Helder
VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

Kort voorwoord:
Ik vier met heel mijn hart dat mijn ondernemerschap mij heeft gevonden. In januari 2008
om precies te zijn. Graag deel ik mijn ervaringen met mijn lezers. Ik hou van schrijven. Het
is een manier ook om te reflecteren op mijn leven en werken.
In mijn E- boek vertel ik over mijn werk als systemisch opsteller. Ik nodig uit om te kijken
door mijn bril. Naar de wereld, naar de vraagstukken waarmee ik heb mogen werken.
Zonder oordeel, maar vanuit de intentie helderheid te brengen.
In het systeem van wie ik mocht werken. In het hart van de mensen er omheen.
Wie weet raakt het een snaar en geeft het je de moed om een keer deel te nemen aan een
workshop. En als dat niet het geval is geloof ik in het delen van wat al aan de beurt is
geweest.

Zonder oordeel en in liefde.
Trudy Hommel
Systemisch opsteller.
TILBURG, 2018.
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Inhoud/Onderwerpen:
Opstellingen over (in)fertiliteit:
• Opstellingen en Vruchtbaarheid
• Ik ben God niet, ik verricht geen wonderen.
• Tien is geen Toeval
• Het kind in je har t
• Gesmolten har t, bevroren leven
• Vijftien
Ziek en Gezond:
• Liefhebben in Parkinson.
• In liefde werken voor Parkinson
• Bewegen, Dance for Health
• Anorexia gaat niet over eten.
• Als kilo’s konden praten
De dood:
• De dood in de ogen.
• Opstellingen over de dood
• Baasje gaat dood
• Verlaat verdriet
Dementie:
• Mijn moeder wordt dement
• Dement maar niet gek.
• De dementerende cliënt als spiegel
• Dement en aanwezig?
• Meerwaarde ja of nee?
• Dementie en dood
Werken in de zorg:
• Organisatieopstelling in de zorg
• Reselience, energie om mee te werken.
• (D)Omdenken
• Kooike mee veugeltjes
• Intouchable in Brabant
• Laatste ronde ZomerZuster
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Moeders:
• Moederszoon
• Moederskind
• Har.tzeer
• Mama ik heb je gemist
• Moeders en dochters
De wereld door mijn bril:
• Wat Trump echt nodig heeft.
• Fawlty Towers
• Brexit systemisch bekeken, mind the gap
• Wat is eerlijk erven?
• V&D, als ze zelf kon praten…
• Geplande toekomst of Emerging future?
• Lord of the rings
• Generalist of specialist
• Opstellingen in het onderwijs
• L’ Amour
• Tot in het diepst van het har t, misbruikt .
• Kip of ei?
• Groei of Bloei?
• Angst: een slechte raadgever
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Over (in)Fertiliteit:
We leven in een schijnbaar maakbare wereld. Wie iets wil kan dat kopen en alles lijkt
binnen handbereik. Maar is dat ook werkelijk zo? In mijn praktijk komen mannen en
vrouwen op een andere manier kijken naar hun (on)vruchtbaarheid.
Eerlijk? Vrouwen komen makkelijker dan mannen. Vaak komen ze alleen.
Onvruchtbaarheid is een pijnlijk onderwerp om te onderzoeken.
Er zijn mensen die vinden dat ik me daar niet mee mag bemoeien. Dat alleen God of de
Gyneacoloog erover gaat. Maar ik heb gemerkt dat als je een ruimte creëert waar geen
oordeel is en geen garanties geeft over je resultaten, dat je dan heel goed systemisch kunt
onderzoeken waarom de energie stokt en leven niet zomaar kan worden door gegeven.
In het verleden behaalde resultaten zeggen niks over de toekomst. Ik heb jaren gezwegen
over wat ik zag en wat er gebeurde na de opstellingen die ik over dit onderwerp deed.
Maar het verhaal wil verteld worden.
In liefde.
Mijn doel is rust en helderheid te creëren over het proces. Mijn doel is niet iets af te
dwingen. Acceptatie op wat de uitkomst ook is.
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Opstellingen en Vruchtbaarheid

De eerste keer dat mij werd gevraagd een opstelling te doen over een niet beantwoorde
kinderwens moest ik echt even bij mijzelf te rade of ik dat zou doen of niet.
Vanuit de gedachte dat elke werkelijkheid er mag zijn en aan het licht wil komen, spreek ik
mijn intentie uit geen beloftes te doen en geen verwachting te willen invullen.
Verwachting op een onverklaarbare bevruchting of zoiets.
Er is een kinderwens bij deze vrouw die niet in vervulling gaat. Ze is alleen gekomen en
was niet van plan haar thema in te brengen maar de dag met opstellingen maakt dat ze
haar verlangen zo goed kan voelen dat ze de kans toch niet voorbij wil laten gaan.
Er is een verlangen naar een kindje met een partner die al vader is.

De ziel kiest.
Ik leg uit dat mijn werkelijkheid is dat een ziel zijn ouders zelf kiest. Dat een ziel van een
moeder daar ja op zegt en dat er dan een kind verhuisd van het hart van zijn aardemoeder
naar haar schoot. De energie van de vader komt via de moeder in het kind.
Dus ik start de opstelling met een representant van de vrouw, de man en “de ziel die een
schoot zoekt”.
Er is meteen te zien dat de moeder deze ziel al heeft gevoeld en toestemming heeft
gegeven om doorgeefluik van leven te zijn. De representant van de ziel die wellicht
onderweg is heeft steeds contact met de toekomstige moeder.
De hapering zit bij vader. Er is contact maar er staat wat tussen.
Ik zet representanten neer voor wat er tussen staat. Dat worden 3 representanten.
Systemisch is het zo dat “het oude” erkend moet worden voor er plaats is voor “het
nieuwe”. Als iemand is gescheiden is zijn plaats niet meteen in zijn nieuwe gezin.

Volgorde.
De plaats als vader blijft in zijn eerste gezinssysteem. Wat hier in deze opstelling nodig is,
blijkt een soort van “toestemming” van de kinderen uit het eerste systeem. (Ik heb uit
andere opstellingen over onvruchtbaarheid tal van andere belemmeringen gezien.)
Door een 2e systeem te starten is deze vader in een onzichtbare verstrikking terecht
gekomen. Hij is gescheiden van de moeder van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk, maar
zijn loyaliteit ligt nog bij zijn kinderen daar.
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Er ontstaat proceswerk op zien en gezien worden.
“Ook als ik hier ben blijf ik altijd jullie vader, en jullie zijn voor altijd mijn kinderen.
Mijn eerste 3 kinderen. “
De eerste 3 kinderen geven makkelijk ruimte aan vader om zijn hart te volgen en naast
zijn 2e vrouw te gaan staan. “Ook op deze plek ben ik voor altijd jullie vader, in liefde.”
Tijdens dit proceswerk is de representant van het “nieuwe kind” met de rug tegen de
benen van moeder aan gaan zitten. Als het daar zit kan het zijn vader zien.
En vader kan voor het eerst contact maken met zijn toekomstig kind in zijn 2e huwelijk.
Ik hoor later dat de ivf-pogingen zijn gestopt, en dat er een dochter is geboren.
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Ik ben God niet, ik verricht geen wonderen.

Tijdens mijn zomervakantie wordt via de sociale media mijn artikel Tien is geen Toeval
massaal gelezen. Hierin spreek ik over het systemisch kijken naar problemen die met
onvruchtbaar zijn te maken hebben. Dat het in een opstelling helder wordt waarom
iemand wel een kind in zijn hart heeft, maar niet in zijn armen. Iemand schrijft mij in een
mail over haar verlangen een opstelling te komen doen omdat zij en haar geliefde al lang
met ivf bezig zijn. Dat een van de oorzaken dat er gekozen is voor deze methode is, dat er
een filtering plaats moet vinden van de embryo’s omdat er een chromosoomafwijking in
de familie zit bij de vader. Ik resoneer met haar vraag, maar ik voel meteen: ik ben God
niet.

Zonder oordeel?
Hoe kan ik zonder oordeel naar deze vraag kijken. Kan ik ernaar kijken? Wil ik ernaar
kijken? Kan ik dat doen zomaar doen? Welke vraag wordt er echt aan mij gesteld? Als een
bepaald onderwerp mij vindt dan is dat natuurlijk niet per ongeluk. Ik wil graag mijn
systemische afwegingen delen. De kern van dit mooie werk is in mijn beleving, dat helder
mag worden dat alles wat leeft in een systeem vraagt om gezien te worden. Daar waar
uitsluiting het patroon is, worden hoge prijzen bepaald. En word het lot er niet lichter op.

Helderheid over verwachtingen.
Als ik mijn toekomstige klant spreek bij thuiskomst in mijn eigen land heb ik wel wat
vragen aan haar. Mag er een opstelling gebeuren die open laat of er een kind met of
zonder chromosoomafwijking wordt geboren? Ik dien het volledige systeem. Ook de
kinderen die deze afwijking hebben en al geboren zijn. Als de vraag is of ik dat wil
elimineren dan kan dat dus in mijn hart niet. Daarmee speel ik volgens mij ook met het
bestaansrecht van degene die wel het lot hebben zo op aarde te zijn gekomen. Die
daarmee het systeem dienen. Wat denk ik mogelijk is, is om te kijken wat er wordt gediend
in het geboren worden met deze afwijking. Ik ben nog een keer hardop duidelijk: ik ben
God niet, en dat wil ik ook niet zijn. Alles in het leven, werkelijk alles, gaat in mijn beleving
over includeren. Jij hoort bij ons. Of dat nou de dader, het slachtoffer, het gezonde leven,
het zieke leven, het gezonde kind of het kind met de chromosoomafwijking is. Ik dien het
systeem, en niet de wens daarin uitzonderingen te maken, of buiten te sluiten.

In liefde ergens naar kijken.
Wat gezien moet worden in het leven geven aan een kind met een chromosoomafwijking
dat is nodig. Ik voel dat dat is wat ik in mijn hart kan dienen. Merk dat ik nieuwsgierig ben
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naar wat er uit een opstelling komt, maar het nemen van de rol van God, degene die
beslist, is niet aan mij. Kan deze vrouw met het verlangen leven door te geven in dit
systeem van haar geliefde ook ja zeggen tegen een niet perfect kind? In het laboratorium
kan men filteren en excluderen, maar in een opstelling hoort echt iedereen erbij. Ik begrijp
haar pijn. Maar de deal gaat zijn: het hele systeem dienen, of helemaal niets.

Zondag.
De opstelling vindt plaats op een zonnige zondag op een plek waar uit liefde een gebouw
staat dat dient om iedereen in het hart ervan te sluiten. Het proces ontvouwt zich en wat
ik zie is een vader die niet beschikbaar lijkt te zijn voor zijn kinderen bij zijn nieuwe
geliefde. Omdat hij zich verbonden heeft met het lot van zijn kind dat een speciale
zorgvraag heeft. Het wordt meteen heel helder dat hij zich enorm met dit joch verbonden
heeft en eigenlijk zijn nieuwe vrouw vraagt onderdeel uit te komen maken van dat
systeem. Dat voor haar een stap terug in de tijd betekend. Een tijd die niet van haar was.
In een moederrol van een kind dat niet van haar is. Het wordt duidelijk dat ze in haar zorg
op de plaats is gaan staan van de biologische moeder en de neiging heeft deze buiten te
sluiten. Het kind dat er al was wil natuurlijk zijn eigen papa en mama. Maar vindt het
uiteindelijk ook fijn om een grote broer te worden. Tenminste…….als hij dan mag zijn wie
hij is. Niet meer en niet minder. Ik test uiteindelijk niet hoe het zit met gefilterde embryo’s
die niet in het systeem zouden thuishoren.

Maakbaar leven.
Het maken van embryo’s lukt goed. Het terugplaatsen van deze gefilterde embryo’s gaat
ook goed. Maar ze blijven niet “plakken”. Ik spreek hardop uit dat het “niet plakken” een
beweging van loyaliteit zou kunnen zijn van de gefilterde embryo’s en van deze moeder.
Naar het kind dat het lot van de afwijking voor altijd op zijn schouders heeft. Dat het
filteren van de embryo’s iets af doet aan zijn bestaansrecht. Ik spreek hardop de
overpeinzing uit, wat gebeurt er in dit systeem met de erfgenamen ervan die bevroren in
een vrieskist liggen? Waarin de oorspronkelijke levensenergie wordt stop gelegd? Wat
doet dat met de jongen die er al is? Wat doet dat met de kinderen die toch een keer het
levenslicht gaan zien en hun eerste adem nemen als ze uit hun moeder gaan komen? Er
ontstaat rust in de opstelling als het kind dat er is helemaal mag zijn. Ik toets niet of het
kind dat mogelijk onderweg is en wie weet, toch geboren wordt, gezond is. In het buiten
sluiten van een erkende afwijking, waarin de boodschap niet wordt gehoord, sluipt er
wellicht iets anders naar binnen.

Het antwoord?
Er ontstaat rust, en ik sluit af zonder antwoord. Of er een kindje komt laat ik los en de
moeder lijkt dat ook te doen. Het is niet aan mij, niet aan de gynaecoloog die gaat toveren
met rietjes en stikstof. Ik die niets met kerk heeft, maar wel met het grotere geheel en een
wetend veld, het is niet aan mij.
Is het aan God?
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Tien is geen Toeval

Mijn eigen periode van moeder worden en hoeveel kinderen dan, was er een die zonder
kunst en vlieg werk is verlopen wat zwanger worden betreft. Ik voelde zelf altijd mijn
eitjes rijpen en “vallen”. Dus het was een kwestie van zelf min of meer het moment “kiezen”
en dan was het weer zover. Tussen mijn 27e en mijn 30e levensjaar heb ik het voorrecht
gehad 3 keer moeder te worden. Vragen over wat als dat niet lukt uit zichzelf heb ik me
nooit af hoeven te vragen, want het zwanger worden ging erg makkelijk.
In mijn praktijk als systemisch opsteller word mij soms gevraagd mee te kijken naar
onvruchtbaarheid. Tien is geen Toeval.

Het gaat niet om mij.
Jaren later en mijn eigen vruchtbaarheid achter mij, zie ik in mijn praktijk regelmatig
mensen voorbijkomen, met name vrouwen, met een onvervulde kinderwens.
Toen mij 10 jaar geleden voor het eerst gevraagd werd om daar een systemische
opstelling over te doen heb ik aarzelend ja tegen gezegd. Omdat ik oprecht wilde weten of
ik er wat mee kon. De afspraak was dat ik geen garanties af gaf en dat ik geen beloftes
wilde doen, of voor God wilde spelen. Dat is echt nooit mijn bedoeling geweest.
Na die sessies bij mij heb ik eigenlijk ook nooit specifiek gevraagd of men mij wilde laten
weten of het “gelukt” was.
Ik zag vrouwen vol verlangen hun opstelling neerzetten met representanten. In de
opstelling zag ik de kinderen die al wel in het hart van deze moedige moeders woonden,
maar nog niet de weg naar de buik hadden gevonden. Zij konden in de opstelling vaak dan
toch wel de verbinding maken.

Beschikbare vaders of moeders.
Ontroerd heb ik elke keer opnieuw gezien wat er als belemmering stond. Tussen moeders
en hun kind. Of tussen de vader wiens energie via de moeder in het kind terecht zou
komen, en hun kind.
Als een vader bijvoorbeeld schuldgevoel heeft over zijn eerste huwelijk met kinderen, dat
is gestrand, dan aarzelt deze vader soms onbewust om leven te brengen bij zijn nieuwe
lief. Omdat de plaats van deze man is bij zijn zogenaamde “2e leg.” En die kroost
energetisch de afstand tot zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk vergroot. Ik zag deze
kinderen de vader toestemming geven. En de weg was vrij voor nieuw geluk.

Terugblik.
Nu, 10 jaar later ga ik het hardop uitspreken: de kinderen die al een plekje in het hart van
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hun “onvruchtbare” moeders voelden, zijn de maand erop naar de buik van deze moeders
gekomen. Alle 10 werden deze dames zwanger na de opstelling. Hoe mooi is dat? Dit gaat
niet over mij, ik wil met deze column geen sfeer oproepen alsof ik een soort van
vruchtbaarheids- of baarmoeder Goeroe ben. Maar ik wil wel anderen de hand reiken die
met deze pijn in hun leven rondlopen. Toeval is wat je toe valt. Inzichten die ertoe doen
maken de weg vrij.
Ik gun vrouwen hun gevulde schoot, of rust in het feit dat ze voelen en helder hebben
waarom het niet gaat lukken. Waarom ze niet ontvankelijk zijn voor nieuw leven.

Vertellen over zonder beloftes te doen.
Ik heb lang geaarzeld maar 10 is geen toeval. Tien opstellingen over dit thema hebben 10
keer opgeleverd dat het leven wel degelijk werd doorgegeven.
Niet ter vervanging van ivf, of reguliere therapieën, maar wellicht als aanvulling van dat
wat ontbreekt.
Resultaten van verleden bieden geen garanties voor toekomst. Maar ik gun een ziel zijn
aardse moeder en vader. Of ik gun die moeder of vader het kind in het hart, en in de buik.
Er werd me laatst verteld dat een gynaecoloog haar cliënt het advies had gegeven eens
een familieopstelling te doen over de zwangerschap die er zonder aanwijsbare reden
steeds maar niet kwam. Dan maakt mijn hart een sprongetje.
Over het lot kan ik niets beslissen, maar ik kan wel verhelderen wat er nodig is om de weg
naar hier vrij te maken.
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Het kind in je kern

Kinderen wonen eerst in je hart en dan in je buik. Dat zeg ik altijd als ik opstellingen mag
begeleiden die gaan over ouderschap. Wat me opvalt is, dat vrouwen anders staan in de
weg naar ouderschap als mannen. Wat ik probeer te verhelderen is dat je ook al heb je
nooit dat kind in je armen, je kunt wel een kind hebben in je hart. Om vrede te krijgen met
het antwoord op de vraag of er echt een kindje in je schoot komt, of niet, is het mogelijk
om te onderzoeken waar dat kindje is. Of het veraf is, of dichtbij. De opsteller in mij laat
vervolgens los of er na verloop een geboortekaartje mijn kant op komt. Voor het eren en
liefhebben van het hartenkind sturen we gewoonlijk geen geboortekaartjes. Maar het
opstellen van dit harten kind werkt helend. Ik zie het elke keer weer.

