kind van
Joodre duder. Toen hii 12jaar oud war
vlu(htlo her {erin via llederland naar de V5.
Hii werd Ílotiol, lateÍ ook ptdoloot en
medrvrerkrr van (rrl Rogeri, ile gron-dlegger
van de clrentqerchle p!y(h0thera0re, bendltn
ontvrk&elde íe experrinïele prycholopre.
Verder werkle Gendlin larenlang als
hooqleralÍ lan de uniierlrtert ian Ihicaso
en fuíd hit bekfnd door een qrool
aintal publkatrtl oD het tebieï van
psychotheraprt. Genà||n hei zrch b11 veel
van xln actrvrterten In!ptleten d00t dg
humanistirche prychologie.

De ontdekking van Focussen
In het betin vàn direl ler iaren begon
Eugrne 6indlrn, hoogleraai Piyrholotiè en
liloioÍr aan de Unrviryren vin [hicho,
met een ondenoek naar aanleiding vàn
de vraag: Waarom hebben lommigr
menien baàt bii psy(holheràpie en andeÍe
nietl" llij en rijn collegai.bestuieerden
0pnamel Yàn ll0nderden therapreier\r(s en
ze deden een Íasrinerende en belanqriike
ontdekhnr: de drênt dre baat heeíibí i  de
therapie g:aat oo een brtondere maniei met
rrhrélí e-n rijn problemón om. Zo n dient
luiltert van binnen en tast af hoe ziin
nnerlijk probleem in ritn qehed arnvoelt,
emotioneil en lijÍeli1k. Dit iaqe rnner|jke
gewrarworden diridde hij aan- met de term'íelt !en!e'. in het l{ederlands vertaald ah'Èrvaren gevoel'. LuiÍeren naaÍ dr íelt
sense bleèk een ileulelrol te tpelen rí
p0ílreve veranÍtennqen 0p hel pÍy(hrtÓe
vlak. Gendlin bslooi uit ie roelien hoe 1e
den vaardiqheid, die hii íocu!ren noemde,
aan ieÍnrnd bii kunt brinqen. In de taren
da.ma hselt hii dere vaaidipheid kunnen
herhiden tot eón fthÍiek dïo iêdêrêèn rirh
eigen kan maken.

Hoe srcfj€ inhoudàaD een door velen als "vaàg" beoordEldr
t(hniek? Het leek me ecn smd idee om de schriirer vàn het
pràchtige àrtikrl 'Het luist€ren beluisterd', dat inTETH rr.2
2006 rerd gepublicerd, hicroler aan de tànd te vo€len.
Wat had hij nog toe te voegen aan zijn uitstek€nd seschreren
artikelen en zijn heldeft inleiding bij het bekende b'xk
'Focussen, gevoel ènje lijf', daí al cnisc jar€n seleden
geschreyen llerd door Eugene Ge.dlin? leel, zo bleek. Hel \rerd
een goed en lang gsprek met dc bevlogen lerteller, schrijver,
opleider en psychotherapeut René Maas.

K. lk ben zonder voorafvragen te beden&en hier naártoe gekoneí. lk
denk dat t h€t beÍe is om gewoon maar eer beetjÊ aan te keuvelen.
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Dat párt er wel bij hè? R. Ja. Ik heb nre verdef ook niet voofbercid.
dus laar maa.kijken waar we uirkomen, maarhcr zal wcl ovcr mijD
wefk gaan denk ik hè I Of mct je eerÍ nog wlt wctcn vm mijn

K. lk denk dat dat wel het meest handig is. ook o'n e€i iileiding te
kunnen schdven. R. Lllen we helzo zeggen:je lraagl Ínaar wal
jc wjltcn lls il niel wil utwoorden daÍ ^g ik hel $el, dus geen
srcnzcn unjouw uasen.
K. Alsje eeíst wat overjezelf wilt vedellen, overjê historie, dan
sraag. R. Ja. wad begin je dfi? Nou. ik beÍ een Brabander. Zuid-
Brablnr. tegen de Belgische grens aan. klein dorpje. En wat loor
mij betekenis gehad he.efi dal is dal ik iedereen kende en iedereen
kende mij. Hoe mo€t ik dat zeggen: dat betekent dus ook dar mijn



.  Rene werd ir dr derrger aren I een dorqe vld[ olde Belg,stfe ve'oe, r l .I grenr geboren. Toen ni een jaar oÍ rwar't Jal "e.a iiln uaae'r fo,"'*e'O ,l in"* daa, weggel.àa d en noert rk hrer ratr Busln
' vermoo d door Dr:itse roldaten, die in de laatsle oorlogldiger hrr roe, hs gever. godsdrenrrler. dir "ar op rich een hele eL'e erv,r.ing
: gran n08.sr l0er nale1. ul l  wns eversDe0aLend v00'  l iene en ool oïdrt  r(  da(11:dat kan ik nooir .  foer k aan kirderen hl  gaan
. v00r z ln Droo! rn zui ien. geven. [n ik had er he emaal geen zin in.
'  J[  heb eel boekie geÍhre?et o"er oe dood lan n'Jr r 'ad..  HJr K. Foe ord wat e roen orgeveerl
:  {ader r \ '  er.  dat heel ool  {eeÍ mer die gren! re ,raLer.  ore r  op R. l l  v,ar.  rr< p'aat 1u oter 'ó4 en noJ beq | '  7] ,  , l  v,À\ dut " 'oeg
' dt laatÍe dag van de ooflog doodgeicholen. Zomaat, eigenlijk zomaar, n d! deftig. i(jk ik heb in Ànsrefdam de zertiger jaren meegemaair
'  0mdat nLl met een aanlal  mànnen ul l  het dorp nàal de 8ren5 grng aan de unive6itei t .  l lou. dat wa! daar ook esn bende kun je zeggen.' \4àar !e Lngelle soldaten, waaf de BÍrl5e roldaten moet ik zeggen, ln edeÍ geval \yai het ahmaal wtld en ongeregeld en grennloos.
: aàngekoÍnen \{àren om tiedeftand re beyÍtJden. ln die tjd kon alhl.lk \ías onderluljen (ht heleÍnaal vervfeeÍnd' René ging ak goed katholiek jongetje naar het seminarie om priester van die orde en ook van de kerk.0p zi(h preekte ik graag, ook' tê worden in Amsterdam, mar ik kon mij irledr minder idÊntiíl(eren met hetI Een paar maanden voor mijn vadeí geÍorven il, loen had mijn inÍituur (efk. Blj mii laatsre preek, men stond ik al op de rand van
: moeder mt ern keeí gevraagd: "Jongen, va-\,vilde gij \Noííe?", ik zal uitstappen, had ik twee boeken Ínee de preeksroel opgenomen. De ene' het màÀr in het Brabants zeggen, rI zeg: Dat qeer ]k niet.""llou", heerta illerden in de milf en dal ging over priesteri-die uirgetreden. ,e8t re..0an roet Je eenl TaaÍ ts d( krppen sat gràn voe/e1 warer en fer àndere boelje \eerte D! lerk ore ni j  boeidr. wat cer
: v"e ladden hpoen en vr ,enr en lonrl'ren, die moeÍer tadere dag nooie dubbe e beret,enrl ri rirh neeft.
: gevoerd vorden."Ga eerst de kippen maar it yoeftn en dan most j. René trad uit en weÍd Íudentenpsycholoog in UÍechl.' \ wetenl'En dal klinkl een beetje dwingtnd, maar dat voelde nret En dat }íai egenlijk de comblnaiie van piecier wat ik gedaan had:I. welen ln oal.kllnkl een DeetJe dMngond, maar dal voelde nlÊt En dat }íai egenlijk de (ombrnatie van precie! wat ik gedaan had:

zó, maaí wel ah hoogst nieuwsgierig. [n ik dled mijn klui en ik kom ik was veei mir :tudenten opgetrokken, ik had in Bussu-rn ervaring
terug er ik op rog teger eer knn rteert je aar, kan rr ,re nog gelreqer ret ,rupo er .-heriineren, van: ' ive rdo-rle lik rou het niet weien,"en roen [wam libl iaa, iat loo[nï via RogeÍs ben ik bij
!e er roen re re: Wi|t a I loude g I qeen o.ieÍer l| lhn .o're)" 

ll]:l:-hl_,ï- dr-:.l$* Gendlin Uitgekomen."01.. Ja oh, noJ ja. <lauer en die .om je
En René werd p erter. dan op de universiteir
l{. Welke orde was datf weer iegen. |let was in die rin ren gelpreid bedje.Wij warln een
R.lkuisheren.ltee, dat regt je niki.  Dal i  een orde, die i !  uit  de heel voÀruitstrevendíudenlenadvieiËuí;au,waar'veel 'moge|jkwas

; dertiende.eeuw. ok, waar ook veel niriattd glnomen werd voor getinsthirapie,
: Toer L klaar v,al mel.nrjr Pr'êÍoopleidrlg. r,  4 jar, rfeologro loopbaanoegeleidiqg. paÍtne'-álanerhrraoie. een , i . .r,  rrrrr ig'e
: en I àaí f i10\01e, wer0 k pfleÍter gewtld e1 dàr kít jg F eer voo' \ut( idale Í, tdenle1 er ool de ro,g vooÍ ,am l ie var nenten
: benoemlng. ll, moett mona $eologte en psytho ogre studeren en ah d .' ruitidaal waren. Dat war echt een goedc dub en daar kon je' lk daàínee klaar {a5. drf. lou I' v'êel e) gaan geven àà1 n'eu\{e ook F oplerorng volgen.l, heb *at toei oe oole.ding 'n l{eder ino
: pnerteÍtLdenten. |{oL. eí d-aardoor ben k oJl eèn.arg ,n Rome toor pyi\orhe,apre *al gevolgd: de opleidtng dte i  {Jue(frt ge\veell en daalna heb rk j Par Plychoogle kLrnnen sludefen in begonnen is door mel name proíessor Diikhuis. je kreeg een qedeet geteell en ddalna heb rl, j par ptlchoog,e kLlnner \rudajer ;r
.  Bom.l{  teb daar ool dognatel ,  gevo.gd o|J eer hde goede .olge

geteell  en ddalna heb rl ,  j  par prlchoog'e kLlnner \rudaier ir begonrer is door ner íàÍ ' te p.otslor Diixfu|Í.  h <rees een pedeerÍ" :
Born.l{ teb ddar o0l dogn"atel,gevogd or1 eer hde goede olge gedragrrhe.apie, een gedee re p}y(hoilayle rn i  lreri  Rog,i l . .*, :0r0 e550r' oal wr! 0'01t50r l latrrngel. dai de hLldlge plLs l l  se d ge!p.ehilhe apie: dàr rat het eerlte .Àa' en tet tweeoe ,aar lon e ?daar oolr l tudertenpartor vooí butren andre j ludelleÍ. Enl r.  r 'eel óan , ieter. ïàer heb rk dut voo. loseriaanje rhe,aoie ,rno,,n ,í  ,o I
genisd en ontzeltend hard gewerkt en dat wa! dui heel kuk. ben ik dan via RoqeÍj bi Gendlin uiiqekomen. :
0e prie\reroÍde] l ieoen heg en Rere ^reeg, reger r i jn an. eer Inriddeh 1eeÍt Reie al ,rren eer eiqàr pÍalnrl en seefi 1. i  (unJ!!en :
benoenilg om n Buslm lpraar- moderator van ter gymras.un te waa,tr 4r al vele trerapiuren en l.u-pueriereri beqeË o teeÍ om de i
worden. Hierdoor maakle hij zijn srudie psychologie in Àmsterdam basir en de drepte t.n ïo*ung re oitdekken. 