Woorden.
De woorden die een hartenmoeder gebruikt doen er toe. Wat als je leven niet naar
verwachting verloopt? Er is altijd een weg mogelijk die gaat over het voorbij gaan van de
dingen. En dan ben je ineens 40 of nog ouder en dan overvalt je het idee dat je iets over
hebt geslagen. Dat er een kans aan je voorbij is gegaan. Maar is dat zo? Je kunt in de
snelheid van de tijd en alle afleiding die er is geen aandacht besteden aan je hartenroep
om een kind. Maar daarmee loop je volgens mij de kans dat er een leegte in je lijf komt die
je nooit meer gevuld krijgt. Het antwoord is volgens mij liefdevol oordeel loos
onderzoeken. De ziel waar je naar verlangd is ook op zoek naar jou. Die ziel kun je een
lichaam geven. Al is het maar voor de duur van jouw opstelling.

Har tenmoeder.
De vrouw die in haar hart al moeder is maar niet in de tastbare werkelijkheid die mag
representanten neerzetten. Ze laat alle gedachten en oordelen in dit moment los. En kiest
zorgvuldig haar representanten. Voor de vader, donor voelt als ongepast, een kind komt
uit een vader en een moeder. Er is er van elk maar 1. Er wordt een representant
neergezet voor het hartenkind. De ziel die op zoek is naar de moederschoot. Ik verbaas
me steeds opnieuw over de impact die dat heeft. Dat het zo tastbaar wordt als moeder en
kind elkaar al mogen ontmoeten. Elkaar mogen erkennen, want waar een vrouw haar
moederrol onderzoekt is vaak al een ziel in de buurt die haar ook zoekt. Deze
representant kan haarfijn voelen waar de poort van leven voor hem of haar is. Dichtbij,
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veraf. Via een man die de andere helft van hem of haar toevoegt, of een geliefde. Zodat er
een andere bedding ontstaat voor de weg naar de aarde.

Ontroering.
Mijn ontroering is groot als er echt contact kan worden gemaakt. De vrouw haar armen
opent voor dit kind wat al zo lang een plek heeft in haar hart. Al zou er nooit een
geboortekaartje volgen, er is heling in de ruimte. De heling van het moederhart. De
erkenning dat het verlangen er mag zijn. Alle (voor)oordelen vallen weg. Over leeftijd, wel
of niet kiezen. Het hoofd gaat uit, het hart gaat aan. Iedereen eromheen maakt onderdeel
uit van de systemische kraamkamer. De vrouw wordt volwassen en verhoudt zich
opnieuw tot haar eigen moeder en haar systeem van herkomst. Het kind voelt zich
welkom en gekoesterd.
Liefde stroomt. Ik begeleid, heet welkom en ik laat in liefde los.
Report this
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Gesmolten har t, bevroren leven.

Een mevrouw meldt zich aan via mijn website omdat ze graag een opstelling wil doen over
haar kinderwens. We werken een middag met 7 vrouwen, rondom allerlei thema’s.
De sfeer is liefdevol en open. Er is echt een holding space te voelen, een veilige plek om
eens te kijken naar haar verlangen. Ze blijkt 43 te zijn en al jaren hard haar best te doen
om moeder te worden. Wat bijzonder is, is dat ze dat zoals ze zelf zegt zonder man wil
doen. Ze heeft verschillende pogingen achter de rug, is heel even ergens ooit zwanger
geweest maar in Nederland uitbehandeld.
Ze is nu over de grens in een procedure waarbij er een embryo is gemaakt uit een
biologisch materiaal van een vrouw en een man. Dus zij gaat zelf dragen, maar levert geen
materiaal aan waaruit een eigen kind kan worden geboren. Ik vraag haar representanten
neer te zetten voor het kind, de vader en de moeder, en een representant voor zichzelf.
Ze begint met het neerzetten van het te verwachten kind. Dit kind kijkt naar buiten en
spreekt later uit verwachtingsvol te zijn, naar het leven.

Er is maar 1 vader
Bij het neerzetten proeven we de woorden. Waar haar woord Donorvader zou zijn leg ik
haar uit dat een kind, dat wij mensen gewoon allemaal maar 1 vader en 1 moeder hebben.
Dat vraagt tijd, maar de vader krijgt zijn plek.
Vervolgens wil ze iemand neer zetten voor de Donormoeder. Nee, er is maar 1 moeder. Zij
is de enige echte moeder, de biologische moeder. Die met de biologische vader voor
materiaal zorgt dat een embryo, dus nieuwe leven kan voortbrengen. Het nieuwe leven
dat jij gaat dragen en ter wereld brengt. Ook dit kost even tijd.
Het kind resoneert het meest met de vader. De vader en moeder kunnen contact maken
met elkaar maar de moeder spreekt uit een bescheiden bijdrage te leveren. En zich verder
niet erg te verbinden met wat er gebeurd. De vader maakt wel contact met de
representant van de geboortemoeder.
Ik maak als alles er staat de situatie completer door achter de representanten van vader
en moeder stoelen neer te zetten. Die er staan om duidelijk te maken dat dit het systeem
is wat verder gaat in het kind. Het systeem dat niet bekend is. Waar de geschiedenis die
voortleeft in dit kind, niet genoemd gaat worden.
Dat maakt dat de representant van de geboortemoeder onrustig wordt en uitspreekt dat
er iets ontbreekt voor haar. Het kind is inmiddels op de grond gaan liggen, ik geef het een
kussentje, en leg uit dat er nog wat te doen is voor het leven echt gaat beginnen.
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Klooster
Als ik de ouders van de geboortemoeder neerzet komt er wat rust voor haar zelf. En
onrust tegelijkertijd. Ik vraag haar naar de ouders te kijken en uit te spreken wat ze nodig
heeft. Ze vraagt erom gezien te worden in haar verlangen moeder te worden zonder man.
Vader geeft in zijn blik en later in zijn woorden een soort van toestemming. Moeder is erg
bij zichzelf en afgesloten. Bij navraag blijkt dat de zus van moeder psychisch flink in de war
is geraakt na een geboorte van haar kind, en in de psychiatrie is verdwenen. Achter
moeder in haar vrouwenlijn is er veel verhaal dat te maken heeft met onvruchtbaar zijn,
geen kinderen kunnen krijgen. En er zijn vrouwen in die lijn als non ingetreden in het
klooster.
Als dat uitgesproken wordt voelt iedereen ineens dat we als locatie in een klooster aan
het werk zijn. Het lijkt er toe te doen.Ik laat mijn klant in haar eigen rol staan en haar
representant gaat zitten. Ik laat haar uitspreken naar haar ouders: “ zie mij in mijn
verlangen naar moederschap. Ik dien met mijn keuzes niet jullie systeem maar het
systeem van het kind dat geboren wil worden. Zie mij in mijn grootste verlangen.”
Moeder blijft bij zichzelf maar vader stemt toe.

Leven.
Terwijl dit proces zich afspeelt gebeurd er van alles met het kind dat op de grond ligt. Als
het zich uitspreekt heeft het te maken met het eigen verlangen om te weten wat leven is.
Mijn klant kan zich omdraaien en kijken naar dit kind. Wat is veranderd, is dat zij
dienstbaar worden aan elkaars proces. Zonder dat zij elkaars lot hoeven te dragen.
Ik vraag de geboorte moeder wat ze nodig heeft en ze wil bij haar kindje zijn. Ik laat haar
lepeltje lepeltje liggen met het kind en leg er een dekentje overheen. De rest van de
deelnemers en ik verlaten deze “kraamkamer”, en we doen een bakje op de gang. Het voelt
als een logische respectvolle ruimte die vanzelf ontstaat. Fluisterend doen we de deur
achter ons dicht en laten we het proces bij om wie het uiteindelijk draait. Deze moeder en
dit kind. Die de wederzijdse afhankelijkheid helemaal kunnen voelen in het hier en nu.

Har t tot har t.
Als we na 20 minuten terug komen dan is er van alles gebeurd. Het kind is zoals ze zelf
zegt ontdooit en heeft gevoeld hoe lekker warm die moeder is. En dat ze heeft gevoeld dat
ze zich niet wil offeren voor deze vrouw maar haar nodig heeft voor haar eigen reis naar
de aarde.
En de moeder geniet van het alleen zijn met dit kind, zonder ingrepen van buitenaf.
Gewoon dichtbij van hart tot hart. De opsteller in mij heeft zich verenigd met de moeder
in mij en ook in mij is wat verschoven.
Ergens tussen “zou je dat nou allemaal wel doen op je 43e” en “alles moet kunnen” zag ik
de liefde.
Het lot van 2 zielen die elkaar lijken te hebben begrepen. De geboortemoeder die alles
heeft gezien en het verlangen dat is gebleven.
Leven is wonder, met of zonder hulp van buitenaf.
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Sneeuwvlokjes
Het heeft me geraakt. Het programma over babyfabrieken. Snowflakes in me,
Sneeuwvlokjes in mei/mij.Met verbijstering en ontzag heb ik een week of 2 geleden
gekeken naar een documentaire op tv over vruchtbaarheidsklinieken in Amerika. En de
handel die daarmee gepaard gaat. Ik zag vrouwen vertellen over de weg van de
kinderwens in hun hart naar de pijnlijke realiteit van IVF en andere technieken als dat niet
op een gewone manier wilde lukken. Moeder worden lijkt tegenwoordig maakbaar. Terwijl
volgens mij de succes cijfers voor IVF liggen op 15% kans per poging, ontwikkeld zich een
weg verder.Of misschien wel terug, het is maar hoe je het bekijkt. De weg naar ICSI en de
weg naar gebruik van donor vaders en moeders.

De mond gesnoerd.
Veel mensen zullen mij nu de mond willen snoeren omdat ik makkelijk praten heb met een
paar fantastische eierstokken waarbij ik mijn eitjes altijd voelde vallen, en een schoot die
drie prachtige mensen heeft voortgebracht. En een lijf dat zelfs na een definitieve
sterilisatie, er in slaagde nog een bevruchting tot stand te brengen. En de verwarring die
daarmee gepaard ging. Het vruchtje kwam niet verder dan mijn linker eileider en in mijn
hart kreeg dat kindje een plek, maar gelukkig heb ik het niet hoeven baren. Het
moederschap kent zijn grenzen. Er is een onmetelijke ruimte in mijn levendige
moederhart, maar ik vond 3 kinderen eigenlijk voldoende.
Terug naar de docu. Alles verlegt zijn grenzen, de grenzen van verlangen naar het gevoel
recht te hebben op, en de grenzen van maakbaarheid. Wat me het meest raakte was dat
niemand, werkelijk niemand zich ergens af vroeg wat voor consequenties er zijn voor de
kinderen die uit de maakbaarheid, diepvries, laboratoria voortkomen.
Dat er een soort roes van “ het gaat lukken, het MOET lukken “ontstaat, en alle grenzen
vervagen.

Maakbaarheid=geluk?
Er zijn bedrijven die gebruik maken van die maakbaarheid. Die jonge vrouwen de kans
geven eicellen te doneren zodat een vrouw die ze zelf niet aanmaakt, wat altijd een
oorzaak en een reden heeft in haar systeem, toch een kind kan krijgen. Een deel van de
docu ging over deze vrouwen, die in hun vroege twintig jaren geld krijgen voor het
doneren van erfelijk materiaal. Deze vrouwen werd geleerd dat ze zichzelf konden
stimuleren met hormoon injecties om zoveel mogelijk eitjes per maand te produceren.
Er waren vrouwen bij die zich bijna dood hadden gestimuleerd. Er was bij een meisje van
25, die 45 eitjes had geoogst. Ongelooflijk. Ze had daarna verschillende herseninfarcten
en zelfs een bloeding gehad. Bijwerking van dat soort stimulerende middelen. Ze kwam
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jaren later in beeld en kon zelf geen kinderen krijgen, terwijl ze er wellicht ergens 45 heeft
rondlopen die genetisch voor de helft van haar zijn. En nu dit lot.
Een ander jonge vrouw had een gynaecologische kanker gekregen en dus zelf ook geen
kinderen, vanwege de inname van hoge dosis medicatie om eitjes te doneren.
Vrouwen die wel via eigen eitjes embryo’s hadden laten maken in een lab en succesvol
moeder waren geworden hadden gewetensnood gekregen. Zij hadden een soort van
schuldgevoel en zochten een manier om de ingevroren embryo’s te laten implanteren bij
vrouwen die ook niet vanzelf moeder konden worden. Iemand heeft daar een gat in de
markt mee voorzien en de firma Snowflakes op gericht.

Snowflakes.
Snowflakes zijn de ingevroren embryo’s, die soms decennia in de stikstof worden gestopt
(en in hun ontwikkeling) tot er een vrouw een kinderwens heeft. Trots liet een van de
dames, de eigenaar van een container met Snowflakes foto’s zien van de gedoneerde
embryo’s. Er was een bankstel vol met kinderen die allemaal identieke familie van elkaar
waren, alleen werden sommigen van hen door andere gezinnen opgevoed. Omdat ze in de
buik van een ander moeder tot leven waren gekomen. Niemand vroeg zich af wat dat echt
deed met deze kinderen. Niemand vroeg zich hardop af welke prijs hiervoor wordt
betaald, en welke levensvragen er zouden kunnen zijn voor deze kinderen. Het maakbare
vader en moederschap stond voorop in elke overweging. Er was een telefonisch interview
te zien met mogelijke ontvangers van een Snowflake. Welk ras gewenst was, welke
opleiding?
Verbijsterd ben ik en de Snowflakes blijven dwarrelen in mijn hoofd. Terwijl ik kan zien dat
moederschap en het verlangen naar een kind echt van belang kan zijn voor levensgeluk.
Maar dat niemand zich af vraagt welke processen er in een kind leven die van Snowflake
transformeert naar mens dat heeft me echt geraakt.
Leven zoals het komt is volgens mij de bedoeling. Er zullen desondanks, of dankzij, echt
Snowflakes zijn die daar energetisch last van zullen hebben volgens mij.
De volgende vragen poppen in mij op:
•
Wat betekent het dat je door de actieve invloed van dokters en medische molens
tot embryo wordt gebracht en dan 10 jaar gestopt wordt in leven voordat je in een
warme baarmoeder terecht komt?
•
Wat betekent het dat er anderen uit jouw systeem in die staat van “zijn” blijven, ga
je daar als ontdooide Snowflake in je hart naar op zoek?
•
Wat is het effect dat niemand zich afvraagt wat het voor gevolgen heeft dat er van
buitenaf wordt gemanipuleerd tot leven?
•
Wat betekent het dat je systeem is verdeeld in leven en niet leven?
•
Wat wordt er eigenlijk gediend in dit soort procedures, welk systeem is het meest
van belang, de arts, de wetenschap, de voortplanting, of de kinderen die wel of niet
geboren worden?
•
Wat zou het kind zeggen als het een stem had in dit proces?
Er is een verlangen in mij om dit soort processen anders te bekijken. Te bevoelen eigenlijk.
Ik heb in mijn workshops systemisch werken laatst een opstelling mogen doen over dit
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onderwerp, en ik heb de blinde vlekken en het verlangen gezien. Ik ging zelf van oordelen
naar verwondering.
Maar mijn hart roept om podium mensen op een andere manier naar dit soort processen
te laten kijken. Met oog voor de echte prijs die ervoor wordt betaald, en oog voor wie die
rekening uiteindelijk onder zijn neus krijgt. Zodat er gevoeld kan worden waar het echt
helemaal klopt.
Voor moeder, vader, kind, en het systeem dat zij dienen.
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Vijftien
Op de vraag of er al ooit embryo’s zijn teruggeplaatst geeft ze zachtjes antwoord. Het zijn
er vijftien. Ze komt samen met haar man kijken of opstellingen wat kan betekenen voor
hun ongewenste kinderloosheid.
Hij heeft contact met me opgenomen. Waarmee ik hem meteen een complimentje heb
gegeven, ik zie veelal vrouwen die mijn werkwijze willen gebruiken om helderheid te
hebben over dit pijnlijke onderwerp. De vaders zijn veelal sceptisch over de methode en
afwezig. Hun representanten zijn levendig, beschikbaar en aanwezig. En het veld doet
gewoon zijn werk. Maar een vader die mee doet raakt me steeds opnieuw.Om de
hartenmoed. Die kwetsbaar en sterk maakt.

De weg naar het ouderschap
Ik vraag de moeder om representanten te zoeken voor het hartenkind, en voor zichzelf en
haar man. Meteen word helder dat er veel is gebeurd op de weg hier naar toe. Veel
menselijk ingrijpen, veel procedures. Als het getal 15 eruit komt pak ik mijn stapel vilten
lapjes en leg ik ze een voor een aandachtig op de grond neer. Bij elke lapje dat ik neer leg
krijgt het hartenkind het steeds benauwder. Wordt wel steeds aanweziger ook. Ik vervang
de representanten voor de echte vraagstellers, de ouders van dit hartenkind.
Ik laat hen kijken naar dat wat het tot nu toe is. De weg naar hun ouderschap. De man
wordt stil en zij begint zachtjes te huilen. Ik laat haar naar haar man kijken en de tranen
stromen. Er is verbijstering zonder oordeel.
Ik probeer de zin: “ Ik draag dit in mijn eentje”. De man wordt helemaal zichtbaar en
spreekt zich uit: Ik ben hier. Ik laat haar zeggen “ ik deel mijn verdriet vanaf nu met jou, en
mijn eenzaamheid.”Het hartenkind neemt tegenover hen plaats, aan het eind van de reeks
met vormpjes op de grond. Vormpjes die bij haar horen. Ik laat de ouders tegen haar
zeggen, “het verdriet is van ons, maar zij horen ook bij jou.”
Toeval wil dat ik als laatste groep vormpjes van dezelfde kleur heb neergelegd. Vier stuks.
Ik vraag hoeveel embryo’s er klaar liggen voor gebruik. Dat zijn er nog 4. Ik leg deze bij het
hartenkind dat gerepresenteerd wordt en vraag haar om op een van deze vormpjes te
gaan staan. Ze geeft aan te voelen dat ze daarbij hoort. En ze zegt steeds meer
aanwezigheid te voelen gedurende de opstelling en het proces tussen haar ouders.
Haar focus ligt op haar vader.

Schaamte
Voor moeder is er een beweging ergens tussen schaamte dat er zoveel embryo’s op de
grond zijn, en het echte contact met het hartenkind. Aan het eind van het proceswerk is er
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geen schaamte meer, maar verdriet dat zijn weg vindt. En dat plaats maakt voor
voorzichtige hoop en hernieuwd verlangen. Moeder spreekt haar angst uit. Angst geeft,
zo leg ik uit geen bedding voor nieuw leven. Angst staat daar tussen in. Om te ontvangen
wat onderweg is, is verlangen nodig, en een open hart.
Huiswerk voor de moeder, haar lief elke dag 3 keer vragen of hij haar vast houdt.
Zodat angst verdwijnt, liefde voelbaar wordt. En de reis gemaakt kan worden. Van hart
naar buik naar leven.
Of niet……
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Ziek en gezond.
In mijn loopbaan in de zorg heb ik de innerlijke verschuiving gevoeld in mijzelf.
Van regulier naar anders denken. Ik heb geen oordeel over wie zo niet kan voelen, maar
voor mij is er een knop om.
Ik zelf ga als er wat in onbalans is op zoek naar wat mijn lijf mij te zeggen heeft.
Daarmee wil ik het niet hebben over schuld en boete, laat dat gezegd zijn.
Ik heb in de opstellingen bij Stephan Hausner en later in mijn eigen praktijk gezien waar de
ziektes en ongemakken bij mijn klanten zijn begonnen. Ik heb mij verwonderd over de
richting waaruit de helderheid kwam. En voor mij voelt het echt alsof het zelf helend
vermogen er wezenlijk toe doet. En dat we op meerdere niveaus mens zijn en dat het
laatste niveau dat signalen geeft ons vege lijf is. En dat we vaak dan pas geneigd zijn om in
beweging te komen.
Ik beschrijf in mijn verhalen over werken rondom ziek en gezond wat ik heb gezien in mijn
opstellingen. Daarin heb ik geleerd om niet te generaliseren in oorzaken en gevolgen, die
zijn echt iedere keer anders. Ik heb wel gezien dat er vaak iets in het leven van een kind is
gebeurd, dat later kleur geeft aan leven en lijden. En dat mogelijk de wortel, oorzaak, of in
ieder geval het begin is, van het latere lijden.
Ik herinner mijn verbazing als jonge verpleegkundige. Dat er soms vrouwelijke patiënten
waren die hun buik helemaal leeg lieten opereren, en die dan nog niet van hun buik
klachten afkwamen.
Jaren later zag ik in opstellingen verhalen aan het licht komen die pasten bij wat ik altijd al
wist. Ik gun ieder mens zijn opstelling, om anders te kijken naar hun lijf. In precies de goeie
doses. Om te komen tot begrijpen, tot helen, of tot rust in het proces van gezond naar ziek
en andersom.
Met dank aan wie bij me kwam en minder last had van de klachten. Die mij hebben
gestimuleerd om hier woorden aan te geven.
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Liefhebben in Parkinson.

Deze week ben ik als opsteller aan het werk geweest met iemand die bij mij kwam op
aanraden van een goede kennis. Doel was om van zijn Parkinson af te komen.
Daar kon ik natuurlijk als opsteller geen ja tegen zeggen, daar ben ik meteen heel helder in
geweest. Ik heb hem gevraagd of het ook OK was als hij zijn Parkinson mee terug naar
huis zou nemen, maar dan met een rust in zijn hart.
Ik ben helder geweest dat ik samen met hem op een andere manier kon kijken naar zijn
ziekte, maar dat daar geen beloftes of wonderen op beloofd zouden kunnen worden.

Liefhebben in Parkinson.
Hij maakt zo een vitale indruk op mij dat ik mezelf erop heb betrapt tijdens ons gesprek
dat ik soms niet eens erg had in zijn bevende rechterarm. Ik kon hem zien als ziel, en
prachtig mens, niet vanuit het label Parkinson.
Voor mij was hij nog zoveel meer.
Ik zag en voelde in de sessie van alles voorbijkomen. Allerlei rollen waarin er 1 ding
hetzelfde bleef, en dat was zijn hele grote hart. Ik zag hem stralen als hij over zijn werk
vertelde, of over zijn kinderen en zijn lief. Over zijn zaak.
Ik zag een liefde in zijn ogen als hij vertelde over hoe hij zich verbonden voelt met zijn
vader als er aan een oude auto wordt gesleuteld.
Ik zag ook zijn liefdevolle identificatie met deze vader die nooit goed genoeg was
bevonden door de familie van zijn moeder. Twee geloven op een kussen en dat soort
gedoetjes in de tijd. Hoe zijn moeder voor zijn vader koos, maar daarmee ook koos voor
het systeem dat heeft verwond.

Geschiedenisboek.
Het systeem dat een geschiedenisboek met zich mee bracht waar bladzijdes lijken te zijn
uitgescheurd. Bladzijdes die in het licht van de strenge geloofsgemeenschap zaken
hebben doodgezwegen en liefdevol hebben toegedekt. Waardoor er niet meer is
uitgereikt. Waardoor de liefde is gestopt en de mensen in het verhaal zijn gestopt met
uitreiken.
Op de vraag wat de Parkinson heeft gebracht geeft hij stralend antwoord. Wat als eerste
in hem opkomt is Zhi Neng Qi Gong. En rust. Geen avonden meer aan het werk, maar ‘s
avonds tijd voor andere gewoontes. Waar hij energie en balans mee krijgt.
En zijn zaak is nog steeds zijn zaak, maar met mensen die voor hem werken. En met vrije
weekenden die tijd geven voor zijn gezin en andere dingen.
En…… sinds Parkinson zijn leven stuurt, reikt zijn vader naar hem uit. Het gaat niet altijd
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ergens over, maar er wordt gebeld. Er wordt gevraagd hoe het met hem is.
Jaren eerder was er tussen hen een stilte gekomen. In de middelbare school tijd had mijn
cliënt namelijk zijn eigen plan getrokken. Vwo of Gymnasium in een stad die niet in het
plaatje paste. Ouders die niet naar de diploma-uitreiking kwamen kijken omdat daar geen
energie of tijd voor was.
De glans verdwijnt even uit zijn ogen. Hij zou dat zijn eigen dochters nooit aan doen.
Never nooit niet.

Tafelopstelling.
Ik doe met hem een tafelopstelling die helder maakt welke hoofdrol er is voor zijn ziekte.
Ik laat hem met vormpjes zijn leven op de tafel neerleggen en vraag hem dan de Parkinson
weg te halen. In zijn beweging zie ik de duidelijke aarzeling.
In de meditatie die ik naderhand met hem doe laat ik hem zijn systeem van herkomst
achter zich neer zetten. Ik vraag hem hardop tegen de voorvaders en moeders achter hem
te zeggen: “Als ik mijn ziekte bij mij houd, eer ik jou”. Hij ontdooit en er vloeien tranen.
Vervolgens vraag ik hem hardop te zeggen: “Als ik mijn ziekte loslaat, eer ik jou.”
In mijn hoofd hoor ik allerlei geboden en verboden. Dat heb ik nog nooit zo helder mee
gemaakt. Gij zult niet dit, gij zult niet dat. (vreemde ervaring)
Ik zie zijn arm schokken en er komt nog een zin in me op, die ik zelf echt nooit zou
bedenken. “In mijn ziekte eer ik de dader van weleer. Ik ga stoppen met zwijgen.”
Hij resoneert met heel zijn lijf. En ik ook.
Wat als de schokken van deze Parkinson de gestopte bewegingen zijn van een dader?
De dader die eerder zijn beweging niet heeft gestopt? En die niet in de geschiedenis van
deze familie is beschreven? Of uit het grote boek is gescheurd? Waar iedereen over zwijgt
en niemand meer van weet?

“Better Ill the alone. Adults don’t get sick.”
De zinnen die ik ooit begreep van Stephan Hausner komen steeds opnieuw in mij op.
Wat heeft deze afgewezen kleine jongen ooit op zich genomen uit liefde voor zijn
systeem? Met welke waarheid die uit de geschiedenis is gescheurd verbind hij zich in zijn
Parkinson?
In een andere rol in werk heb ik een poos geleden ik dat er geluiden op gaan dat de ziekte
begint met een eiwitprobleem in de darmen. Ik was ooit interim-manager op een afdeling
MDL-scopie. Dat bracht me in contact met een arts uit het AZM die een pilot had gedaan
om anders naar darmziektes te kijken. Zij was er in een team met een psychiater, diëtist,
Mindfulnes leraar en anderen achter gekomen dat ziektes in de darmen een
gemeenschappelijke eigenschap liet zien. Bij de mensen die door de pilot heen waren
gekomen bleek het in vele gevallen te gaan om angst en woede stoornissen. Ik zag het
eerder in mijn opstellingen ook. ( ziekte van Crohn)
De pilot legde bloot, dat in 95% van de deelnemers van de pilot, mensen niet meer
doorstroomden naar de chronische poli! Zij kwamen van hun klachten af, of waren beter
in te stellen met medicatie en dieet, waardoor ze niet meer op controle hoefden te komen
en van hun klachten werden verlost. De mensen werden na de pilot in 95% van de
gevallen geen chronische patiënt. Dat zet je toch aan het denken. Wat nou als er een link is
met deze woede en angststoornissen en Parkinson. Welke boodschap draagt deze ziekte
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dan met zich mee? Wie wordt er geëerd met de ziekte? Op de vraag of angst en woede
een rol hebben in dit systeem van mijn cliënt komt een bevestigend antwoord. Ik zie
opnieuw zijn grote hart en eer hem in zijn lot. Met of zonder Parkinson.
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In liefde werken voor Parkinson

Wij omringen ons op een zondag in de buurt van Nijmegen met 2 andere Parkinson
cliënten en een kring met representanten die dienstbaar zijn aan het veld. De pluimage
gaat van Dance For Health tot fysiotherapeut, hapto-therapeut en goede vrienden. Mijn
intentie is om in liefde te werken voor Parkinson.
Ik start de workshop met een line up van de aanwezigen. Ik vraag ze oogcontact te maken
en een voor een naar elkaar uit te spreken, ik eer jou in jouw lot. Benoem dat we van 3
mensen weten wat het lot heeft gebracht namelijk Parkinson, maar iedereen heeft lot.
Mijn beweging komt voort uit de wens die ik zie en hoor als ik vraag wat de middag mag
brengen. Mensen willen werken voor deze categorie, deze mensen, omdat ze het zo erg
vinden en hopen dat het over gaat. Ik spreek hardop uit dat ik geen God minus 1 wil zijn,
en dienstbaar ben aan wat zich toont. Mijn doel is niet om de Parkinson soort van “weg te
toveren.”

“Zij blijft”.
Mijn meneer is het 9e kind uit een gezin met 9. Hij zoekt representanten voor zichzelf en
zijn ouders en later voor alle broers en zussen. Ook degene die het daglicht niet hebben
gezien. Hij vraagt in eerste instantie zijn Dance For Health docent om zijn moeder te
representeren. Dat lijkt me geen goed plan.
Dan zet ik iemand neer voor zijn ziekte van Parkinson. Het proces werk gaat tussen hem
en zijn vader. En is bijzonder om te zien. Hij huilt af en aan het spreekt uit dat hij een
knuffel van zijn vader wil. De vader maakt een vermoeide indruk en spreekt uit dat het
veel werk is al die kinderen, en dat hij de Parkinson niet kan toelaten. Mijn meneer mag
nabij zijn vader komen, met de handen op elkaars hart. De representant van zijn Parkinson
blijft nabij.
De vader kan hem niet accepteren met de Parkinson erbij. Deze representant blijft actief
en wakker aanwezig. Hij staat op een bepaald moment met zijn hand op het hart van zijn
vader en vice versa als ik hem vraag om over zijn schouder naar de representant van de
Parkinson te kijken. Het is alsof zijn allerliefste achter hem staat. Ik vraag hem te kiezen hij
zegt: “zij hoort bij mij, ik hou haar vast.”
Hij beweegt mee als ik hem met de rug naar zijn vader laat staan met diens hand op zijn
schouder. Hij houdt zijn hand op die van zijn vader en in zijn andere hand omklemt hij zijn
Parkinson alsof het nooit anders is geweest.
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Er gaat een zucht door de omstanders.
Op navraag geeft meneer aan geen gezin, geen geliefde te hebben. Nooit gehad ook geen
kinderen.
In de dynamiek zie ik een diepe verbinding met Parkinson. Deze blijft voortdurend nabij.
Benoemd precies de signalen die de cliënt heeft. Onrust, trillen. De verbinding tussen
beiden is zichtbaar en lijkt onafscheidelijk.
Ik beëindig deze opstelling.

“Ik wil hier niet zijn”.
Ik vraag mijn volgende cliënt met Parkinson om representanten neer te zetten voor zijn
gezin van herkomst.
Hij komt uit een gezin met 3 zonen. Een komt niet meer thuis. De middelste, het tweede
kind, staat parmantig tussen beide ouders in en hij zelf houdt een opmerkelijke afstand
van het hele gebeuren.
Ik vraag aan mijn cliënt om vanaf de zijkant te hardop te beschrijven wat voor vrouw zijn
moeder was.
Hij vertelt over haar het volgende: Ze was talentvol en heeft al haar idealen laten varen.
Waar ze het beste geweest zou zijn was de leiding nemen. Ik zet iemand neer waar
moeder zich mee verbonden heeft. Ze was wel in het gezin maar in haar hart was ze weg
zegt zij. De representant van waarmee zij zich verbindt neemt plaats achter haar.
Er ontstaat innig oogcontact en de handen houden elkaar vast.
Ik zet voor het tweede kind neer waarom of voor wie hij tussen de ouders in blijft staan.
Ik doe het uit liefde wordt er gezegd. De oudste zoon wiens naam men moeilijk kan
onthouden is weg gegaan ergens naar toe. Ook hier zet ik neer waar deze mee is
verbonden.
Wat overblijft is een cliënt die ver weg van alles gaat staan en uitspreekt ik wil hier niet
zijn. Kan me niet schelen waarheen maar ik blijf hier niet. Zijn vader is stilletjes aanwezig
en spreekt uit af te wachten. Als de Parkinson wordt toegevoegd worden er woorden
gebruikt als aanvallend, bepalend, door de andere representanten.
Als Parkinson oog in oog staat met de vader dan is daar zijn aandacht op gericht. Als vader
oog in oog staat met de cliënt dan spreekt Parkinson uit dat ze haar focus heeft op de
cliënt.
Proceswerk tussen vader en zoon brengt rust. Client stelt zijn kinderen voor aan zijn
vader, een tweeling.
Ook de partner wordt toegevoegd. Dat brengt rust. Mijn plek is hier. Vader is ontroerd.
Parkinson is rustig en meer op afstand, maar aanwezig in het veld, in nabijheid van het
systeem van herkomst aan de kant van vader. De focus van de cliënt blijft bij zijn huidige
gezin. De opstelling voelt als “rond”.

“Niet zonder jou”.
Gezin van herkomst en de 3e cliënt van deze middag worden neergezet. Parkinson wordt
toegevoegd. Kiest nabijheid van de cliënt. Er blijkt al een kind te zijn geweest voordat de
oudste zoon werd geboren. Er ontstaat een proces van erkenning van dit kind. Moeder
heeft het zwaar, vader blijft op afstand. Moeder krijgt rust als het erkende eerste kind met
haar rug tegen haar benen zit en zij een hand op haar hoofd kan leggen. Vader houdt zich
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afzijdig. En weet het allemaal niet.
Tweede kind is eerste zoon lijkt een soort van verklaring te eisen van zijn moeder.
Handen in de zij en bozig kijken naar haar. Kan zijn plek niet goed hebben, is in de war en
boos.
Er lijkt pas echt wat wezenlijke beweging te komen als de cliënt in zijn eigen rol komt en
zegt dat er nog iets ontbreekt.
Dit wordt gerepresenteerd en lijkt op een vorige geliefde van een van de beide ouders.
Dit brengt rust. Afstand tussen ouders blijft.
Proceswerk tussen ouders en cliënt. Eren in het lot. “Zo is het gegaan.”
Energie naar hier en nu, partner en kinderen erbij. Oudste kind emotioneel, kan pijn
moeilijk bij vader laten. Proceswerk. Kinderen met rug tegen de ouders aan en handen op
de schouder. Oog in oog met eigen ruimte en energie gericht op de toekomst, geeft de 2e
aan dat de hand van de moeder hard drukt. Dit blijkt hand van vader te zijn. Rond maken
door ieder op eigen benen te laten staan. Parkinson in zone achter de cliënt, tussen hem
en ouders in. Niet in hier en nu en toekomst.
De tijd zal het uitwijzen.
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Bewegen, Dance For Health

In mijn reis binnen de ouderenzorg als team en procescoach had ik vandaag de spontane
ingeving deel te nemen aan een les Dance For Health. Doelgroep was Parkinson.
Binnen dit ziektebeeld heb je ook nog aanverwante geheugenproblemen. De klas van 11
(van totaal 15 bewoners, das niet gek) kreeg een uurtje les van een speciale dame.
Zij komt haar kwaliteiten binnen deze stichting en op deze plek 2 keer per week delen, en
van harte.
Bewegen, Dance For Health, als onderwerp voor mijn hersenspinsels.

Tango en meer.
De muziek was prachtig en werkte ontwapenend op alle aanwezigen, incluis mijzelf en de
2 vrijwilligers. Zachte start, met handen omhoog als in een sneeuwbui. Met benen een
voor een in beweging, al zat iedereen op een stoel. Elk onderdeel van het vege kwetsbare
lijf kwam aan de beurt. Sneeuw oprapen, zachtjes ballen maken en iemand kiezen die hem
toegeworpen krijgt. Iedereen aangehaakt. Doodstil, geraakt en serieus mee bewegend.
Ieder op zijn eigen manier.
Langzaam wat versnelling, met een Italiaanse smartlap. En een heuse tango. Tango
D’Amore, roept de meest innerlijk geestelijk vertrokken dame tegen haar buuf. Deze roept
hard dat vrouwen dat het beste van allemaal kunnen: verleiden. Ze is hiervoor nauwelijks
verstaanbaar. Maar dit weet ze nog heel goed. Haar handen bewegen in de lucht terwijl ze
haar eigen Italiaans vanuit de diepte oplepelt.
De juf haakt aan waaraan te haken valt. En brengt een tango op de stoel die zijn weerga
niet kent. We maken een mooie voet, een mooi been, we haken aan en verleiden, en
dan….toch lekker niet.

Zachtjes meebewegen.
We doen nog een wals en handen raken elkaar in de lucht en houden vast, en weer los. Er
zit een subtiele “knuffel met jezelf “dans bij. Handen op je schouders en klef doen.
Bibberend doet mijn buuf met haar door artrose vervormde handen mee. Ik raak haar
zachtjes aan zodat ze haar handen ook op haar schouders krijgt. Op de tast probeer ik in
te tunen wat ze wil maar haar knokige kromme vingers houden contact. Dus ik beweeg
zachtjes met haar mee.