- 
:

mer ze re seikcn cn ze een beelje re lcrcn mer zichzelfin contlcr te
konren. sanrdurhadder ze allernaal gcbrck aan. Daar hebben dc
anderen, de colleea's. Dij ook heel goed tu scstcund.
Ik lier de mensen in dc grcep dan b!loorbeeld twcetallen vormen
cD zc' dar: 'Nunner l. jij doer je ogen dichr en nummd lwee. kijk
Dou eens wal een goede ailtand is onr hij.te plrrrcr tc zrjn en mee!
zo ccns merje xm: wll is lou een goede af\land en is dar ook nog
eocd als de ander de ogen opcn doet en waar lo€ljc dat \ooral. En
probee. hel nu eens bij ccn anderen wa!is her vcbchil \oor.iou."
Zo hrd ik dus een aantal @fcnin8en bedachr die ongclairliik waÍen
lkhld zeiïeen sensitilit) traiDin8 nreegemaakr, mld dad werdie
/o olcAtclpt door de gevoeleDs un de anderdalje op dcn duur nier
rneeÍ sist: zit ik nou voor nezell tcjankeD of ben ik zo begaan met

oudcrs nooÍ zeiden lan je rnag ner dic en die nier omgaan, of w au

En lls studentenpslcholooe kom je lanzclftegen, orndlrjc atlenrxal
ÍieÍsen i! dczellde leet[jdscltegor]e heb! drt er veetnenscn zilr
mer dezelfdc sooÍ Foblematiek. Dal ze ecnzaam 7ijn. ofgccn
contactkunncn maken doordat ze uir een L1cin boe.endoQ koner.
ofdat ze een lcfkeerde (udickcuze maken omdat ze denken:ik
heb een diploma en nu moct ik naarde unircrsireit, nraàIzc hcbben
geen '.lee wdt biologie inhoudt of chemie of s at dan ook. le yaak
waren ze mccr cosnirief dln lijlèliik. Dïar hcb ik toen een bockje
oler ge\chÍeven met de rirel -Dc daad bli her woofd . Ik ben emce
bcgonnen om een soon pre-thenpic aan te bieden. nr een groep
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Op een keer was er een cong.e! in Amíe ml waar il nrd toc
wilde. maaf ik $as strortTiek. Mij. vnus. die ook theÍaFur is.
gin-p wél n.ardalcongres en Gendlii kwatn daaÍ spÍeken.Ik had
al eerdervan hem gelezen. Miln vrouw kochr daareen boek dal
je eiseDliik niet neerkon krljgen, maar ze Teiden: 'veÍdone Ne
hebben ergeloofik nog één onderde latel" Zjj bÍachl dèt mee e!
ik $eel nog dal ik 'nel hoge koorrs neÍode koontjes dal boek lag
te lezeD. omdat dal precies iels loevoegde wal ik Telfíog niel kon
benocmcn. her boek was pfecies één Íap rerder, doordar Gendlin
dltgcne wau ik stccds mec \rerkle 1èlt sense noemde er dur dus
!l dll rcfcrcnticpuDt beDoemde.
Cendlinkwrm ook nog in Lcuvcn en ik \red uiteenodigd o.r
drrbij tc komcD. om mct die opleidirr8 nree te doen. Ondertnssen
wrs ik hicr al bcgoDDen. ir '78 ofzo. met tbcNinlworkshops te
geyen. *anl dal was cigcnlilk ccn rooÍzeltin-p van wal ik al gedan
hld. maarnu mcl sdt mccr thcorelische achterercnd. En dat heeti
sindsdien alritd doorgelopeD. EDjc ontwiklclt daar zólï eigenlijk
ook in Tenmin(e dar vind iI zelf. dlt ikcr ookbcst wcL cigen
nuance\ ií heb. Focu\ing is heel erg proccsecrichl cn ook in die
zin on$ikkelt het Tich leÍder Hel is ookeen toeloe8iDg is dlD dc
Rogenaanse benadenngswijze e! drt plklct rln iocusDs, zoals
Gendlin da! olerdÍaàgt. zoàls ikhetjou o!crdra!8. is ook njct iets
vani hé dan moet ik het precies zó doen. Ddt doe jij wcer u,!t iDdcfs
dan ik, dus dal i\ een heeldlnamisch gebeuren ei-senfijk.
F_ /o i  he Bet .n,e l
K. Om met Wim Sonneveld te spreken.
R. h. zo is bet gekomen (als tiaterVenanlh mer een zachte g). Wil
jij nog ccD koplc thee ondenussen:'
K. lá ,  heelgraag.
Fo.using is een effectief nidde om........ R. Ja een etrecrieve
sluiproutc zcg m!d. ombij dineen Mnjezelfte komen. FNusing
r .  In  i (J( r  B<\J l  b( ' luc l ' lor .  rurmrc e . .hcpppn In l ( /e l .  /mr l
jouw belevingen eÍ nogen zij!. Vanuir dc Roscrialnsc benaderinB
gezienr sat Rogers ten opzichre vu dc andcr dccd, dat doe je nu ten
otzlchte van jezeii Je gèat accepterend cn cmp! ch cn rcspectvol
Ine!te eiger binnenwereld on1 zodlt dczc zich opent. Zo kuD ie
in dialoog konen n1et je binncnscrcld En dat is eisenlijk heel in
het koÍook waàrvan ik lind darhet ccht dc mocitc waard is om
focusing aai mensen oler te dragen. Als ik hciDou hccl sjmpcl
ze8 is het:iongens we doen eigenlijk niks neer dan dat we nos
wal beter leren tuisleren dan we al dedei. En LuisteÍen is dïtje
ie echt.ichr. zoals iiiJe ru richl op n,j en mijaile lGns geeft om
mijn dingen re zeg8en, ro is Íbcu\sen dat ik dleTelfde openheid en
onNankeliikheid diejii len opTichÈ van lnij hebr dar ik die hcb
ten opzichle lan de dingen die in mlj ,lch aanbieden. En íu heb
it naruuflijk eeD lerhul leneld. dar eerste stuk wa\ een verhaal
{Zic k.dcf loor een koÍe samenvatring. red.l. en dar kan ik wel in
nulnccs ver(cllcn. mlddat ligt klaar dal is ook geer lbcussen. Nu
zou jc allecn kunncn zesgen dat hel voor mij weldadis was datie
zo kon luistcrcn. dus dat ikgcwoon in het verhaal kon bliiven en
tegelijlcontlct nctjc hld. Dlt hcr coDract nler jou niet al'leiddevan
wat Sczegd wrldc wordcn. En er waren mk één of t$'ee .romenren
wdlnan ik dacht: hé dat hcb ik cigerlijk nog Dooil zo geze8d. ED
ddt vind ik altij.l wcl plczicrig als ik dm zoiets tegenkom, want la.
dan blijkl dat het lerhaal ne1kanten nld voren komt dic tot dan
toe niet zo geTegd zijn. En da! maalt hel ookplezieng om hct tc
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focusscn is drtje lanuir een groÈ sel$illendheid rulmte schetr,
zodardingen tot $oo.d kunnen kotnen en riel darje ze ondef
woordeD brengr. Dal !ind ik eei venchil. Eên rerhaal is vooreer
íuk al onder $oorden gehracht. miin \erbaal dat la8 in woofden
.  . ( l  U- ï .  n  r r Í  do^r  \er  d l r  re \ r íe l  e ,  ín  dn.  r  nn 'J .  .  ner  inu

en dln proberen ool iaaÍ Í'e/elfgoed re luisteren, da! komen er
roch $el seer nieLrwe dingen iÍ. Bii focNsen Baat bet er meef om
darje bijjezelfnagaar en datje opnienw seinteresseerd benr iD de
vÍàag:ja, tnaar wat doet dat nou eigerlijk met ncl En daljc dan
ook probeert oídat no8 een liilèliikc rcsonaDcc hccft. V!n:bijrher
of \chuuÍ het. of duwl her of rrekt het eD datjc du dln kjkt hoc
het gezegd sil worden. meer dan vaD:hoc wil ikdal nou zeggen.
Her is meer het beluistercn van de clièDls cliant. Díírtc alndlcht

K. Je had het inje coBus ook over "het laten geworden i R. Ja, mijn
noeder zeihel zo. Ik heb ooiteen bockjc Scschrcven. dal b@kle
is metbroers eD zusscn gcschrcvcn overons gezinsleven vroegeÍ
en datboekje heet Làt dc mèr gcwore' en de titellan het andere
boekje. Zeg ut mèr.....ik luistcl . hcb ik neergetoren om als
brocA cn zusscn tcgenoler elkaar uit re dÍukken. dal we open \raan
on elkaa$ verhaal tc horcn.
\,laar laat ze nidgcwordcnhè. dltis wal Gendlin een !elí-
prcpellorcd procci nocn11. Er zijn wel belelingen die. tot wat hij
dan nocmt. hct liozen whole gewoÍden ziin. Dat is als hel verhaal
niel meer open is. als mensen een klacht mee blijven dragen. of een
zelfde frustade ah!d maar la\rhouden. dal ze alleen maf blijven
hangen in dal /e biivoorbeeld een auroritaire vadef gehad hebben en
daardoor tor een rlgide gedragspatrcon komen. Elke man wordt dan
lergeleken nlet die lader. En dar noemt Gerdlin daD liozen wboles.
bevÍoren gehelen. Die probeer je dan op te lossen. Nict doordat ik
een oplossing aanbied, maardoor dat eemt maaf wecf llocibalrtc
laren sorden. zodatje ziel: jij kan Dog zo op níjD udcr lijk€n. malr
jebent Drijr vader nict. En dan: wltlls ik onze relatie zou ontlasÈn
var dar wat bij mun vadc. thuishoon en mij opjou ga nchlen. En
dan krijsje ecn iiissc kars bij nnj en eders dan /n lk al in een loor
mU bekend patroon. SDapjcl
X.  De ingang b i j  zo 'n c l iënt  v ind je  dán door bepaalde u i tspraken
die vastheid in  z ich hebben,  íaf ie id en r ig id i te i t .  R.  Ja.  Als j l j
zotr zesscn. nou. mijn ouders die heb ik toch eÍvaÍen als lameliik
afstlDdclijk. ofals tanelijk \rár, dan zou ik onmiddellijk de 'eising
hebben on1 È zeggen: hé laten we eens kiiken. Karen, boe is dat
mct jc vadeÍ en hoe is dar metje moeder. merkje dat daar veNchil
russen is. En dan haal ikje al uI die Íarheid eigcDljjk. wiDt dal
muli altijd uir alsje die lFee uit elkaarhaalt. Kennelijk was je dan
tuch Sesend bent oi' in ouderpxren te p.alen. VaD: mijn oudcrs of
njjn zuslei die,iii ook nraar oppenlakkise damLi.
K. J€ stelt dan differehtiatlevmgen- R. Ja. dln diÍnrcntiecrje en
dín beÉkenr diftèfentièfen van dc builcnwereld. datje een nieuwe
mogelijkheid creêen om de binncnkant ook te differenliëren. En
dat lird ik heel belangfijk. Doordatjc zeet: mijn lader en moeder
ziin Ía.. dan zit hierdus kcnnchjk cen beteling van'zrj zijn s!aÍ'en
da! doet lets mel iou. En dan kan ik dat actualiseren en zeggen:hé,
nraaktdal nou verschil uir ofjc nct jc lader een paêr dageÍ op!Íekt
oímel ie moeder eD hoe zoujc dandie starheid tegenkomen. Slel
dar je heel open mct vlkantie gaat enje zegr ik vind die mensen
íaf cn jk wil cens proelen wat vooÍ sÉrheid ze onde.ling hebben en