Mannen dansen niet?
De heren haken aan. Er is een broer uit een gezin van origine met 6 jongens die zijn
Parkinson broer helpt waar nodig. Zo in afstemming met precies de goede finesse. Ik heb
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ogen te kort in dit uur in dit huis. Dit huis dat een uur niet aan kwalen doet denken, maar
aan Rocco Granata. En aan een wals. Ik voel links van me dat een meneer oogcontact
maakt. Terwijl rechts van mij de juf met de meneer met een gezicht zonder mimiek toch
mee neemt, zachtjes op de maat. Beschikbaar voor haar handen die zijn handen
vasthouden en met hem mee bewegen in precies de juiste mate.
Ik voel dat de ogen van de juf toestemming geven om iets te doen met de meneer links van
mij.
Hij gaat langzaam staan en we doen iets dat in de verte niet lijkt op een wals, maar we
verstaan Lennart Cohen en doen iets wat toch klopt. Mijn meneer staat op en zijn armen
doen mee, in precies de goede afstand. Hij kan staan, zijn ogen dansen en zijn armen ook.
Take this waltz……Dance For Health.
Wat een voorrecht hiervan deel uit te mogen maken. Wat een rijkdom in een uurtje, zo aan
het begin van een nieuwe hectische week.
Mijn conditie is naatje pet, ik kan het tempo van de juf amper bijbenen. Zij die soepel als
een ballerina, de mensen muziek laat voelen en beleven.
Voor nu heeft ze niet alleen 11 zielen met Parkinson, maar ook de mijne bewogen.
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Anorexia gaat niet over eten.

Anorexia als symptoom voor systeemdruk.
Er is mij iets opgevallen in een thema dat telkens terug op mijn pad komt de afgelopen
maanden. Het heeft te maken met mijn intrinsieke interesse en voorliefde voor Indonesië.
En alle thema’s die daar geschiedenis hebben geschreven. En het zegt iets over nageslacht
dat loyaal is aan oma of opa.
Ik heb gemerkt dat er een gedachte speelt in mij die de wereld in moet.
Anorexia gaat niet over eten.

Indonesië en ik.
Wie mij persoonlijk kent weet dat mijn eerste kusje van een Indonesische jongen was. Zijn
vader was Indisch, zijn moeder Hollands volgens mij. Robin heette hij met zijn voornaam.
Ik moet een jaar of 11 geweest zijn. Ik had nog geen herkenbare vormen, geen voor- of
achterkant. Maar verliefd was ik wel. Hij kuste mij in het parkje naast ons huis, op mijn
wang. Mijn jeugdliefde die jaren later zijn naam in mijn hart schreef had een Indische
moeder die het Jappenkamp heeft overleefd. En de vader van mijn kinderen heeft dat
ook. Prachtige kinderen hebben we samen. Ik zie in de ogen en handen van onze kroost
het land van hun oma. Mijn beste vriendin komt er vandaan en ze heeft me er heen
gebracht jaren geleden. Ik zag daar alleen de handen en ogen van mijn schoonmoeder. Zij
die ooit siste tussen haar tanden door toen ze me voor het eerst zag dat ik een mooie
vrouw was. Maar wel pantat besarrr. Het duurde 30 jaar voor ik erachter kwam, dat dat
een complimentje was. Ik dacht dat ze mijn achterwerk lelijk en veel te groot vond.
Grappig hoe oude wonden helen op een moment dat het vergeten lijkt.

Geschiedenis.
Sommige oude wonden helen niet heb ik gemerkt. De kleur en het karakter ervan worden
door de bloedband en de overlevering door gegeven aan de generaties van vandaag.
De ziel van mijn schoonmoeder heelt haar wonden in Alzheimer. Ze spreekt tegenwoordig
weer aardig Bahasa, en onthult haar donkerste verhalen een op een met haar
kleinkinderen. En dat wat ze niet eerder vertaalde, vertalen haar kleindochters voor haar.
In het spel rondom eten. De magie rondom deze materie heeft zich getoond sinds jaar en
dag. Aan een van haar kleindochters. Niet eten, wel eten. Haat-liefde patronen lieten zich
zien vanaf een leeftijd van een jaar of 10. En tot op vandaag is die wond niet helemaal
geheeld.
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Thema’s die worden doorgegeven.
Wat me de laatste maanden opvalt is dat dit thema speelt bij opvallend veel kleindochters
van Indië gangers. Ik zou graag systemisch onderzoeken wat hiervan de boodschap is. Ben
echt van plan om het op de kalender te zetten voor een workshop familieopstellingen
voor volgend jaar. Ik hoor namelijk dat er nog meer kleindochters van Indische
voorouders “kampen” met eetproblemen. Ik hoor op het nieuws dat de leeftijd waarop
anorexia begint steeds jonger is. En ik was geschokt eerder deze week door de docu
“Emma wil leven” van BNN. In mijn kleine kring begin het ook rond 10 jaar. Het
moederhart bloedde, en iedereen stond machteloos.
Ook toen heb ik in een opstelling gezien dat mijn kind in liefde verbonden was met het
land ver weg. Waar het hart van haar grootmoeder was gebleven. Waar veel idealen en
mensen verloren zijn gegaan.

Mijn eigen weg.
Ik voel me op de een of andere manier verbonden. Ik wil het helder maken en alle dochters
en moeders laten voelen dat Anorexia niet over eten gaat. Dat het systeemdruk is en dat
er een andere boodschap in zit dan wij als etende mensen kunnen begrijpen. Nee het gaat
niet over controle, het gaat volgens mij over loyaliteit aan dat wat nooit geen woorden
kreeg. Aan te grote offers die zijn gebracht, het gaat over leven of dood.
Mijn opleider zegt dat het misschien wel een nog grotere bron heeft. Oorlogen in het
algemeen, kolonisatie.
Daar wil ik dan graag achter komen. Ik ben dienstbaar aan dat wat hier duidelijk en
zichtbaar wil worden. Vanuit de gedachte dat al deze naoorlogse kinderen nog steeds in
liefde dienstbaar zijn aan een geschiedenis.
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Als kilo’s konden praten

Kilo’s.
Deze week heb ik een soort van pilot workshop gedaan in de winkel van mijn diëtiste, die
ik sinds een jaar of wat bezoek om weer gezond te worden. De deelnemers waren door
ons samen uitgenodigd om eens op een andere manier te kijken naar hun verhaal met de
weegschaal.
Het ging niet over kilo’s in getallen, maar over de vraag: wat als kilo’s konden praten. Wat
is dan de boodschap?
Ik vroeg me als opsteller af, of er systeemdruk zit op dik of dun zijn. Nou die vraag is met
een dikke JA beantwoord.
De kilo’s hebben een liefdevolle boodschap, dat werd heel snel duidelijk. Ze lijken te staan
als afleiding voor dat wat echt gezien mag worden, wil worden ook.

Vrouwenmoed.
En er werd van alles gezien door de moedige vrouwen die zich eraan blootstelden. Het
kind dat “alleen maar” buitenbaarmoederlijk in de buik van de moeder had gezeten,
waardoor de plaats van de andere kinderen, een ervoor en een erna, niet helder was
geworden. En er een dynamiek is ontstaan waarin de oudste voor de moeder is gaan
zorgen.
Ik heb op intuïtie meer representanten benoemd en neer gezet. De uitnodiging was om
een representant voor de dikste en een andere voor de dunste versie neer te zetten in de
ruimte. En om naar beiden te luisteren wat de boodschap was, de liefdevolle boodschap,
een zonder oordeel over dik of dun.
Ik heb gezien hoe de dikke versie een stap opzij doet voor dat waar het echt om draait. En
hoe liefdevol de dunne, gezonde versie er altijd weer is.

LINE-UP.
Ik heb vooral gewerkt met wat in mij op kwam, en de dames uitgenodigd om in een soort
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van “line-up” te komen. Aan de ene kant de dikste versie van zichzelf, aan de andere kant
de dunste. Ik heb ze laten luisteren naar de boodschap van beide kanten, dat ieder een
boodschap bij zich heeft. Geen betere, geen slechtere maar een wezenlijke boodschap.
Ik ben ontroerd door de uitspraken die er kwamen. Een van de vrouwen sprak hardop uit
dat ze het gevoel had dat ze de dikke in de steek liet als ze voor haar dunste zelf koos, en
andersom. Ze stikte er bijna in, zo pijnlijk was die gedachte. Ik heb uitgelegd dat de dikste
stond voor haar systeem van herkomst, waar rond zijn de beste keuze is. En dat dunste er
stond, voor haar eigen verlangen: om gezond te zijn. En dat ze loyaal mag zijn aan beiden,
maar vooral aan zichzelf. “Als ik dik ben dien ik jou, als ik dun ben dien ik jou”.
“Als ik gezond ben dien ik mijzelf. Ik heb mezelf lief, dus ik ga gezond worden, met jou in
mijn hart….”

Hartenmoed.
Want dat was heel zichtbaar bij alle deelnemers, de enorme HARTENMOED. Ik heb hun
kracht gezien, en ik heb gezien dat ze zich kunnen verbinden zonder schuld aan het
systeem van herkomst vanuit hun dunne versie. En dat ze dan krachtig en beeldschoon
worden, maar dat ze als ze de dikste versie van zichzelf omarmen dat ze dan ook goed
genoeg gaan zijn. Als de beweging die ze volgen maar uit zichzelf komt, en niet gemaakt
wordt voor de ander. Ik heb de groep geleerd hoe je liefdevol “Ik hier, jij daar” kunt leven.
Terwijl de make-upjes eraf zijn geveegd door het zout van de diepere inzichten gingen ze
na deze middag al zichtbaar lichter naar huis.
Mijn hart is vol vertrouwen dat er een eind gaat komen aan jojo gedrag, en dat het loslaten
van gewicht voor deze dames vanaf nu gaat lukken vanuit liefde voor zichzelf en niet
vanuit haat voor wie ze zien in de spiegel. “Ik heb me lief en laat mijn kilo’s los”.
Girlpower!!
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De dood ontmoeten tijdens het leven.
Een van de rollen die ik met heel mijn hart heb genomen, is die van verpleegkundige.
Ik ga hier mijn loopbaan niet helemaal uit de doeken doen, daarvoor is er een blik te
werpen op Linked in.
Systemisch gezien ben ik vernoemd naar een vrouw die met haar 43 jaren haar 5e kind
baarde en 6 weken later het leven losliet.
Heel mijn leven heb ik een soort van 6e zintuig gehad voor de dood. Toen ik na jaren min of
meer uit broodnood de zorg terug in ging raakte het mij opnieuw.
Inmiddels had ik een andere blik op leven en dood ontwikkeld, en die heeft mij tot op de
dag van vandaag veel gebracht.
In mijn opstellingen over de dood ben ik ontroerd over hoeveel vitaliteit het brengt de
dood in de ogen te kijken. Ver voordat het je tijd is.
In een combinatie van oude en nieuwe wijsheden roept de dood mij steeds opnieuw.
Wie de dood omarmt kan voluit kiezen, voor leven.
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De dood in de ogen.

Happinez.
In 1997 kocht ik het Tibetaanse boek van leven en sterven, en ik ben er een paar keer in
begonnen maar kon het niet lezen. Door een stuk dat ik las in de Happinez een week of
wat geleden, werd ik er terug naar toe gebracht. En nu lees ik het gretig. En het past zo bij
wat ik zelf voor gedachten heb over het begeleiden van de mensen naar het einde. Waar ik
zelf over geschreven heb in mijn eigen Zomerzuster. (Uitgeverij Aspekt 2015)
De dood in de ogen, geeft acceptatie van je onsterfelijkheid en maakt dat je je patiënt, of je
geliefde die gaat sterven beter kunt zien. En dat je kunt accepteren in het lot, overgeven
aan de weg die de ander te gaan heeft. De dood in de ogen kijken, door middel van
representanten geeft energie.
En als ik elke dood als professional kan aanvaarden dan begeleid ik beter volgens mij. Dat
wil absoluut niet zeggen dat er geen verdriet is. Maar ik zie mensen die gaan sterven en
zich niet over kunnen geven omdat de familie ze nog niet heeft losgelaten. Daarin kan je je
houding veranderen als je zelf je dood accepteert.

Gastcolleges.
Ik heb het voorrecht gast colleges te mogen geven aan HBO-V studenten binnen het
thema palliatieve zorg. Ik wil graag spelen met het thema dood omdat ik mij oprecht
afvraag hoe deze studenten hun weg vinden in omgaan met de dood van hun patiënten.
Terwijl ze zelf vol in het leven staan, en daarnaast hun eigen referentiekaders hebben met
dit onderwerp. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat ik acceptatie heb op de dood en er niet
bang voor ben. Maar ik merk dat jonge professionals waarmee ik samen werk af en toe er
omheen proberen te bewegen, en het niet aan gaan. Mijn ervaring als systemisch opsteller
geeft me handvatten om er mee om te gaan. En dat wil ik graag delen met het veld van
zorg.
Ik neem mijn rol in een instruerende confronterende rol. Ik had het allereerste college
maar 3 mensen in mijn zaal, dat deed even pijn aan mijn ego, maar het werd een mooie
ontmoeting. Die er naar mijn idee wezenlijk toe deed, wat ook terugkwam uit de feedback
van deze 2 moedige bijna afgestudeerde Belgische profs. De een was naar eigen zeggen
enorm getriggerd door de dood, en had er te weinig mee. Haar vader bleek een
uitvaartbedrijf aan huis gehad te hebben.
De ander was als de dood voor de dood. Had een heel ander referentiekader in haar
familie, met vluchten en overleven. Misschien zoveel dood gezien dat het voor haar te veel
werd.
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Rituelen.
De tweede ronde had ik 18 deelnemers, en heb ik dezelfde rituelen gedaan als met de
gretige 2 voorgangers. De dynamiek was prachtig. Natuurlijk stapte er iemand op die het
te wazig vond. Dat mag, ik heb haar wel als spiegel gebruikt in het verdere verloop van
mijn verhaal. Je kunt uit een college gewoon weg lopen van je dood, maar jouw patiënt
waar je de palliatieve zorg komt geven heeft die keuze niet meer. Die heeft de dood op de
rand van het bed zitten en jou als professional nodig om er mee om te kunnen gaan en
mee te bewegen met het ritme dat komt.
Er zat ook een moeder in de zaal die haar kind had verloren. Dat raakte me natuurlijk,
maar ik zag haar meebewegen in de opstelling. En ze gaf terug dat het haar rust had
gebracht en een nog zekerder weten dat ze haar kind terug gaat zien. En dat ze die
waarheid ook mee neemt in haar werk in de terminale thuiszorg.

Op reis.
Mijn college was een uitnodiging voor een reis van hoofd naar hart, naar zijn. Met alles
wat er is. Als je oog in oog staat met de representant van je eigen dood, wat gebeurd er
dan? Valt ie wel mee? Is het een fijne persoon tegen wie je kunt zeggen ik zie je graag maar
wacht nog even? Ik heb kwartjes zien vallen, en in de feedback gehoord dat er verwarring
en werkelijkheid is binnen gekomen. Dat is een mooie start. Voor de weg naar verbinding
met wat er in het veld van zorg wezenlijk toe doet. Dat gaat niet over protocollen, maar
over wezenlijk present zijn in alles wat er is. En het vraagt moed om dat te doen.
Ik zag op Facebook een paar dagen geleden Brene Brown, over kwetsbaarheid en critici.
En over de energie die vrijkomt omdat je gewoon doet en woorden geeft aan wat leeft in
jou.
Ik ben dankbaar voor het podium dat ik krijg, het is wat ik te doen heb. Gids te zijn op de
weg van hoofd naar hart, met alles wat er langskomt.
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Opstellingen over de dood

Het feit dat ik geboeid ben door thema’s als leven en dood, steek ik niet onder stoelen of
banken. Ik begeleid “life” mensen die de dood gaan omarmen. En ik heb een guilty
pleasure, en dat is dat ik “Over mijn Lijk” kijk van BNN/Vara.
De serie die jonge mensen met camera volgt, die mogelijk in de anderhalf jaar dat ze
gevolgd worden, hun laatste adem uitblazen en doodgaan.
De laatste serie bracht mij kriebels. Ik wil niet oordelen op een pad waar ik zelf nog niet
ben geweest maar ik wil wel mijn aan- en afhaak momenten op de gefilmde processen
hardop onderzoeken.
Ik zie mensen vroeg in hun proces een soort van “ja” zeggen tegen de dood en vervolgens
als die dood niet komt in paniek raken. Ik kijk als systemisch opsteller en liefdevol mens
naar deze zielen en vraag me hardop af wat er nu eigenlijk aan de hand is. Als je in
“reservetijd” hier nog invulling moet zoeken en dat niet kunt vinden. En er zelfs depressief
van wordt. Dat je zo denkt te verlangen naar de dood dat je je eigen leven voorbij dreigt te
lopen.