war.la! \oor mjj berekenr. En daD: ga daama ccns twee dageD met
ie !ade.aueen op srap en Inerjc moeder altecn. Dan wee!it zckcf
d r r  i e  d . , È c n (  s  , r  t r t  . J r r e d n u c r d e L . e , r d " n r u J r c ( r e . . n t c
beleving ook:oh. dat is roch wel rnden. of ik met Dijn !ade. op ccn
terasje zir of n1et nij n moede. En dan help le ddt djtlèrenriëÍen
Dan is de binnenlant ook anders.
K.  Dán komt er  beweging i f  en datwerkt  dan ook door opje
ovenurgrngef over andere nensen en overj€zelt R. En dan komtel
bcweging in en dat scrkt door opjc oveÍuiging, wrnt dan gaje roch
andcre dingen lan ncnseD zien en ook vaniezelf. Srcl dal ik lanjou
n ee! gcsprck een pàarkcer hoor!an: 'Ja, ik heb toch|cct ÍaÍe
' ' u J { r ' . 0 1  d u r r  i \ \ u u  q ' r .  e r . u r . p . . t e n d r , r  . 1 j c  r e r n (
dialoog pfecies dle íarhcid ook naarjezclïroe oleÍgenoncD hebr,
dar dlr ook is war jij doct ten aanzien van je inneÍlijke kind. Je komL
heel \ccl parallelle proccssen tegen. SD.ple wat ik bedoct I Dar
!ind ikcigcnliik van nezclfweleen markaDte ontdelling. het 7al
waaÉchijr tk welal duzcnd keerln de litcrauur beschrcvcD,iin.
maarik lind het heel fascincrcnd.
Voor mij is stccds dnideiijf,er. dat lbcusing dc loondDÍende
TrgTagr,eweeDg sen eÍlarcn. srnt.tDÍeÍen cn enaren is. Bij de
beleling koneD cD bt hoe dxt gcnoemd wil wo en. Dus: loord
geeTl slrucruur.le kunt dal ook schildeÍen. mraf alle\ watje in
woord zet geelt cen zekere srucruur. Eris ookcen zigzagbewcgin-e
tu$en de erlemc draloog. die ik met ie voer en de Drerne diatoos.
Dus wiipraten mct elkaar en als ik dan zegr _Srop eens even. hoof
jc wrtje zegt? Hoorlc l Prcf dat woord nog eens: HalsÍarig,.
Vocl ccns ur je lichdun wat vooÍjou dc tegenstetling van halslarig
is.'Als ik dan 70'n soordje lind in jouw tekst wal mij flakt of d.u
ik denk vln bé wal een mooi woord halsÍanig . ja. zekcr ats hel
op ecn on\€Naclrre mmrer 7o gezegd wordt hè. dàn ku8 ik een
soon vlindcmchig ge\ocl over mezelf. (René beglnt op nijmerende
toon Ie ptuten.)Vlinderachtig. hé war is hct aDdere woord. als ie
de Ègeníelline \rn vlindcracbtig benl. hoc beweegjeje dan.
NGm eens een situatie die dllrmee verbondcn is. (René neemt
zun gewone spr.ektoon weer aan.)Dus ik raap veet sooÍden. ook
gezichruiklruklin8en, mam vooral leel soordcn uit de rekst cn
feefdie lerug. Eigenlijk l(an ik Íeeds meer md 1e8e handen cc.
gesprek ing!!n. Mijn enige bcdoeling is dlrik in her gesprck ner
ion, doordat it luister en de dialoos merle dlDsa. tegettkeíijd ook
soed naar mezelf hister en zo bfens ikjou ook weer in dialooe ner
jczeli. En zo vind ik clk sesprek ccn beerie yerfrisscnd looÍ rnezclf:
omdat ik \rak nieusc dinSen te horcn kdig en dan dcnk: ,.Hé. rvlt
ieuk ditje daar op uit konrr.'Je ziet dan sonN $ooraen o.Glaan or
datjc zclf\era'l benr door warje bij jczeu... Ik geioof dat her Ida
Ccrhddts is die dichttc Ik ref soms bij meTelf woofden aan die lls
loDdclins bij mij zjjr nee.selegd'.
K. Mooi. R.l,looihèl Dus die veÍassing. dar is Írooi om dat brj
nensen mce te maken. Als jij zier. alsjij mijn cliënr bcnr. dar ik
veÍaí wodt doorjous eigcn verhaal. ofhoeje daar !èn opleeti. of
hoeje daar kleur van krijer als je dar hoon. Dat is mooi, dat is ook
heel intien cigenlijk orn dat met elkairÍ re dclen. En loch gaat het

't ls heeL bijzonder ook. Jaelk gespÍekis ook.... heefr dln hclenaal
z'jn eigen klcurbè. of zijn nelodie, zijneiecn ktankkteur
K. Eén van de do€len van hypnotherapie is on onbewuste proceser
meer in het bewustzij. te brengen. Focusif,g íuit dáár voor mijn
gevoel naadloos op áan, Ínaar veel .ollegal vtnden het toch een vage

iechniek.  lk  waag me af  waar dat  in  zou kunnen z i t ten,  dàt  ze het  zo
vaa9 v inden.  Kun je t ips geven ofverduidel i jk i í9? R. lk  ben raneLi jk
vrij tu dc tcchDiek, maa.hetfocussen kan ik $el uitccn lcggen in
nappen. Daar rird ik heLenul Diks vaag in Ik kdnjou heel kort
Teggen lat i@usen ii. al il dat ccns proberen. het zo hccl kort
Teggenl
De cerstc stap is dat ili. yoo !t ik mer nie dan ook !.n de slag ga.
Torg dal icDrud geland is. Dltdic pcfsoon er is. dar er ccn ik rhui!
i\. En ook dlr ik ef Telï eÍ ben. .lat $c beiden geland zijn. Daa6 oor
s heL goed onr nnnre nr te nemen. Dat doen we dan allebci door
gewoon elen tc zrtrcn eD e!€n re yoelcn.jc billen ot de slocljc
voeten op de sond cn e\€rje aden....
K.  U/at je  ook zou doen a ls je gaat  medi teren.  R.  Jà,  Í ,ua.o l r  oocD
we allebei. Nier dlcen dat ikjou help maaf ik doe dar ook tceclijk,
sanr da. zijn wc cr Jij daar. ik hier eD cr is iemand rhui!. Nou,
rerlolgens dan ook hct besef lan ruimc inncnrer. Alsjij dÍrlr zit
cn ik hierdan n1ukt het walui! als ikinccrs opschuifen ikg! ner
mijD stoel legen jouu stocl aan,itren. \\,hnr jij hcbt jouw ruim(e
nodig die onr je heen is cD ik heb mljn ruinnc nodrg.
Dit doen we allebei nog saneD. maar dan begiDt hct leFchilin
tulvcrdcling. wanl dan komt dat ikjou uirnodig un: oké Karen. is
het soed onr eens sril tc stnan bij wat r)ou de dingen zilr die bij jou
ruimrc irnemeil\ld necmt non biijou ruimrcl En dan kunje o!
je !tuscrs aiiellei: dit inrerlieq,. of ntn kird is zicK. vanavono een
feest ofik heb kopp,jÍ. Schrijldar eens allernaal op losse papieajes
en leg ddl ccns Daast of loorje nccr Soms gebrujk ik ook her beeld
lan een nrezak. Iedereen loolt mct ccn rugzak, lieperhcm eens om
er kijk eens watje er allemaalin hcbt zirten en hoe lansjc dat al blj
ie draagt. Voor mij hoeïje die doosjcs ofdie zakjes otdie plasric
buihjes nict opc. te nakei. ïlstc zctfmaar weer: dnlr zir dar in
en daar zir dat in. Kijken warjou belaí. wat iou heTighoudt, met
nanre.lu\ belast ook. Je komt dan vln hct probleem /ijn -ik bcD een
probleem- íïar:ikhcb !€6chlllende dingcD die nril bela\len
Vcrvolgens maak ikjou tot toetser lan wat e.cigenlijk inje ontgrr
mctje woorden zegjc dit je saspannen bent cn inje ogen zie ik
verdrjet da! spreek ik jou als toener aan die in zichzelf precies
sait zoeken hoe het eiscDliik is. Dan ldjsjc !iD: Oooh dar loclt
hccl ande6." Dus dlt is de tweede !lap. Je ma&t ruimre eÍ dat
hecit het loordeel dat hct ik bevestigende inren cnties ziin. Telkens
wordt gerraagd: lig dal dichteÈii. ligt dal verdcr.f li8r dar binnen
le kring. ligr dar buiten. maakt hct uit als ie her nog uat vcfder
uit ellear lcgtlAllemaal ik-bevcÍigende irteÁenlies. EDje benr
dai toetscf cn ereens injezelfis cf een relèrenliepum sluaan ie
retereert alsjc zegt: 'Inderdaïd. ikzcr mijn vader een beetlc verder
qeg dan mijn moeder" Ergens hlalle die infomarie llndaan of dat
wor.lrrntem brl jou zornaàÍ gezegd. Drt is dus het eÍlaren gcloel.
de Íèh sense. Dat is een instanrie ei-scnhjk in jou ergens die zcst. ja
dal... En dan vrlag ik ook nog laïk nrar hct acbtergrondgevocl:
-\!ht voor sooí wecris her non hijjou binncn. Hoe is her nu rool
jon. hoe i\ de achlergroDd. Maak daaÍ eens contact nee. proef ecDs:
ED dat is iets heel eiecns. Dar heb ik eÍ zo tusscngelrommetd. d!1
Íaat niet oflicieel in dc tcchniek, naaÍ ik lind hct één ding darje
de aard van de dirgcn prceit, naaÍ darje ook de smaak krijgr van
jc cieer aard is ookbclansfijk. snapje? Darjs zoiets persoonlijks.
Als jij hier binnenlomt.... ik zou eÍool geen woofden arn kunneD
gevcn. lk heb nu ai wel gcmc*t dar tij wel een dp!Íc snraak
uitslraalt of bebt of een bepuld geroel leet en dxt moct vooriezelf
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ook herkeDbaár /ijn \\aDl d.t knjgt miss.hien seei soo eD. mNal
daar loopJqÁífiI nee roDd. tD zo hcb lc dat saxÁchljilitL relrnij