Controleren of meebewegen?
Controle over processen geeft kennelijk hoop, en als er dan geen controle nodig is omdat
alles is geregeld, dan is er enkel proces, en dan weten mensen het niet meer.
Ik heb me afgevraagd of ik denk zelfs dat ik heb gezien dat de mensen die de controle nog
hebben, zich dan richten op doen en niet op voelen. Ze troosten de achterblijvers en
verzinnen scenario’s voor doodgaan en begrafenissen. Maar kijken daarmee hun dood nog
steeds niet in de ogen.
Wat ik deze mensen gun is een echte confrontatie met hun dood.
Dat kan door opstellingen te doen over de dood. Ik gun hen dat ze dan gaan meebewegen
met het ritme dat deze dood bepaald als het roer van leven echt naar hun einde gaat.
Ik gun ze vroeg in hun proces van ziek worden een opstelling over de dood, hun eigen
dood. Zodat ze rust vinden in hun proces, of voelen dat ze toch meer hang hebben naar
leven en zo hun zelf helend vermogen kunnen wakker maken.
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Vinden of gevonden worden?
Ik vraag me al 3 jaar af in mijn eigen leven, of het gaat om gevonden worden of om regie
nemen en stippen op de horizon zetten. En ik voel dat het voor mij gaat om gevonden
worden. Misschien laat de dood zich niet regisseren. In de kern gaat het ook hier om
overgave aan een proces. Niet om draaiboeken en afscheidsrituelen maar om overgave
aan wie echt regie heeft, de dood zelf.
En dan zie ik bij sommige deelnemers dat de vrede pas komt als ze niet wachten of
regisseren maar elke dag zijn, tot de dood echt komt.
Ik werk in mijn systemische opstellingen volgens Hellinger met de emergente toekomst
en emergent verleden. Misschien is er ook wel een emergente dood om naar te kijken.
Wie weet wat dat brengt. Emergent, vrij vertaald: dat wat op zoek is naar jou.
De dood niet sturen maar meebewegen. Ik bedenk dat ik dat eigenlijk ook al gezien heb in
mijn uitvoerende begeleiding aan huis. Dat mensen los zijn van medicatie en pompen,
maar echt in bed gaan liggen en zich laten ophalen door de dood.
Ik hoop met heel mijn hart dat de mensen die nog leven uit “Over mijn Lijk” zich kunnen
laten vinden door de dood ook zonder eigen regie. Mijn gedachte is dat de ziel de weg wel
weet en dat alles wat je er aan eigen plannen tussen zet je af houdt voor je dood in de
meest helende versie. Je eigen ziel weet het al lang: jouw dood hoort bij het leven, JOUW
leven,
Maar wie ben ik? Ik ga nog niet dood, ik leef.
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Baasje gaat dood

Dood hoort erbij.
Mijn werk als professional om mensen te begeleiden die thuis willen sterven heeft een
steeds terugkerend thema de laatste keren dat het me ten deel valt. Het thema is: het niet
aangaan van de intimiteit rondom ziek zijn en het sterven. Ik was bij een meneer die
lichamelijk zo ver was om het leven los te laten. Stel alleen, geen kinderen, wel een hondje.
Bij binnenkomst om 23 uur ’s avonds voelde ik aan de kou op mijn rug, mijn lijf is mijn beste
kompas in dit werk, dat het maar een nachtje zou zijn. In plaats van de geplande 7 nachtjes
voor de rest van de maand. Ik nam het over van de bekroonde thuiszorgorganisatie, en
heb me een bakje thee in laten schenken door mevrouw. Ik voel dat de hond het ook weet:
baasje gaat dood.

Onrust.
Meneer had sinds de middag een palliatief pompje met daarbij de beloften dat hij toch zijn
eigen tempo mocht bepalen. Mevrouw verteld over de jaren samen. En hoe moeilijk het
was voor hem om te aanvaarden dat er niks aan te doen was. Ik merk dat ze zoekend is en
zichzelf een plaats op zij heeft gezet om hem te dienen in zijn proces. Als ze naast hem zit
als hij een hoestbui krijgt dan zegt ze zich geen houding te kunnen geven, omdat ze hem
niet meer kan helpen. Als zij in haar onmacht terecht komt, word de hond erg onrustig.
Het lijkt alsof ik niet de enige ben met een kompas dat aangeeft wat meneer nodig heeft.
De hond lijkt ook te willen zorgen voor zijn baasje.
Ik bepaal langzaam mijn plaats om onzichtbaar te peilen wat het meest dient aan de
laatste uren samen van dit stel. Meneer maakt moeizaam en minimaal contact. Ik ben hier
voor haar, en voor de hond. Als de nacht vordert en mevrouw moe is geworden gaat ze
even slapen. Ik neem m’n plaats in een makkelijke stoel naast hem en voel zijn onrust. Als
ze rust van 1 tot 3, rust ik innerlijk een beetje. Als ze om kwart voor 6 beneden komt voel
ik dat het gaat beginnen.

Ondertitelen.
Wat ze van me nodig heeft is ondertiteling aan het proces. Ik spreek hardop uit dat hij
Cheyne Stokes ademhaling heeft, en dat het einde niet ver weg is. Als ze zich op hem
werpt en in haar paniek en in het niet accepteren terecht komt blaft de hond
onophoudelijk. En balt meneer zijn vuisten. Als ze hem zijn plaats geeft als man en aan zijn
linkerzijde komt zitten sla ik mijn sjaal om haar heen en zet de hond zich aan haar voeten.
De hond hoort zo bij dit stel dat hij resoneert met wat zijn baasje nodig heeft. Ik ben meer
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een kattenliefhebber, maar dit beest ontroerd mij.
Om 7 uur voel ik hem nog een laagje verder wegzakken en wringt zij zich uit haar stoel en
werpt zich opnieuw over hem heen. De hond schiet mee in paniek en stopt niet met
blaffen. Ik vraag haar of ze hem zijn rust gunt en of ze terug aan de andere kant komt, en
stil kan worden. Of ze hem kan zeggen dat het goed is en dat hij mag gaan.

Rust.
De hond vlijt zich rustig zachtjes piepend aan haar voeten, en om half 8 word het stil.
Van binnen en van buiten. Zachtjes huilt ze en de hond huilt mee, en ik een stiekem
deuntje.
Ze hebben nooit gesproken over hoe verder, cremeren of begraven. Familie komt al even
niet want daar werd hij bozig van. Ik vraag haar wat ze nu nodig heeft en ze verlangt naar
de brede schouder van haar zusje. Ik benoem dat ze die nu gewoon mag bellen en kan
vragen of ze komt.
Als de collega van de dag op mijn telefoontje af komt en het overneemt, laat ik de hond
nog efkes uit. Ik doe de overgordijnen open en zie de zon op zijn verstilde lichaam.
Als ik buiten loop met de hond, voelt het alsof ik uit een soort van cocon na de storm weer
in de open lucht kom. Uit de intimiteit van een beleving.
De stilte op straat is als de stilte in mij: oorverdovend.
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Verlaat verdriet

Tijdens mijn workshop voor Yarden: “Hoort de dood bij het leven?” eerder deze week zijn
er mooie inzichten verzameld. Niet alleen bij mij volgens mij, maar zeker bij de deelnemers
als dan niet met verlaat verdriet die er in mijn zaal zaten bij Klooster Nieuwkerk in Goirle.
Na mijn verhaal uit ZomerZuster heb ik deelnemers de kans gegeven om een thema
“systemisch op te stellen”. Er was iemand die erg verdrietig en boos was over hoe het
leven liep, en wie er allemaal al waren verdwenen uit het zicht van alle dag. En het meest
boos en radeloos was zij over het feit dat de volgende geliefde alweer de dood in zicht
had. Ik heb gevraagd of ze er naar wilde kijken, en die kwetsbaarheid nam zij. Wat helder
werd is dat ieder van ons zijn lot heeft, met de bijbehorende levenslessen. En die lessen
zijn niet altijd vreugdevolle “aha”-momenten. Maar soms doet een les de rest van je leven
pijn. Wat zich toonde was dat ieder recht heeft op zijn eigen les en proces en niet te
vergeten lot. En dat lot er lijkt te zijn met instemming. De dood hoort bij ons aller lot, en is
er dus ook met diezelfde instemming.
Zodra degene waarover ze zo verdrietig en radeloos was zijn lot bij zich had in de
opstelling, zette ik naast haar, haar eigen lot. En dat gaf rust, en aanvaarding. Dat gaf een
besef: ieder zijn proces. Jij hoeft mijn lot niet te dragen, ik weet het al, en ik neem het al.
De zin: ” ik hier en jij daar” maakte dat nog extra helder. Daarmee kon de focus veranderen
naar haar eigen lot, en leven. Wat verdween was boosheid en radeloosheid. Wat kwam
was respect en rust, niet alleen bij haar, maar voelbaar en uitgesproken door de andere
deelnemers.

De dood in de ogen, het leven in je har t
Mijn intentie voor de bijeenkomst was om ieder de kans te geven zijn lot en zijn dood
onder ogen te laten zien. Dat hebben veel mensen gedaan, en wie aan de kant bleef zitten
droeg het proces voelbaar. Dat gaf enorm veel energie, en rust. Prachtig.
Wat bij sommige aanwezigen naar boven kwam was de pijn van het lot van hun ouder die
te vroeg uit hun leven was verdwenen. De gedachte dat het belachelijk is dat je pijn hebt
om een vader of moeder die je nooit hebt gekend verdween als sneeuw voor de zon. Wat
erkent mocht worden was, dat die pijn er altijd nog ergens is. Dat een stukje van je hart bij
die ouder blijft die je vroeg verlaten heeft.
De werkelijkheid zou kunnen zijn dat die ander jou niet verlaten heeft maar louter het
eigen lot heeft gevolgd. Met jou in zijn of haar hart.

Wijze moeder.
Na de workshop werd ik aangesproken door een moeder wiens zoon recent was
overleden in het verkeer. Zij bedankte mij voor het delen van mijn zienswijze en mijn
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gedachtes over de dood. Ze hoorde voor het eerst iemand die haar waarheid deelde.
Dat alles lot is en dat ook een moeder en een zoon ja gezegd kunnen hebben tegen het lot.
Tegen de tijd die er zou zijn tijdens leven, en tegen het noodlot aan het eind. Ze zei ik wil
niet vechten, ik wil eren. Ook het leven van de chauffeur die het lot had het leven van mijn
17-jarige zoon te nemen. Het heeft zo moeten zijn.
Haar pijn was letterlijk voelbaar in mijn eigen moederhart. En de dankbaarheid van het
ruimte krijgen van dit mooie werk galmt al heel de week na in mijn lijf en leden.
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Dementie
Schuldig ben ik. Aan het vermijden van het proces van mijn moeders vader.
Mijn opa die altijd alles kon verdween in zijn mist toen mijn jongste kind werd geboren.
Ik wist niet dat ik het proces zo helder kon zien jaren later. Ik buig inmiddels voor zijn lot
en weet dat het tussen hem en mij al goed is.
Ik zie met terugwerkende kracht en een hart vol compassie zijn proces, en de heling die hij
doormaakte.
En met het schrijven van deze verhalen maak ik een buiging.
Dag lieve opa!
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Mijn moeder wordt dement

Help! Mijn moeder wordt dement. Mijn kinderen glimlachen bij het lezen van de titel van
mijn stuk dat weet ik zeker.
Ooit was ik 5 jaar alleen in een huis met mijn 3 kleine koters van onder de 5.
Onze kinderen spraken al vroeg met een behoorlijke woordenschat. Ik heb ze altijd
voorgelezen en houd zelf van praten, en dat heb ik hen ook meegegeven. Omdat het niet
altijd mee valt in je eentje met 3 kleine kinderen heb ik gezocht naar manieren om per dag
te leven en dingen per dag in te kaderen. Ik was het klagen en zeuren zat, en wilde daar
graag een positieve draai aan geven. Dat deed ik door elke dag bij het toetje een rondje
“niet leuk/wel leuk” te doen.
Dat werkte, omdat afspraak was dat we geen hele week elke dag dezelfde dingen mochten
noemen. En ik heb hen daarmee bijgebracht dat je naar elkaar kunt luisteren zonder te
reageren op wat de ander zegt en dat je elkaar daarmee in de waarde kunt laten. Het
heeft ons geleerd makkelijk te praten over wat je beweegt en wat er wel en niet toe doet
in het leven van alle dag. En bovenal heeft het ons geleerd dat er elke dag 100% aandacht
kan zijn, en dat is groei in de ziel van een mens, en hartenenergie.

Intentie.
Ik was deze week met een collega aan het werk tijdens een late dienst op een PG afdeling
met 18 bewoners. Te veel voor 4 handen ik zeg het eerlijk. Maar toch heb ik geprobeerd
er met de juiste intentie wat van te maken. Ik had mijn IPad meegenomen met Piano
Cascades en Pie Conijn, laatste is een Tilburgse componist. De dag ervoor stond keihard
Andre Rieu aan met zijn Radetsky mars, in mijn ogen niet de energie om de dag uit te laten
gaan als een kaarsje. Mijn muziekkeuze bracht een fijn soort stilte met zich mee, en
meebewegende oudjes op de maat van de klassieke rustige piano. Ik genoot ervan en zij
ook. Nadat de muziek was afgelopen was het even helemaal stil, ook fijn. Op de vraag wat
men van mijn muziek vond werd instemmig gemompeld, en op mijn vraag wie er zelf piano
kon spelen gingen 4 vingers omhoog.
Er viel me een idee in dat ik meteen geluid heb gegeven. Ik vroeg wat voor dag het was
geweest aan de bewoners. Mijn collega ging als eerste eten en zou een half uurtje
wegblijven. Ik had meteen mensen naar bed kunnen brengen maar ik genoot zelf zo van de
saamhorigheid in het genieten van muziek en ik wilde naar mijn eigen intuïtief luisteren
met deze mensen. Ik vertelde wat ik niet leuk vond aan m’n eigen dag en wat ik wel leuk
vond en gaf daarna de beurt aan mijn buurvrouw.

Presentie.
Wat ontstond, zomaar vanzelf, was een oprechte aanwezigheid en saamhorigheid in het
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luisteren naar elkaar. Ik zag hersens knarsen bij het geven van antwoorden. Ontroerende
antwoorden. Dat mijn buurvrouw die moet zoeken naar woorden het fijn vond aan de dag
dat ik er zomaar weer was. Dat haar buuf mijn muziek zo leuk vond en dat ze zelf ook
piano kon spelen, net als haar vader die elke avond achter de vleugel ging zitten. (Zelf is ze
90 even voor alle helderheid, papa speelt allang niet meer). Er was een dame bij die niet
meteen op iets kon komen maar toen ze wel weer woorden kon vinden gaf ze hardop te
kennen dat ze zo blij was met haar bezoek van die middag. En met haar krulspelden die ‘s
middags waren ingezet. Ik was zo ontroerd over wat er gebeurde in de groep. Even geen
tv, geen muziek, geen actie maar gedragen stilte. En oprechte aandacht en luisteren naar
elkaar.
Toen m’n collega terugkwam en ik ging eten herpakte de dag zich weer zoals elke dag. Rieu
op tv en een voor een naar bed met zijn allen.
Na mijn eigen pauze heb ik die draad mee opgepakt. Het kan dan wel wonen zijn met
vrijheid wanneer er wordt geslapen, maar eer je 18 mensen naar bed hebt gebracht met
een tandenpoetsje, schone INCO en hier en daar een tillift, dan moet je wel om 19 uur
beginnen en door werken. Anders ligt niet iedereen erin als de nachtzuster komt, en die
doet hier in dit huis 40 bewoners in haar eentje! Verdeeld over 2 verdiepingen en 3
etages….
Mijn stilte werkte de hele avond door, de dag ging uit als een kaarsje.

Vast.
Ik bracht een mevrouw naar bed die stil was gebleven tijdens het rondje, ze zat op de rand
van haar bed en ik vroeg of ze ergens last van had. “Ik zit vast’ zei ze “in mijn verleden” Ik
legde mijn hand op haar achterhoofd en vroeg zit het hier vast? En wat dan? Ze vertelde
me dat het vroeger met haar kinderen vast zit, dat ze dingen anders had moeten doen.
Ik leg een hand op haar achterhoofd en een op haar hart, breng het maar hiernaartoe,
vraag ik haar. Adem het er maar heen. Ze doet braaf wat ik zeg. “Dankjewel hoor, je bent
lief.” U ook zeg ik. Ik stop haar in en wens haar mooie dromen.
Deze avond bevestigd mijn gedachtes en verlangen over wat mogelijk is met deze
categorie ouderen en mijn verlangen op een andere manier voor hen te werken is er weer.
Ik zou zo graag systemisch kijken en energetisch wat betekenen voor deze doelgroep en
families.
Ik zou hen die uitvoerend blijven werken in deze zorg handvatten willen geven om met
een kleine beweging echt het verschil te maken. Een beweging uit hun hart! Als het
uitvoeren voor mij voorbij is wil ik dat intuïtieve stokje doorgeven, ik weet zeker dat het
zijn vruchten af gaat werpen.
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De dementerende cliënt als spiegel

Representeren.
Met enige regelmaat heb ik het voorrecht om als representant aanwezig te zijn bij een
organisatie opstelling. Een heldere collega van me doet dat op een manier die mij
aanspreekt en zij voert een groot traject uit met opstellingen in de zorg.
Ik heb al een paar keer in een van haar opstellingen de rol gekregen van demente
medemens en wat me opvalt is dat deze mensen het team spiegelen op wat niet goed
loopt binnen de zorg binnen de organisatie. De dementerende cliënt als spiegel.

Familie dynamieken.
Wat ik zie is dat de dynamieken die voor de opname van deze cliënt de relaties in de
familie domineerden, dat dat door blijft gaan ook na de opname. En dat die onopgeloste
dynamiek echt iets doet met de professionals in deze teams. Zij gaan als het ware plaats
vervangend de strijd aan met wie nog iets uit te praten heeft en met dat wat wringt in het
gezin van oorsprong of de gezinssituatie van herkomst.
Ik heb vandaag kunnen waarnemen dat de dementie die mij als cliënt ten deel viel helend
was voor mij zelf. Voor de moe gestreden moeder met oud zeer in haar lijf en verwikkeld in
een groot akkefiet met haar dochter, voelde het als enige uitweg: de weg naar binnen.
Op het moeilijkste punt van mijn proces en omdat mijn kinderen mij niet los wilden laten
wilde ik, de dementerende cliënt, verdwijnen in de aarde. Ik wilde in de wolk in mijn hoofd
opgenomen worden en niet meer aangesproken worden op wat ik toch niet heb kunnen
veranderen. Mijn zielenpijn, mijn onopgeloste angsten en mijn enorme woede. Ik liet het
los en verdween vol overtuiging in mijn eigen mist. En daar wilden mijn omgeving mij
tegen wil en dank weer uit halen!

Toestemming.
Wat ik echt nodig had was een toestemming van iedereen om mij heen, een luwte om me
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te verschuilen voor datgene waar geen pleister meer op te plakken was. Waar geen
pilletje me nog zou kunnen verzachten. Ik wilde alleen maar los van wie ik ooit was en
verdwijnen. “Sta mij toe, sta mij toe, laat mij los.”
Een andere casus bracht aan het licht dat het agressieve gedrag van een bewoner de
barometer was voor de verzwegen wantoestanden binnen het team. De excuses voor het
verschuilen voor wat er aan fouten werd gemaakt en onder de mat werd gestopt, door de
professionals. Hoe dikker de bult onder het tapijt hoe agressiever de cliënt werd.
De wijze cliënt die ooit zelf een bedrijf runde en precies kon voelen wat er wel en niet
klopte tussen de professionals onderling en de ethiek van goed en fout. Zijn gedrag was
de graadmeter, en had een duidelijke boodschap.