_ ook. datje,egt: -Héja. lls ik hicf nret iou zo 7iL dai heb jij roch
wel iets heel-eigen\ $at ik Dict bij c.n rnder 70 e^ xr.. ik /ou je
ni€t zo met'dëh ende. kunncn \crgclrlk.n: Snap ie war ik bedocll

. r E n d a a r l t u r i k n  , ' . d  o u k J l r U J r . -  o U .  l . . r r n . D J  . J r r  \ d n
w a m r l j l  o . , e . o  / c ! r | n  L | , . . . . r J . . ' i o i  '  l l . r e , . r r l

, en .heb mjn haar eer heele /o gelcdil.n ik koos deze bril urr.
g o p d \ .  , K  Z .  \ 1 .  (  J . , r  u  ' 1 ,  o c  ' J .  n d  d . r n r . J . ,

hel 's qel preclei lan salrurr jij op hcr idee konrr oil
r e  L  ,  n  . .  , ,  . f , '  I ) - r  hJh  I  J !  r  o ^ r  e .  r d .  . . :  I
J t l e u k . l G m L e , ' , ,  3 d l l , u r  R r  l c t u u r d c z o e Í z u r e

) En daar zou ie dus ook o! kuDDcD incusscn.

al. DaI \Las mooi. dar $xs /o'n Ílarlant nnnnent. En ddt is dln toch
die exterie dialoog gebruikei toordie inleÍie dialooc.Il denk. drt
rls ik her zo leftel, dxn zotr ik Íiet $elen op vclk punl jemlnd kan
zeggen dat tb.n*Èn !a.g is.Ik vind her heel concreet.
K.  Misschien heef t  het  wel  te  máken heef t  met  hoe le het  in
ee6te iníantie geleerd hebt. R. Dar denk ik ook hoor Ik hen
ps)chorhcupcul.n hcb darfdoof meer lruheid. omdal ik eigenlijk
nooir cchrc lbcusingsc*ics doc. lk \reefhet riidens her gesp.ek ii
én ik dcnk dll hcl hccl gocd is winnc.f de techniek ingebed is in
ce! hoop lc\cnscf\aring. ofnr andere opleidin-pen. Dat 7ul ie mel
h)pnosc ook hcbbcn. dar hctbeter is.ls dal i|gebed is.
K.  oat  is  ook vaak zo,  Hypnothe.ap e b€staat  u i t  heel  veel
ve6chillerde.... R. tn\dlshockcn dcDk ik hè lvlmr ook
be\.uchtine$omemeD \dD lnd.rc direcn En zo hcb rk {el nree.
gehood dar locusing daar heel erg iD paÍ. tlct p!í crdcnk ik ook
in. ond.tl hel een hcle ̂ rsvuldige. gcdil.rcnrjccfdc nNnicr \an
histerei is. Dar moel een hlpnorheraleut denl ik ook docD.
K.  là ,  dat  noet  een hypnotherapeut  zeker .  lk  heb vanochtend nog
ópnieuwJe ádikel"het  lu is teref  belu stefd"  geiezen,Je hebi  hei
dáar  n oveÍ  ééi  van de !a!kui len waar ook hypnotherapeuten in
kunnen lopen:  Lnqáán op re i te  i jkheden i f  p laats van ingaan op het
nner l i jke proces.  In  d ie z in is  focussen een pràcht  ge techr iek.
Soms is  het  last ig  om te ontdekken waar n de 9aánde therapie je
ie is  nbouwt,  voorelomdat je á ls  hypnotheràpeut  zoveel  v€,schi l lende
invalshoekei  io t je  beschikk ing hebt .  Wát zou j i j  zeggei? Hoe ver  ben
je met  iemáid á ls je met focussen begint ,  o fbeg í je  er  g€ i jk  mee,  of
hoe vefweef je het  in  de therápie? R.  Nee,  miss.h ièn keer ,k  hc l  om.
tk dcnk dil. iisle dat nu zo vraall. dan bed ik de therapie ii in het
focusscD Dc basis ( jt hebr. als her goed is. corÍact merjeTelf. eÍ
lnders tijg je ddl ecdurcndc hct Ccsprck wcl en ik heb conract mel
n'ezelt. Als dll niel zo is. dNn $ orh hcl nooit ccn gocd eesprek. Dar
is de basis $aanan il uitg!. En iD dc roh crdclirg dic sc aispreken
hei ik de luirter.uride luisterlardic dc Nndcr moct bcyNcht.r onr
iaar zichzcllLc luisterc!. tk dcnk dat ik dar iD hct ccrste eesprek
ook erkbaa. aJk en daardoor oDrhst ik nijzcli. saDI als rkjon
le hele leÍhaal laaNenellen, ddn rck ikmiDstcDs dc jndruk dat
als lil nouie lerhaal le.Leh hebt, ik sel un dc glng ga. of dat h.t
drn begifi. Niet dat ik hel rerhaal opiij schuif. tnaaÍ ik lan wel !l
l É e l . . '  s  / - . . - e  H ^ ^ - i c t r . r  e / r Ë r . \ . r ; c h
hccl unieks. nreft eens dar..... klopt dar nou ooklr" Zoiels. Ik yind
in de reksl al heel gatrw dlngen waa.rnee de aideÍ iels \an zichzell
meldi. En dar geef lk rerug als een spieneling. Het /iel eruir a1s
kiczclÍeenljes. nraar het Tiin een sooÍ vrn dirÍrantjes.
K.  En zo z i t  de thefapie i igebed in het  focusen.  R.  Jr . Ik  hoef
dus ook Diks. lk íNp ccn g.sprck i'r met Ceen ande'e bedoeling
dan goed naarje lc luislcrcn. ik dcnl ccht dat ik dat kan zeg-een.
en eieenlijk \erdcrDct lcsc hddcn..... cD nct tijd cn een sood
\lÍucluur lan bmnen eeD uurrondcn *c hcl aI.los \o hoc
ptuhLemlrisch hcL js cD dNn mltcn wc ccn nicu$c rfspraak als je
dal silr. ]k hoefDjer D! rc dcnkcn oycr: hoc zll jk dat opLosscn. lk
heb iooil de dÍuk dal ikiets op zou mcteD losscn ll zou Dict wctcn
hoe. Il prol'eer sar k^ e maken bjj jou ol bit de ander. zodNr hct
$aI !loeibx.rder Nordl
Op elk evahtaliemomenl pÍobeeÍje dan /o die !ÍageÍ le llellen \dn
eh . nrerk ie dal her x.ders isl Als il jo! nu xls iÍÈÍ!ie$eÍ de r !S
Íel Hoe is hel nu om nrit lrier te interliewef l . vi.d ik dat Telt niet
70 n roede\'Íaag. Ik kan je heleÍ rragen bij jelelite (oersen ofje bij
.iezelí ook nrerk dat se hier.u anders Tirren dm een uuÍ geledef.
Snapje her leÁchil:r DaI is meereen focusse.ende lraag.
K.  Bi j  hypnot isch taalgebruik  moet je le ef  toch wel  op enlqe íanier
van bewusi  z jn.  To.h is  het  lást  g hoor ,  v ind ik ,  om le dááf  a l t i jd

\ l . . . r  u n J r J . i  r , e  - - r . .  . , . (  r ( T . , 1 - r l u ' t c . 8 i e r :
bij welk \an die prpicrlcs zou je nreer sril $ilten staln. En krjk non
eer!. laí nou ccns opjc nrse'ken wrr dar met jou docr. Hcr is dus
nietjou$ iiÍraling op dit dxre. naarde uirlfaling \aD dlr djns
$ràr doel dar Dou Drcr jc I Als je dat ion eens \ rij baan ecch cnj.
(el(je hcl heel opcn loor $ent het doet iets lnctje. lndcfs hrd le
er.,et o\er /i(te! noppcrcn hct doer sar nrerje ED lijk eeDs hoc
dat nor heer en probeerdrr ccns onbelangei re doen. Vraag hcr
miar.rn ie lichx.n'. dus nict bcdcnkcn. nraar lràag heL aarun
ie lichaanr of ergens in jou$ lijfdi.last zich merknrx.r Íraah Ca
erheen en laar her een\ \oor zich sprckcD. En nerk her eeÍÍ eens.
gr nou nrcl den\enr hoe 7al ik dat zeggcn. drt is helemarl nier
belan8rilk. nraar DeÍk eens drL drr icts mer ie doet. Misschien zíjn
er wel geen woorden ro()r. murncrk dat dar iets mer je doer Kijl
.cns hoc dal is ali ie duÍ aandlchl un gccti. .D ru. nn laar eens
toc ho. dat cn waaf dal zit e. dí( hcl iD dc rvce zrr. En hoe 7ou dnl
nou * lcn hctcn. konÍ e. nu een $ooÍd bLl je op dat daifbrj pasr.
-t Is loiels v!n.....In d.n tuislerie en ie resoneerl cDjc krlkr of het
kLotl. \ïanr er is Dooit éón woord. her heeft iets \rn ccD rfilling. her
heeii ieti lan een druk. hct hc.tt iels mn bijlen ofhet hccft ook iets
Íils. ie(\ heel \cnrou$ds. hel liikl ilel ol hcl bij me hoort. zo een
heetie. her i\ ook Lrstis. Snipj.. zo ben ik daÍ aan her aftasrcn. En
dan tiit ie oldat ldopl. ED zo n woord. dar $o,{l dan letcrlijk bijna
een handlal. sant als ikdlr dan zo zeg ran: hèr heei iers Íils cD
het h.cii iets biiterlgs en het hecfi icts lcÍrouwds, dan klopr dat nrr
hoe het roelt. \lhnr die $oordeD rijn urr d.r geloel looagekoneD.
ln. ls  d i t  k lopt .  en je  zegr  \aD:  _\ t  ondja.zoiets ishei .enikz ie
drr iii dlt zo laal en er iiet aaD gut zittcn innniken dan be je dus
iets k$ijr. Det is Focu$eD.
K.  En dan kr i jg je een v€fschuiv ing.  R.Endrn kf i ls  ieeen
lcrschunrre. ja .  Die FooÍden- d l r  hdnd\r r .n dar  resoneren. j !
ddlr hcb jc allcrl.i vngen bij: hoe oud is hct ol srr zou het nodig

K.  Je spreekt  ook de inner l jke holpb,onnen aan? R.  Nou.  daafhebik
eigeÍlitk nooir op dic minier aan gedachr. Ik lraag rcl: -War zou
dlr nodig hebbcn . of: \!hI7otr dat kind nodig hcbbcn:,Want 7e-!
eens. alt dal kind vrn lijfef i'r hxar eenlje mec klurgckonrer is.
d.]n iioel hel ons nu lukkcn om dar dna.lha.rr loorjc tc ntkcn. Ze3
nraaÍ $aLje nodis hcbt. Hoc krn dat ee. plek krijee!:)'
K.  Een ovefeenkom5t metwat je met  inrer  ch i ld  zo!  kunnen doen,
de volwáseie erb i j . . .  R.  Jr -  of :  _ \ r t  zot r  l i l  mer d ie Ka,en \ !n  r i j f
gedm. hebben nlsje har DU zo all.en in haar bedje aantrot:) wat
zou ie doen en doe dal eens: tk \!c.t nog dat ik ir llr.echl een lccl
in een grole groe! zrl- ook ibcusing. en loen had il ook zo n yraNg
!..r "wal heeli her Íodis. als jc bcsrc vriendin Tich /o /ou \oe1cn
war zotr ie dan doeÍ:) Oh- rcgt zcr '-dan 7ou ik 70 doen. en rocD
maikl. ze een !ebxar \an omrmcn. hn doordet ik her !rceg en zrj
dit gcbadr maakte s as hel àl klaar- lichttc zc op cD zei : Ik \reer her
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bewust  van te z i jn .  Zeker  ahje de neig ing hebt  om sponraan re
reagere.. R. Maar die {nbitie hch ik dus ook laren latter. Ik kan
je dat aanraden. Kijk {l!je probeen oÍn dat te vemijder. dan
gaat daar \ycer veel lc veel ener-sie in ziucn. En ats ik legeniou
rou zeggen; "Verrek, ntaar benje nou nict eigenlijk een ambjtieus
'nens:) . dan vind ik hct prinu om dar re yrrgen. lnàa. dan zeg ik
dàarna Kijk cens ofhcr veI'schjlmaakt ofik tescnrou 7eg: DeD
jij nou niet een a'nbideus mens. ofats ik zcg: i! iers in jou ook
nicr heel ambirieu!. SnrpjeIZeg dan eersr eewoon dc \erkeerdc
zinncn. lvant dat kunje rc. plekke gebruikeD om de ander op dc
ecrste plaats rc taten erlaren daljc Telf nler peftèct bcnt en op dc
rNccde plaars zcgt ie llrnja verrek. dat naakt uittDus ik geneeÍ
mÈ Dict olll dir Í)orl dingcn re zeggcn. lk pak /e onrniddeilijk op
om zc rnders te relgen en dan ben ik een Íap verder
K. Het aardige is, dat alsje spontaan en e.ht reage€rt, dat dat vaak....
R. Dal is veel echte. en vecl directeÍ cn dat is ook een tekcn
dat ik nctjou in diabog ben teNijl, rls ik alsmur pasklafc
rnten-enries plaals, her gesprck dood js. l)at is dc dood in de pot.
Daar is loorjou k.rak nog smaak a,tD. wanr je loett dan dltje
die dinsen hij iedercen in de n]ond gehd hebt rcruijl. aisjij zier
dat ik me brjjou zo hersrel. dan loelic drt her nict een kunstje is.
maar dl]r drt uniek russenjou en mij gebcurl. Dar ik 70 spontaan
mctje onga cn dat ik dan stomme dirgen re:.
X.  Het  leuke k dat je  creat iv i te i t  dan echt  naar  voren kont .  R.Ja. ja .
En dat is omdat het terplekke onlsraat hè. We noeren het samcn
docn. dÍ gesprek. behalve her ecrste verhlat. nanr de resr dat
ontstaat n onze dialoog en dan konren we uit op dingen van: hé
d,tar heb ik her nog nooir over gehad en d jsjuisr reuk.
K. Er loopt wel eei dirccte liji met meditatie. R. tk zeg wct eens

teler meDsen die echt nrediteren. daije bij Íncdiratie nisschien
aén etage hgef uit mo.r stappen dan bij focusscn. Bij fbcusing
lraag ik !!njou: 'Hé K.ren. kiik ceN! eens wlarhet Íil is hijje
kijk eens srlr het stil is." en dan rock je die srjheplek op, want
hct is goed om te weten waar her íil is, waar her rustig is. zodat
Jc daar terecht kunt alsjc heel opgejaagd wordl. ofer gebeuren
ernotionele dingen. Je kunl dnn 'anuil die fLek naar die onrusr
en rnrst kijken. Da! km hclpen. dan hcbje at een pjed à reÍc bij
renand. Meestàl zoek ik daà. eerÍ wel n!ar. maar dat is tbcusscn
dat vind ik roch aardser drn meditatie. Bijvoorbeeld morgen bcn
ik \eerin abdii Sion in Dicpenveen voor een weekcnd focusscn
en dc brjbel llilèlijk en"rei.
R. Morren glr ik regSen stel dnt het echr waar is uar cod hier
zegl: 'Als God oDs 7ó heeÍr licfgehad. drn moeren wij ook
elkandcrofelk aÍdcr liefhebbcn. Niemand heeft cod ooit
aanscbouwd, - \,ind ik ook zo'n mooie zin maar als wij etkiar
liethebbcn. blijft God nr ons en is zijn lieÍile bij ons volmaakt
gewoÍdcn.' SÉl ecns dar we ncr doen alsot dat \i erkelijk waar
hoe is dat nou l Als $e nou ner doen of dar wmr is. Ats wij
r , e n r ( n f l l . J r l i e í l ( h h e  .  $  t s e e e n e n  \ ,  r s e e e n e n  s i
tweeën ook, als dar gcwoon een afspiegellng is v,rn hoe God
ons liefhecft. Hoe zou dar nou ziin. hoe smnakr Gods lietdc dan
bijvoorbeeld. Proef dar cens. we docn ner oïheL ccht lvaar js war
God daar zegt. l'foeïmarr eens hoc dat is. We docn echr ner of .t

K.  Het  is . .  eh. . .  o f r  te  begin ien kr i jg  ik  het  er  heet  wám var . . . . . . . . .