Intake anders.
De gedachte die onderweg naar huis in de auto bij mij opkwam is dat het een prachtig idee
zou zijn om een intake te doen met nieuwe bewoners met als onderdeel een familie
opstelling. Over elke nieuw te plaatsen cliënt. Zodat het team professionals bij
binnenkomst weet welke plek hen vanuit professionaliteit het meeste in hun kracht zet.
En welke dynamiek hen uitnodigt om deel te nemen aan verstrikkingen die nooit zijn
opgelost. De valkuilen zouden bij binnenkomst al helder zijn. De krachtenvelden ook. De
hulp zou dan beter zijn afgestemd voor wie zijn geliefde achterlaat in een huis, en voor wie
zijn plek gaat vinden in dat huis met lotgenoten.
Als daar ruimte voor zou komen, dat zou echt prachtig zijn!! Ik vraag me af welke
innovatieve woonvorm voor dementerenden hier voor open zou staan. Ik houd mij van
harte aanbevolen. En mijn collega opsteller waarschijnlijk ook.
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Dement maar niet gek

.

Niet gek.
Vandaag heb ik gerepresenteerd in het prachtige werk van een door mij zeer
gewaardeerde “heldere” collega. Ik kreeg de rol van de zorgprofessional in een team dat
werkt voor en met dementerenden. Mijn belangrijkste inzicht is dat de titel van mijn blog:
dement maar niet gek, klopt.
Wie dement is reageert gewoon “zonder hoofd” op zijn of haar omgeving. Vanuit een
ander soort sensitiviteit.
Wat heel helder was, was de aanvankelijke uitnodiging deel uit te maken van de dynamiek
van het familiesysteem van herkomst. En wat ook duidelijk te voelen is geweest, was hoe
onveilig het voor mij was als professional om daarin te stappen. Wat ik voelde tot in mijn
tenen vanuit mijn rol: hoe doe dienend het is mijn eigen beweging te volgen. En dat was
die van een stap terug te doen voor dat wat eerst nog gezien moest worden. Ik stond mij
toe vanuit die dynamiek eerst voor mezelf te zorgen, en dan voor mijn cliënt. (Dat haakte
in op mijn les als ambulanceverpleegkundige, dat je eerst jezelf moet veiligstellen voordat
je een slachtoffer uit een wrak haalt.) Het zette mij letterlijk in mijn kracht. Ook al was er
vanuit het team iemand die die dynamiek niet herkende. Dat kwam omdat er vanuit haar
een oordeel zat op het doen van een stapje terug.
Vanuit de eerste stap terug kon ik naderhand beter, en helemaal aanhaken.

Stapje terug.
Deze betreffende cliënt had nog iets te regelen met haar kinderen. Iets dat mij als
professional een stap terug liet doen voor dat wat eerst aan de orde wilde komen.
Ik herkende de pijn in de houding van de familie. En dat ik vanuit de spagaat tussen familie
en werk mijn cliënt echt niet kon dienen. Ik voelde helemaal dat mijn stap naar buiten de
meest helende en liefdevolle beweging was die ik in huis had. Niet vanuit “in de steek laten
of te kort doen”, maar vanuit Oprechte Liefde. En vanuit het kijken met mijn hart, niet met
mijn hoofd.
Door die beweging af te maken kon de familie nog even heel dicht bij de cliënt komen, en
kon deze de boodschap geven die ook gehoord mocht worden. Dat het goed was om los te
laten, dat het oké was om op de nieuwe plek te zijn. Als dementerende cliënt.
Op dat moment kon iedereen die kwaliteit te brengen had in het leven van deze demente
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bewoner binnen het nieuwe thuis, zijn plaats in nemen.

Erbij horen.
Familie hoort erbij op het moment dat er acceptatie komt op de nieuwe werkelijkheid.
Deze familie kan daartegen vechten en dan kunnen professionals nooit iets goed doen, als
er acceptatie is wordt iedereen gezien in de nieuwe werkelijkheid en komt er een einde
aan wederzijds lijden. Al wat het vraagt is acceptatie van de nieuwe werkelijkheid. De weg
van de ziel te zien en toe te staan.

Cliëntenraad.
Later werd ik als cliënt ingebracht in een andere opstelling en ik vond het eigenlijk prima
waar ik mij bevond. Het was alsof mijn hoofd vol zat met watten en ik energetisch waar
kon nemen met alles, behalve mijn hoofd, wanneer men ten dienste van mij werkte.
Ik hoefde de cliëntenraad niet in mijn nek, ik had wel behoefte aan het voelen van mijn
familie, maar op hun eigen plaats, niet te dicht op mij. Maar mijn eigen plaats was een
goede plek om te vertoeven. Om mijn mind te focussen op dat waar vanzelf mijn focus
heen ging. Het ene moment helemaal naar binnen en het andere moment op mijn lichaam
gericht, helemaal in mijn eigen bubbel.
Ik ging voelen, hoe moe mijn geest was van een leven lang denken. En moe van al het
moeten, dat gevoel hoorde niet meer bij mij. Ik wilde alleen maar heel dicht bij mijzelf
blijven.
Het was bijna storend dat de opsteller haar hand op mijn knie legde om te vragen hoe het
was. Het was zoals het was, niet meer en niet minder. Helemaal hier, en ook weer niet. Het
was vooral mijn eigen bubbel, en van niemand anders.
Wat een inzichten toch weer, zomaar op een donderdagmiddag.
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Dementie en dood

Een kleine late.
Er is een plek ergens in de buurt waar ik wat halve “laten” heb gedaan, omdat er iemand
zwanger was en de zorg niet meer aan kon. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo’n
harmonieus stel dementerende mensen bij elkaar gezien. Er is rust in de groep en ieder
heeft zijn eigen “bubbel”, maar er is toch een soort van gezellige gezamenlijkheid. Leuke
zorg dus. Om mijn gedachten wat af te halen van wat andere sores in mijn eigen leven
besloot ik deze week in de App van het uitzendburo toch weer een keer daar in te
schrijven voor een late. Dat ik dementie en dood op een en dezelfde avond zou
tegenkomen had ik toen nog niet begrepen.

Kaarsjes.
Bij het aanbellen viel m’n oog op het tafeltje met 2 kaarsjes in de hal bij 2 fotootjes. En ik
was geraakt door de gedachte dat mijn favoriete “getalletjes meneer” daarbij stond.
Bij binnenkomst bleken er 2 heren op dezelfde dag te zijn overleden. Deze dag dat ik daar
een late kom doen.
Er was een soort gedragen berusting te voelen in het huis. De heren lagen er beiden mooi
bij. De familie in berusting zachtjes zoemend en regelend eromheen. De uitvaartfirma met
deskundigheid aan het werk. De ene meneer rustig op een koelplaatje, de andere
vakkundig gebalsemd. Dat had ik nog nooit gezien. Hij werd er steeds meer zichzelf van.
Ik vond het ontroerend om te zien hoe de zoon zijn hand vasthield tijdens de procedure.
En hoe er toch ruimte was voor vragen en uitleg zonder iets van de intimiteit af te halen.
Ik heb mijn ontroering uitgesproken en mijn gevoel van teleurstelling omdat ik had
gemerkt dat ik er stiekem een beetje naar uit had gekeken om hem weer in te stoppen
vanavond. Deze meneer met pretoogjes en getallen in zijn hoofd had de eigenschap als je
zijn tempo niet volgde om dan zijn hele arsenaal ongecensureerd hartstochtelijke vloeken
in je oren leeg te kappen.
Om vervolgens, als hij met tillift en liefdevolle zorg in zijn bed lag, te hengelen naar een
kusje. Ach wat ben je mooi zei hij dan, en zijn rimpelige hand reikte elke keer weer naar me
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uit als ik dan de kamer uit wilde. Ik ben eerlijk, ik zag het als en uitdaging om zijn vloeken te
zien als graadmeter voor mijn eigen intentie en handelingen. Hoe minder vloeken hoe
meer ik zijn kusje had verdiend. En hij kreeg altijd aan het eind mijn wang om er een dikke
pakkerd op te plakken.
En dat past eigenlijk helemaal niet zo bij mij daar ben ik eerlijk in. Maar ik leende toch elke
keer weer liefdevol mijn wang en gaf hem een aai over zijn bol voor ik de kamer uit ging.
Bij het zittend- dansen- uurtje van deze middag, dat bewust door ging omdat dansen en
muziek ook geluid geeft aan wat is, deden de overgebleven 4 mensen van de leefgroep
zachtjes mee. Droomland van Willie Alberti hebben we 2 keer mee gezongen, een voor de
ene en een voor de andere meneer. Het voegde iets kostbaars toe aan deze anders-dananders- dag, de muziek therapeut vond het lastig, maar het was helemaal goed.
Het was vreemd om met anderen aan tafel te eten. De zoon van de ene meneer bleef een
nacht bij zijn moeder om haar te steunen. En at mee. Ik heb gezocht naar mijn eigen
manier om een gebaar te maken naar de twee overleden heren. Dus 2 kaarsjes gebrand en
op tafel gezet en heel even gezegd wat het met me deed. En dat ik denk zolang de
lichamen nog in hetzelfde “huis” waren dat het fijn is om een lichtje te branden en
dankbaar te zijn dat ze zo lang bij ons waren gebleven. We hebben aan tafel nog een
gesprek gehad over of er leven is na de dood. (Daar waren we het aardig over eens.)
Het stille eten deed ons goed.
Wat ik mooi vond was dat er ruimte was voor de nieuwe werkelijkheid zonder dat er
drama bij kwam kijken. Terwijl ik in mijn hart een stiekem verdrietje voelde was er ook
dankbaarheid dat ik juist deze dag hier mijn ding mocht komen doen.
Mevrouw vierde het leven van haar man naast zijn bed met koelplaat, met het advocaatje
dat ze elke avond neemt. Ze was dankbaar voor het leven.
De andere familie was vredig saamhorig en nam afscheid ergens halverwege de avond,
met een dikke dankjewel voor alles.
Ik heb nog geleerd dat die meneer vroeger pantoffels maakte, en later boekhouding deed
toen de industrie het won van zijn ambacht. Mooi dat ik daarmee onze gesprekken bij de
koffie beter kon plaatsen. Dan zei hij ik denk 89, en dan zei ik nou denk je het echt? Ik ga
voor 72.
En zo hadden we contact.
Zo simpel kan het zijn…….
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Dement en aanwezig?

Wel geschikt?
In mijn boek ZomerZuster beschrijf ik mijn gedachten dat ik niet echt geschikt ben voor
het werken met onze demente medemens. In het kader van mijn inzichten in het hier en
nu voel ik me steeds beter in het werken met deze doelgroep. Ik plaats hen in hun context,
ik hoor de vraag vanuit hun diepste wezen, om met rust gelaten te worden en naar binnen
te mogen gaan. Dement en aanwezig? Kan ik er zelf bij blijven? Hoe dan?
Dat heeft me echt aan het denken en voelen gezet. Ik merk als ik deze mensen de weg
naar binnen laat afleggen en niet steeds probeer om ze in het hier en nu te halen dat ik
dan heel veel rust mag brengen in de dienst die ik beschikbaar ben in hun woonvorm. Het
wakkert een verlangen in mij aan dat ik dat wat het mij brengt zou willen laten
vermenigvuldigen. Ik zou graag werken met families van dementen om te kijken of mijn
rust over te dragen is op hun proces. En het proces van degene die ze zo liefhebben maar
die geen andere weg lijkt te kunnen volgen dan de weg naar binnen.

Helende weg?
Ik zou zo graag een bijdrage leveren in het accepteren van dat wat onomkeerbaar is. En
vanuit de gedachte dat de dementie helend is voor deze zielen. Ik zie mensen in het
onderwerp terecht komen waar ze echt hun hele leven met een grote boog omheen zijn
gelopen. Het voelt voor mij als een laatste kans op verwerken van de oude pijn, voordat de
lichamelijke dood zijn intrede doet.
In hun hoofd in hun hart de beweging volgen naar wat nog aandacht nodig heeft.
Ik heb het gevoel dat elke demente op zijn of haar manier iets onder ogen te zien heeft op
die innerlijke weg, waar hij of zij een leven lang omheen is blijven draaien. Dat dat nog
aandacht en liefde nodig heeft, of verwerking, zodat als het leven definitief eindigt, alles is
opgelost. Als dat een aannemelijke werkelijkheid zou zijn wat vraagt dat dan van de
mensen om deze dementerende heen? Welke processen zijn nodig om te laten? Welke
stappen zijn nodig om de ander te laten gaan in zijn innerlijk en de verbinding te
verbreken? Wat is nodig om in liefde los te laten?

Gezin van herkomst.
Ik merk in mijn terminale zorg dat ik er weleens meer ben voor de zoon die de moeder niet
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kan laten gaan, of voor het gezin. Terwijl degene die gaat eigenlijk vrede heeft met het lot.
Hoe werkt dat met dementerenden? Ik heb het gevoel dat ik meer belevingsgericht werk
als ik op een late in een huisje met 6 bewoners de stilte gewoon laat vallen. Dat ik niet ga
stimuleren of opleuken, maar gewoon laat. De stilte voelt voor mij niet als oorverdovend
maar als passend.
Als ik als professional de ander kan laten en me bewust van mijn eigen energie mijn eigen
bewegingen volg dan verloopt een dienst heel rustig. Ik heb laatst mijn gène opzij gezet en
een half uur piano zitten spelen. TV uit, Andre Rieu een avondje vrijaf gegeven.
Dat gaf rust. En mijn, ook al ben ik geen virtuoos, piano spel was heel plezierig. Terwijl ik
meer voor mezelf dacht te spelen dan voor mijn 6-hoofdige publiek kwam er rust. Ik vroeg
me af of ik zou stoppen na 3 deuntjes, maar ik zag in mijn ooghoek 1 mevrouw op de rand
van de tafel stiekem met me mee spelen. Precies de goeie toetsen, echt waar. Haar vingers
bewogen langzaam maar zeker in mijn melodie. Het werd een quatre main maar dan
anders.
Ik genoot ervan, en zij ook.
Nee ik heb geen foto’s met haar gekeken waar ze zich toch niet meer in herkend. Geen
Rieu, geen Fransje Bouwer, maar een beetje piano.
Welke vraag leeft er in de kring rondom de dementerenden heen?
Wil iemand dat ik daar naar luister? Ik ben HIER.
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Meerwaarde ja of nee?

Op een korte dienst in een kleinschalige woonvorm voor ouderen met
geheugenproblemen, vraagt een dochter of er in de dagrapportage van moeder iets is
gezegd wat van belang of van meerwaarde is. Ik lees haar voor en er staat: “de
fysiotherapeut ziet geen meerwaarde in oefeningen, dus de inzet is gestopt.”

Omdenken.
Ik bedacht dat deze meneer of mevrouw fysiotherapeut niet op het afscheidscongres van
Guus van Montfort is geweest eerder deze week. Dan zou namelijk die vraag aan de
familie zijn gesteld, of in dit geval zelfs aan mevrouw zelf. “Vind U dat de fysiotherapie
meerwaarde heeft in het verhogen van de kwaliteit van leven?”
Of: “Bent U van mening dat fysiotherapie meerwaarde heeft in het leven van uw moeder?”
Geen van beide vragen werd gesteld, de dochter is geraakt, ze vindt namelijk dat deze
bewegingsvorm wel degelijk bijdraagt aan het welbevinden van haar moeder. De aandacht
en de beweging. Ze zegt:” dat zal wel bezuiniging zijn.” Ik vraag haar of dat werkelijk zo is,
en wat dat doet met haar als ze zo negatief invult wat de reden is van het stopzetten van
de fysio. Het wordt even stil.
Ik vraag haar ook of er hier een ander aanbod is aan beweging, en die is er. Er is elke
woensdag “Bewegen op Muziek”, met het hele groepje van deze woonvorm, en ze merkt
aan moeder dat dat haar goed doet. Meer goed dan fysio? Dat kan ze niet beoordelen.
Maar ze ziet aan moeder dat de combinatie van muziek en bewegen haar goed doet. Ik
vertel haar over een netwerkcontact dat Zhi Neg Qigong doet met deze doelgroep. Dat
vind ze interessant. Ik vertel haar ook dat dat niet onder verzekeringsvergoedingen valt,
maar dat mensen per keer een bijdrage betalen uit eigen beurs. Mevrouw geeft aan ze dat
geen probleem zou vinden.

Aannames.
We gaan terug naar de aannames aan het begin van dit gesprek.
Dat het mij opvalt dat er ingevuld wordt zonder na te vragen, aan 2 kanten.
De professionele fysiotherapeut heeft bij de familie en mevrouw iets vergeten te vragen.
En in antwoord daarop zou deze dochter hebben kunnen vragen of het uit
bezuinigingsoverweging zo loopt. En dan had er een mooie dialoog kunnen ontstaan wat
er wel mogelijk is en welke prijs daarvoor betaald had kunnen worden. Wel of niet uit
verzekeringsgelden.
Terug naar Guus van Montfort op de universiteit van Twente. We sparen en denken en
spreken met partijen over de studies van onze kinderen. En daarnaast is de tijd rijp om
actief mee te denken en investeren in hoe we ons leven zien als daar de winter in aan is
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gebroken. Investeren we zelf? Sparen we zelf? Beslissen we zelf? Of vullen we in? Guus
heeft mijn taal gesproken, de taal van regie en eigenaarschap. Of je nou intra of extra
moraal in de ouderenzorg je intree doet, het is allemaal mogelijk.
Ik denk dat we afstevenen op een nieuwe categorie ouderen.
De generatie die de wederopbouw heeft weergegeven en vinden dat er recht is op zorg,
maakt plaats voor een tussenvorm. En daarna komen wij. De mensen die net als ik over 20
jaar gebruik maken van zorg. Met tablets, Apps, en gezond verstand. En met verlangen
naar eigen keuzes en minder invullerij.
En hopelijk als het echt niet anders kan een hele lieve zuster aan huis!
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Werken in de zorg.
Mijn hart klopt voor de zorg.
Ik liet mij roepen toen ik 17 jaar en 7 maanden was en opnieuw 30 jaar later.
Ondanks alles wat anders is geworden is het volgens mij echt mogelijk te werken in balans
van nemen en geven.
Mijn verlangen wie werkt in de zorg te empoweren vanuit het hart, is groot.
Zolang de zorg roept zal ik meebewegen. In de hoop en vanuit weten, dat het veld
meebeweegt. Mijn rol is veranderd, maar de taal van mijn hart is nog steeds even helder
als voorheen. Het voelt alsof het me altijd weer roept. Maar met alle wijsheid die ik heb
verzameld. Steeds opnieuw beschikbaar voor de kern en alles wat zich daar omheen
beweegt.
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Organisatieopstelling in de zorg

Gehandicaptenzorg.
Ik ben eind 2014 uitgenodigd om een organisatieopstelling in de zorg te komen doen.
Doel is om te kijken wat er nodig is om de nieuwe participatiewet zijn intrede te laten
doen. Ik werk met een team binnen de gehandicaptenzorg. Ik leg uit dat we de
werkelijkheid van alle dag gaan laten zien in een Dynamische Krachtenveld Analyse. Ik laat
alle rollen die er zijn op een normale werkdag laten representeren door de aanwezige
teamleden zelf. Ook de gehandicapte cliënt krijgt een rol, uiteindelijk draait alles om deze
centrale personen in de organisatie.

Krachtenveld analyse.
Ik laat een teamlid iemand kiezen voor een cliënt die zij onder haar hoede heeft vanuit
haar rol als begeleider A. Ze legt uit dat het gaat om een dubbelgehandicapte bewoner
met onder andere een autistische stoornis. Zij kiest de representanten uit het team dat in
een kring om ons heen zit. En op mijn verzoek vult zij haar “dagelijkse werkveld” met
representanten. Ze kiest iemand voor de cliënt, de behandelaar, de leidinggevende, en op
mijn verzoek iemand voor het netwerk van deze gehandicapte cliënt. Ze geeft aan dat ze
dat lastig en eigenlijk onnodig vindt want het netwerk is niet erg betrokken. In het
neerzetten van iedereen op een plaats die volgens haar de juiste is merkt ze op dat ze
eigenlijk alles alleen doet. Leidinggevende wordt ver weg gezet, netwerk ook.
Ik laat haar ervaren hoe het is als iedereen staat zoals zij ze wil neer zetten en ervaart in
haar dagelijkse setting. Vervolgens zeg ik: “Dit was tot nu, en de nieuwe spelregels zijn er
vanaf 1 januari aanstaande.”
Ik laat haar tegen de representant van de gehandicapte cliënt zeggen: “De regie ligt vanaf
nu bij jou.”
Op dat moment komt het netwerk van de cliënt zachtjes dichterbij. En deze representant
neemt positie aan de rechterkant van de cliënt. Dat is systemisch gezien de leidende kant.
Mijn teamlid geeft aan dat ze het moeilijk vindt dat de regels veranderen. Ik laat het haar
nog een keer hardop tegen haar cliënt zeggen: “De regie ligt vanaf nu bij jou.” En ik vraag
even later hoe de cliënt zich voelt. Deze gaat namelijk stralen en kijkt liefdevol naar zijn
netwerk. Het netwerk kijkt liefdevol terug.
Ik breng mijn teamlid oog in oog tegenover het netwerk dat steeds dichter bij de cliënt is
gekomen.
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Dankzij U.
Ik vraag het teamlid mij na te zeggen in oogcontact met het netwerk: “Dankzij U”.
Het teamlid vraagt tot 3 keer toe, wat moet ik zeggen? “Dankzij u”. “Ik kan je niet horen”
geeft het teamlid aan.
Ik vraag haar de zin na te zeggen en ook het volgende deel van de zin die er in mij op komt.
“Dankzij U heb ik werk, kan ik mijn leven vormgeven. Dankzij het feit dat U het lot heeft
een gehandicapt kind op de wereld te zetten”.
Het wordt heel stil om ons heen. De zin is gedragen en gehoord door iedereen, en raakt.
Mijn teamlid is in tranen en de helft van de groep erom heen ook. De representant van het
netwerk, in dit geval duidelijk de moeder, is geraakt. Ze spreekt en geeft aan zich voor het
eerst gezien te voelen. De cliënt straalt van oor tot oor. In het uitspreken van deze zin
ontstaat als vanzelf een buiging voor het netwerk, dat in dit geval lijkt te staan voor de
moeder. En als de buiging is overgekomen bij haar kan degene die de opstelling doet als
begeleider A een stap naar achter doen.
In liefde voor, en niet in een afwijzende beweging.
In de korte nabespreking ijlt de stilte en het besef lang na. Zo is het……
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Reselience, energie om mee te werken.

Er zit al weken een woord in mn hoofd: RE-SE-LI-EN-CE.
Je spreekt het uit met een vette Z. Dan klinkt het ook extra lekker vind ik en wie me kent
weet dat ik houd van lekker. (Dan vooral pure chocola met een streepje sinaasappel, en
zoenen) Maar dat laatste terzijde. Feitelijke betekenis: the resilience, de weerstand (m);
het weerstandsvermogen; het incasseringsvermogen; de veerkracht (m). Op reis met
teams geeft ook resilience, weerstand. Als je groepen doet dan ligt daar voor een trainer
de uitdaging. Reselience is energie om mee te werken. Van die groep kun je namelijk het
meeste leren. Als jullie eerlijk zijn kennen jullie ook vast allemaal iemand waar je haren al
van overeind gaan als je weet dat hij of zij in je buurt komt.

Onder ogen zien.
Wat je voelt is weerstand maar wat er ook is is een kans om te leren. Want dat wat die
ander bij je oproept zegt misschien wel meer over jou dan over die ander. Het zou zo maar
kunnen dat die ander je spiegelt op iets waar je zelf niet meer naar wilt kijken Of waar je al
naar gekeken hebt en klaar mee bent. Als trainer ben je ook weleens bang voor de mate
van weerstand waar je tegen aan gaat lopen. En tegelijkertijd, als je mijn mooie werk een
poosje doet, dan weet je dat de groep of mens met de meeste weerstand ook het meeste
potentieel in zich heeft om tot wezenlijke verandering te komen.

Be the change you want to see.
Oeps, tweede woord: VERANDERING.
Verandering heeft eigenlijk altijd een date met resilience. Laat dat gezegd zijn. En als je
ergens werkt waar al heel veel veranderingen zijn geweest dan zijn ze onafscheidelijk met
elkaar verbonden. Het allermooiste wat ik met jullie wil delen is dat de mens die zich het
meest verzet vaak onbewust nog iets “dient” dat gezien wil worden en erkend. Het zijn
vaak mensen die al heel lang een betekenisvolle bijdrage leveren aan teams en bedrijven.
En het is de groep die in zijn gedrag erkenning vraagt op dat verleden. Alle offers die zijn
gebracht, alle handen die hebben gewerkt om naar vandaag te komen. Ze vragen een
laatste blik naar alles wat ertoe bij gedragen heeft om de kwaliteit van vandaag neer te
zetten. Als het verleden erkend is kan de toekomst er helemaal zijn.
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Alles is liefde.
Vaak is er een onbewuste loyaliteit naar datgene wat nog niet in precies de juiste mate is
erkend. Of soms zelfs helemaal niet is erkend, en alles doet ertoe! Onbewust vaart een
organisatie op patronen. Eerlijk gezegd danst elk individu op de onderstroom van zijn of
haar patronen, maar dat leg ik een andere keer misschien nog eens uit.
Voor nu: Alles is verandering, dat is naar mijn idee de realiteit, en die vraagt maar 1 ding:
liefdevol meebewegen.
Dankzij het feit dat ooit iemand in zijn of haar hart het verlangen had te zorgen voor de
ander is er een zaadje gepland voor gezondheidszorg.
Dankzij de nonnen en de paters en vele, vele anderen is er de zorg van NU.
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(D)Omdenken

Eigen leven.
Stel je eens voor dat je op leeftijd bent en in een stad of dorp woont waar het vertrouwt
en veilig is om nog lekker je boodschappen op de fiets te doen. Je voelt je daar fit bij, in je
lijf en in je hoofd en het geeft ritme aan je leven. Je ervaart de seizoenen. En je voelt je vrij
en onafhankelijk. Je hebt je zaakjes goed voor elkaar, hoeft niemand om hulp te vragen,
hebt geen wijkzuster nodig. Je bent zelfs nog een beetje aan het mantelzorgen omdat je in
een van je fietstassen ook een halfje wit en een pondje oude kaas voor de buurman mee
neemt.

(D)Omdenken.
Dit verhaal gaat over(D)Omdenken. Niet door de mens waarover ik schrijf, maar door de
wereld eromheen.
Je hebt je verzekeringen natuurlijk wel goed geregeld, want je weet maar nooit, en er kan
altijd wat gebeuren, ook met jou. Je hebt je premies altijd braaf betaald en er eigenlijk
nooit gebruik van gemaakt. Wat als?
Stel nou dat jou in de laatste 6 weken van het jaar toch een glijpartijtje met je fiets over
komt. Je komt naar te vallen, je breekt je heup. Je maakt een smakkerd en wordt met de
ziekenwagen afgevoerd naar een buurtziekenhuis, wel gefuseerd inmiddels, dus dat mag
de pret niet drukken. Dat hoeft ook niet, daar hebben ze mooie operatiekamers, handige
orthopeden en de nieuwe hals, kop prothese staat er met een ruggenprik en wat
timmerwerk vakkundig dezelfde dag nog in. Nog steeds geen wolkje aan de lucht, nou ja
even, want je had het niet verwacht. Maar het komt goed, de revalidatie faciliteiten die in
jouw regio worden aangeboden zijn fantastisch en lekker dicht bij huis, en jouw familie. De
trajecten zijn voorzien van alles wat nodig is om binnen de huidige financieringsstromen
tot volledig herstel te leiden. Dus wat wil je nog meer.

Nu komt het…..
Er is maar 1 probleem vanaf 15 november in jouw regio: de Zorgverzekeraar zegt dat het
plafond van het aantal te revalideren klanten in alle huizen is bereikt. Gelukkig zijn er nog
voldoende opties in Groningen en Friesland, of in onze omringende landen. Misschien
wordt dat wel vergoed? Informeren kan altijd!
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Tips: De gemeente kan de straten beleggen met valmatten, een fietsverbod uitbrengen
voor alle kwetsbare mensen die iets kunnen breken. Preventief voor 15 november de hele
stad voorzien van valpreventie adviezen. Of iedereen voorzien van Hipsters, nee niet de
aantrekkelijke jongeren versie met snor en baard, maar spandexbroeken met
heupstukken.

Zorg versus macht.
Als ik uitzoom zie ik een verzekeraar die de macht neemt. En de zorgfirma’s die onmachtig
lijken te worden gemaakt. Of die worden uitgedaagd of ze gratis en voor niks zorg gaan
leveren, en daar de prijs voor willen betalen.
Tips: Aan allen die risico lopen: geef nu al aan dat je een andere zorgverzekeraar wilt per
31 december. Een die meebeweegt met de vergrijzing in onze maatschappij, en die vraag
gericht gaat werken. Die niet uitsluit maar blijft denken in menselijke mogelijkheden. Als
het gaat om wijkzorg en bij wie je dat mag kiezen, en als het gaat om revalidatiezorg. Een
vroege winterslaap in deze regio kan natuurlijk ook. SRV van weleer aan de deur en in bed
blijven met zijn allen, alhoewel, daar kun je ook uit vallen. En van in bed blijven krijg je
doorligplekken, en ook dan mag je niet opgenomen worden want die geldkraan staat dicht.

Nog tips vanuit mijn lezers?
De zorg met bezieling en warm hart staat klaar maar de verzekeraar sluit deuren.
Moet niet gekker worden…..
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Intouchable in Brabant

Buurtvrij.
Mijn route voor de bekroonde thuiszorgorganisatie heeft een mevrouw aan het eind van
mijn rit die me regelmatig raakt tot op mijn bot.
Zij brengt relativering in mijn eigen drukke hoofd en in mijn leven van een werkdag waar
zorg op de kalender staat.
Als ik naar haar toe ga voor haar zorg is dat altijd een hele kluif, want haar MS die ze sinds
jaar en dag heeft, heeft haar lichaam volledig in de ban. Maar haar geest echt niet. Het
voelt alsof ze mens is gebleven en niet alleen MS is geworden. Ze heeft een groot hart en
reikt uit, ook naar wat mijn handen haar niet brengen. Intouchable in Brabant, dat is wat
het is.
Ze heeft ongeveer de leeftijd van mijn moeder, en haar man is net zo oud als mijn eigen pa.

Zien en gezien worden.
Ik word er altijd warm onthaald met vrolijke grappen en een bakkie op zijn tijd, en we
hebben echt contact met elkaar. De humor relativeert de beperkingen die er zijn en ze zijn
beiden oprecht geïnteresseerd in wie er komt zorgen. De zorg hoort daar bij het ritme van
de dag, er wordt helder gecommuniceerd wat de bedoeling is. Ik hou daarvan. Ik voel een
vorm van lotsaanvaarding waar ik van kan leren.
Ik merk dat ik, als ik er een late draai fluitend mijn auto parkeer en hoop dat dochterlief er
is, want ook die hoort af en toe bij de dienstverlening.
Ze lijkt volgens mij als 2 druppels water op haar moeder, ik herken de mooie ogen en de
gulle lach, het voelt alsof ze licht geeft.

Ochtendzorg.
Gister had ik het voorrecht mevrouw de ochtendzorg te mogen geven. Ik ben beter in
zachtjes instoppen voor de avondzorg. Maar ze blijft geduldig met mijn gehannes in de
vroege morgen. En het komt uiteindelijk altijd wel goed.
Na het douchen heeft ze even tijd voor de po, en dan laten we haar alleen in de badkamer
zitten. Ik zet koffie als haar man er niet is, anders doet hij dat lief voor ons.
Zij wilde thee en ik heb voor haar dat potje thee gezet. Er hingen 2 kaartjes aan de zakjes
Rooibos en ik wilde de antwoorden op die vragen eigenlijk wel weten.
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Dus ik grap dat ze d’r thee alleen krijgt als ze de goeie antwoorden geeft. Eerste vraag
mevrouw: waar ben je dankbaar voor in je leven? Ze kijkt me aan en begint te stralen, ze is
dankbaar voor de fijne lieve man waar ze al 50 jaar haar leven mee deelt, en voor haar
kinderen en lieve vrienden op wie ze altijd kan rekenen. Ze is wat mij betreft kampioen
participeren, want er is een grote kring om hen heen die niet is afgehaakt met de MS.

De volgende ronde.
Bingo!!!!! U bent door naar de volgende ronde. Vraag 2: met wie zou u een dag van leven
willen ruilen?
Ik stel de vraag en zoom zachtjes uit. Ik zie haar in haar kwetsbare positie in die badkamer
zitten en ze zegt: “Ik wil met niemand ruilen. Met helemaal niemand.”
Ik heb een buiging gemaakt en gezegd dat ik diep respect heb voor haar, of ze echt niet
voor een dag haar gezonde lijf terug wil? En even dingen kan doen zonder afhankelijk te
zijn van anderen?
Het is goed zo Trudy, ik heb een mooi leven gehad.
Ik heb gezegd dat ze een koekje heeft verdiend bij haar thee. En dat ik blij ben dat ik voor
haar heb mogen zorgen.
Als ik na het hele ritueel, als ze aangekleed, opgemaakt en wel in haar rolstoel zit, naar
mijn auto loop, heb ik een hart dat een maatje groter is geworden. Nederig ben ik, en ik
heb eigenlijk niks te klagen.
Niks intouchable, ik ben GERAAKT.
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Laatste ronde ZomerZuster

Een laatste rondje.
Gisteravond had ik dan echt mijn laatste rondje. Zo voelde het echt. En aanvankelijk
merkte ik er in m’n hart niet zo veel van.
Ik heb wel onder mijn uniformjasje een rood jurkje aan getrokken, rode oorbellen erbij, en
rode lippen. Ik wist dat ik bij mijn allerlaatste mevrouw die ik naar bed zou brengen m’n
rode hoge hakken (met steunzolen dat dan weer wel) aan zou doen. Zodat ik met opgeven
hoofd de deur uit zou kunnen lopen. ZomerZuster, naar huis na mijn laatste ronde.
Van alles door m’n hoofd, de hele avond toch. Ik bedacht dat ik bij sommige van mij
inmiddels wel bekende klanten bewust zou zeggen dat het m’n laatste keer zorgen was. En
dat ik ze passend zou bedanken voor het feit dat ik welkom ben geweest in hun leven en
hun huis.

Kadootjes.
De eerste dame is een dementerende mevrouw, die heb ik niet lastiggevallen met m’n
eigen verhaal. En wie ik het wel heb gezegd heb ik een ZomerZuster kado gedaan. Met en
persoonlijk woordje voorin.
De Zeeuwse dame die me ooit vertelde dat ze “schuld” had bekend voor haar misgelopen
huwelijk maar dat ze d’r echt klaar mee was. En liever af zag van alimentatie en een korte
route door de nooduitgang dan in gevecht te blijven met de man waar ze voor wilde
vluchten.
Haar verhaal was eerder onderwerp van mn blogs, en ik ga haar niet vergeten. Een
prachtig wakker mens met accent. En het eten altijd op een klein pitje, voor na ons praatje.
Ik kreeg een dikke pakkerd voor het kadootje dat ik haar gaf, ze vond het erg leuk.
Sommige mensen voegen iets toe aan je professionele hart, en ik heb ze wat
teruggegeven. Door alle lieve handdrukjes heen voelde ik dat we wat hebben gedeeld.
Dat ik hen heb gezien, en vice versa. Ze gaven allemaal terug dat ze blij waren als ik kwam
invallen. Dat is toch leuk om te horen.

Spiegel.
De dame van 95 die ik de hand heb geschut was de eerste patiënt die me ooit in het
extramurale werk om mijn paspoort heeft gevraagd. Ze heeft me een paar weken geleden
in de ochtendroute bevolen om op de stoel te gaan zitten en tot mezelf te komen.
Je moet meer nee verkopen, je bent niet helemaal hier. En nou ademen en even je mond
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houden. Kom eens tot jezelf Trudy. Hou jezelf niet zo voor de gek.
Ik was al met mn nieuwe baan begonnen en vond dat ik niet meteen de zorg die ik beloofd
had te brengen kon teruggeven aan de firma die mij aan brood geholpen heeft. Maar 10
dagen achter mekaar werken is niet meer aan mij.

Cecilia Bar toli.
In haar afscheidskadootje stond een bedankje voor Cecilia Bartoli. Een zangeres door wie
zij ooit het verlies van haar zoon een plekje had kunnen geven.
In mijn over-de-roje-zondag had ze me verteld dat ze daar Cd’s van had omdat die haar
rust hadden gebracht in moeilijke tijden. En yoga. Tuurlijk heb ik haar gevonden in mijn
IPad.
Welke vond je het mooist Trudy? Ik heb het nummer opgezet van YouTube op mn telefoon
en we hebben samen met de ogen dicht geluisterd.
Se tu m’ami. Ik denk dat het betekent wees mijn vriend.
Misschien is dat wel tekenend voor wat de zorg mij als mens en prof heeft gebracht. Het
steeds opnieuw geraakt worden, in steeds een nieuwe intimiteit met iemand waarvoor ik
mocht zorgen. Terwijl het niet om mij heeft gedraaid ben ik zo gezien. Tot op de laatste
dag.

Samen snacken.
Bij het naar buiten lopen bij dit mooie mens heb ik een andere beweging gevolgd, ik heb 2
porties bitterballen besteld in de snackbar tegenover haar huis. Om mee te nemen naar
mijn allerlaatste zorgje. Een ontzetten lief stel mensen waarover ik eerder heb
geschreven.
(Intouchable Brabant). Gewapend met 14 ballen heb ik aangebeld en lekker met hen met
een dotje mosterd zitten snacken. En ik voelde hun spijt dat ik deze rol niet blijf vervullen.
En ik voelde de dankbaarheid van de gezellige saamhorigheid.
Ik heb haar heerlijk in bed geholpen na de hapjes. En belooft dat ik nog eens bakkie kom
doen. Wat ik ook voornemens ben, want dit is echt een bijzonder stel mensen. Tussen ons
is van alles uitgewisseld wat ertoe heeft gedaan.

Katja 30 jaar later.
Ik bedacht met de start van mijn route dat ik dit jaar precies 30 jaar verpleegkundige ben.
En ik dacht aan de trots die ik voelde toen ik ooit in mijn witte jurk model Katja(!), in het
weekend terug met de trein naar huis reed, naar mijn moeder. De cirkel in mijn leven voelt
net zo rond als minstens 14 bitterballen. Dat is wat ik voelde toen ik tegen de klok van 11
naar buiten liep.
Ik voelde me trots. Deze weg van “loopbaan achteruitlopen” naar “helemaal klaar voor een
nieuw begin”, wat er al is, ging van schaamte naar trots.
Dat ik in mijn hart een zuster ben, dat ik kan voelen wat het me heeft gebracht. En dat ik
me nu echt vrij voel voor waar mijn ziel al lang JA tegen heeft gezegd!
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Moeders
Wat een hoofdrol in mijn leven! En wat een voorrecht moeder te mogen zijn en leven door
te geven.
Mijn eigen moeder heeft haar schoot al heel vroeg beschikbaar gesteld voor mijn
tweelingzus en mij.
Ik heb het meest van haar geleerd dat je elke dag van je leven leert. En dat het goed is om
je zegeningen te tellen. Dat je altijd van niets naar iets kunt. En dat je nooit genoegen
hoeft te nemen met minder dan waar je echt blij van wordt.
Naar mijn eigen kroost hoop ik die boodschap over te hebben gebracht. Het leven is van
hen. En daar mogen ze mee experimenteren tot ze er echt blij van worden.
Niets meer dan dat…..
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Moederszoon

Status Quo.
Natuurlijk weet ik niet hoe dat zit bij andere opstellers, maar ik heb altijd meer vrouwen
op mijn workshops die gevonden willen worden door hun werkelijkheid, dan mannen. Heb
geen flauw idee waar dat echt aan ligt. Of zij de antwoorden niet willen weten, of pas gaan
bewegen als ze huis en haard dreigen te verliezen omdat hun partner het zat is dat ze
onbeweeglijk zijn. Geen man lijkt puur uit zichzelf te bewegen op zijn grondvesten. Een
man verlangd meestal naar een status quo lijkt het, dat alles blijft zoals het is, en dat ze het
kunnen begrijpen. Voelen lijkt een station te ver of een onbewoond en onbereisbaar
eiland. De keuze tussen man zijn of een moederszoon.
Hoe mooi is het als dan toch zo’n man bij mij komt en zich kwetsbaar op stelt. Langzaam in
beweging komt, van moeten en willen naar verlangen.

Bijzondere zoon.
Zo’n bijzondere man heeft zich vandaag laten zien in mijn zondags samenzijn met andere
gelukzoekers. En ik voel dat hij dat geluk waarvan hij niet precies wist wat hij er van
verlangde heeft ontmoet. In de ogen heeft gekeken.
Terwijl zijn representant zich een en al vanuit het hart bewoog in mijn wetende veld vroeg
ik hem aan mij te vertellen over zijn moeder. Tja hij had met de vragenlijst van Borkan die
ik altijd van tevoren door laat nemen en die niet ingevuld retour hoeft, zichzelf herinnert
aan het feit dat zijn moeder een vader had die spoorloos verdween toen ze pas 4 jaar oud
was. Het was geen oorlog, er was geen reden, er werd niets teruggevonden. Verdwenen
alsof hij nooit in leven aanwezig was geweest. Weg, zoek, onzichtbaar en nooit weerom.

Moedersman.
En terwijl hij dat vertelde zag ik dat hij daarna DE man in zijn moeders leven was
geworden. Ik zag haar representant met ogen vol verdriet en verlangen tegelijkertijd naar
hem kijken.
Ik zag hoe ze zachtjes en dia tussen hem en haar projecteerde op een onzichtbaar scherm.
Hij was in zijn enorme liefde voor haar DE man geworden.
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En dat voelde als een passende plek. Tot vandaag.
Wie heeft wie in liefde gedragen?
In het proceswerk heeft de moeder hem uit die rol ontslagen. Heeft hij aan haar verteld
dat er een dia tussen was gevallen, en dat hij nu echt zelf zijn leven van haar aan nam.
“Mijn plaats is hier. Ik ben jouw zoon en niet jouw man.”
De sprankeling en de speelsheid kwam meteen terug in zijn ogen. We waren met 7
getuigen van een prachtig proces: de jongen werd een man.
Een man met ballen, met een hart dat raakt en geraakt mag worden. Met een stem waar
kracht in zit.
Een man vol leven.
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Moederskind

Geen moeder geen leven.
Wat me steeds weer opvalt bij vrouwen is dat er een soort haat liefde is met hun eigen
moeder die hen zelf belemmerd om moeder te zijn. Er lijkt makkelijk een soort van
vanzelfsprekende schuld op je af te komen als het met je kind niet goed gaat.
Misschien zijn we allemaal eerst een moederskind. De schoot waar je in hebt gezeten. De
energie van de vader komt via de moeder in het kind. Mooie gedachte maar wat een
verantwoordelijkheid ook! Ik heb weleens ergens gelezen dat de eerste 7 jaren van een
mens de navelstreng nog onzichtbaar maar toch tastbaar is.

Nee tegen mama.
Als ik in mijn workshops kijk is heel veel levensvreugde gestopt met bestaan omdat de
moeder iets niet heeft gegeven dat wel de bedoeling was. Of als moeder bijvoorbeeld
vroeg is doodgegaan. Ik merk dat er zoveel verlaat verdriet is. Of onderbroken uitreiking
naar dat wat leven heet.
Wat me ook opvalt is dat er dan nee wordt gezegd tegen moeder en het leven. Nee tegen
een geschenk dat allesomvattend is. Als ik niet krijg wat ik verlang dan mag je dat grote
ook houden.
Hoogmoed, erboven staan, afhaken, uitzitten. Een beweging vanuit pijn.
Al wat het vraagt is voelen. Leven en pijn nemen.
“Dankjewel lieve mama voor het leven dat je me gegeven hebt. Ook al doet het pijn. En al
betaalde jij met je eigen leven.
Ik neem het met alles wat erbij hoort. Maar het liefste nam ik het met jou. Het liefst ben ik
waar jij nu bent mama.”

Smeltwater.
Het vraagt veel tranen, allemaal smeltwater. Het vraagt vrouwenmoed. Om leven door te
geven terwijl je eigen moeder er niet lijfelijk is. Het vraagt erkenning op een pijnlijke
waarheid: Liever dood met mijn eigen moeder dan leven zonder haar.
Ik mis je, ik heb je nodig. Als ik mijn pijn neem, neem ik mijn leven terug, en kan ik hier zijn.
Maar een stukje van mijn hart is altijd bij jou.
Het hoofd zegt het kan niet zo zijn, ik had een fijne stiefmoeder, die mijn nieuwe mama
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werd. Maar het hart kent maar 1 naam, want er is maar 1 echte moeder.
Als ik de pijn voel dan voel ik dat ik leef. Op eigen kracht, maar met jou in mijn hart.
Op zielsniveau is dit de deal geweest en hebben beiden ingestemd, de moeder en het kind.
En is dit de eerste grote les op de aardeschool. Wat een moed als je dat durft te voelen.
Wat en bevrijding als je dat inzicht mee kunt nemen, en je eigen leven weer op kunt
pakken.
Als jezelf moeder bent en kinderen hebt, ben je vanaf dat moment een aanwezige moeder,
met al wat is.
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Har tzeer

Spiegels.
Onze kinderen zijn onze kinderen niet. Kalil Gibran heeft gelijk. Onze kinderen zijn
spiegels en wij leren van hen elke dag weer. We voeden ze op en koesteren. Als ze klein
zijn lossen we alles op wat pijn doet. Ik herinner me dat alles wat niet fijn was werd
gekoesterd door mijn kinderen op schoot te nemen en “Klein klein kleutertje” voor ze te
zingen. En dat er dan altijd door de tranen en snottebellen heen een glimlach tevoorschijn
kwam.
En dan ineens zijn ze in de twintig. En leren ze van andere dingen. Ik gids ze zo goed en zo
kwaad als dat kan door de groeistuipen heen. Afstuderen, banen vinden, en niet te
vergeten liefdesverdriet.

Har tzeer met een grote H.
Allesverzengende liefdespijn. En dan voel ik opnieuw hoe het was toen ik zelf jong was en
snotterend tegen mijn moeders schouder aan stond te boe-hoe-en in de keuken. Elke keer
weer. En hoe ze dan altijd rustig zei lieverd, het koekje dat voor jou gebakken is eet een
ander echt niet op.
Ik was steeds zelf degene die de punten en strepen heeft gezet. (Behalve Gabriel Jas, die
verloste zich van mij)
Ik was best makkelijk verliefd en als het ongemak te groot werd en de liefde bekoeld
verloste ik mezelf van het juk er wat van te maken. Of van het doen alsof. Er waren kleine
en grote liefdes verdrietjes. Sommige duurde maar even, en dan werd mijn hart weer licht.
En van een enkeling zijn na al die jaren lijkt het, de scherpe randjes nog maar nauwelijks af.

Mijn zoon een man.
Dan zie ik een leven later in de ogen van mijn zoon de man, die ik ooit zelf heb gezegd dat
het voorbij was. Alsof ik nu pas besef wat ik hem ooit heb aangedaan.
Ik zou tegen mijn kinderen willen zeggen dat elke liefde een bouwsteen is voor het hart.
Dat bij elke man of vrouw door wie je je laat raken in je leven een stukje van je hart voor
altijd blijft. Dat afgescheidenheid een leugen is. Omdat sommige mensen je leven zo
veranderen dat ze voor altijd een stukje bij je horen en je rijpen voor wie daarna komt.
Tuurlijk, je bent een illusie armer en jemig wat doet het zeer! Lijfelijk zeer. Geen honger
geen dorst, alleen maar tranen. De scherpe pijn van de dolk in je hart, terwijl je in je
diepste wezen weet dat het besluit de ander los te laten, de ander dient. Het is
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vervreemden van jezelf en de lieve vrede bewaren, of vervreemden van de ander. Dat is
geen keuze!

De pijn van nu baar t de vreugde van morgen.
Dat is een regel die ik ooit kreeg van een geliefde die ik verliet. Hij had gelijk. Niets wat in
liefde tot je komt gaat verloren. Alles is DNA voor je hart, en de bedoeling, de pijn, het
belangeloos loslaten. Je hebt geen keus. Het is jezelf loslaten en ernaast gaan lopen, of de
ander de ruimte geven.
Ruimte om te voelen. Dat afgescheidenheid niet bestaat en de ander voor altijd met je
mee reist. Jaren laten voel je pas echt waar hij of zij je heeft geheeld.
In mijn hart zit een groot stuk gevuld met dankbaarheid. Voor ieder onderweg die mij
mijzelf liet zien. De stukjes die te delen waren en dankbaarheid voor wat pijn heeft gedaan
in contact met de ander.
In de eerste seconde van de resonantie die in de ontmoeting van 2 harten plaats vindt,
zitten beloftes. Van tijd, hoe lang het mag gaan duren. En van mogelijkheden tot groei. Van
voor altijd samen zijn, en van de illusie van afgescheiden zijn. En van waar de ander je kan
helen. En als die heling er is, mag je verder gaan.
Dan ben je klaar voor even alleen en dan een volgende groeispurt. Een nieuwe verbinding.
De pijn brengt je terug naar af en je krijgt geen 200 euro. Maar wel precies de goede
ruimte in je hart.
Niemand die je ooit raakte is van je afgescheiden. Op precies dat plekje woont de ander
voor altijd in je hart. En jij laat een stukje van je liefde bij die ander.
“Klein klein kleutertje
Wat doe je in mijn hof?
Je plukt er al mijn bloempjes af
En maakt het veel te grof……..”
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Mama ik heb je gemist

Burn-out
Op een mooie zondag heb ik een moedige vrouw in mijn workshop die moeite heeft om
contact te maken met zichzelf en wat zij nou eigenlijk wil in en met haar leven.
Ze zit thuis met een dikke Burn-out en is op het punt gekomen dat ze echt wil weten wat
haar zo “onzichtbaar” maakt.
Als ze verteld gebruikt ze heel veel woorden en ik voel meteen dat de echte vraag die zij
heeft, zit in wat ze geen woorden geeft.
Ze beschrijft al haar relaties als stressvol en hangt echt overal een oordeel aan. Aan hoe
haar zus haar kinderen verkeerd op voedt, aan hoe haar moeder het heeft gedaan met
haar en haar zus. Aan haar relatie met haar vader.

Vechten.
Ik vraag door en zie dat ze een gevecht heeft met kilo’s, en met haar lijf. Een
herniaoperatie heeft gehad die (natuurlijk) niet heeft geholpen. Ze is pas echt helemaal
onderuitgegaan sinds ze op haar werk te horen heeft gekregen dat haar plaats binnen de
organisatie niet veilig is. Dat ze er misschien uit moet. Zij die altijd meer uren draait
zonder ze op te schrijven. Zij die zo goed en perfectionistisch is in werkelijk alles wat ze
doet. Zij die alles altijd alles onder controle heeft. Zij mag misschien niet blijven en is niet
goed genoeg. Zij die bang is om te zeggen tegen haar moeder, mama ik heb je gemist.

Mama.
De opstelling ontvouwt zich vrij gemakkelijk. Dat wat zich verbindt, dat wat zich scheidt
van haar zelf.
Ze komt lijnrecht tegenover haar moeder te staan. En haar neus gaat in de wind, en ze
maakt zich energetisch groter. En moeder kan bijna niet blijven staan.
Vader is autoritair afwezig en afstandelijk.
Ik laat haar oogcontact maken met haar moeder. Ik vraag haar te zeggen wat ze ziet.
En hardop tegen haar moeder te spreken.
“Mam ik zie dat je uit een heel groot gezin komt. Ik weet dat je een agressieve vader had
die vervelende dingen met je heeft uitgehaald. Ik weet dat er kinderen verloren gegaan
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zijn in het gezin. Ik weet dat je verlies hebt geleden en niks had aan je eigen moeder. Ik
weet dat je vader hele dagen in de kelder de bijbel aan het overschrijven was.”
Ze stikt er bijna in en moeder begint zachtjes maar onbedaarlijk te huilen. “Mama ik zie je.
Ik weet dat je op de Paaz afdeling zit met regelmaat en dat dat in de vrouwenlijn van de
familie zit.”

Rijtje.
Ik zet een rij vrouwen achter haar moeder.
Ik laat haar verder spreken, deze keer nog meer woorden die er wezenlijk toe doen.
In de tranen die gaan stromen laat ik haar zeggen “lieve mama ik haat je. En ik houd van je.
Ik ben zo bang dat ik met het houden van jou je gekte overneem. En ook op de Paaz kom te
zitten. Mam ik zie je, zie je mij?
Lieve mama ik hou van je en heb je gemist.”
Als ze zich herpakt na dit proceswerk word ze eindelijk stil vanbinnen. Ik laat haar naar
haar zus kijken en die ziet ze voor het eerst. Ik laat haar naar haar vader kijken en haar
beweging volgen. Ze gaat tussen haar vader en moeder in staan. Met een blij gezicht.
Ik laat vader tegen haar zeggen: “je bent het kind, dit is niet jouw plaats, ik ben met je
moeder.” Ik laat haar moeder tegen haar zeggen: “dit is niet jouw plaats jij bent het kind, ik
ben met je vader.”
Als ze terug naast haar zus gaat staan op mijn aanwijzing, moet ze even wennen.
Ze kijkt naar haar zus en zegt: “ik zie je voor het eerst.”
En haar gezicht straalt liefde uit en ze vindt voor de allereerste keer geen woorden. En
geen oordelen.
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Moeders en dochters

Liefde.
In mijn workshop van gisteren is mij weer erg duidelijk geworden dat er veel gaande is met
moeders en dochters. Het verlangen te kijken waar zijn we staan als vrouwen ten opzichte
van elkaar. Ik zag verschillende antwoorden voorbijkomen.
En ik voelde de liefde weer stromen. Hoe mooi is het, als je de ander met nieuwe ogen
kunt zien. Als een dochter merkt dat ze, als ze zelf moeder wordt, zich opnieuw gaat
verhouden tot moeder. Dat het belangrijk lijkt om vooral niet te worden zoals zij. De
moeder die bijvoorbeeld manisch depressief werd na het eerste kind en dat patroon maar
blijft herhalen. Zoals andere vrouwen uit haar systeem zich met depressie hebben
verbonden.
Hoe ontroerend om te zien dat de moeder dit patroon heeft omdat ze haar hart heeft
verloren, lang voordat ze ooit zelf moeder werd. Aan haar eigen verhaal. Aan de
familieleden waar ze zo van hield, die zelfmoord pleegden en waarbij zij achter bleef met
pijn en onbeantwoorde vragen.

Har t.
Zo is het, je hart gaat voor een stukje mee de kist in, met degene die de dood verkiest
boven het leven.
Maar je lijf groeit op en je leeft je leven. Je trouwt en krijgt een kind. En toch ben je niet
helemaal hier, maar daar ben je je niet bewust van.
Tot je een bewuste dochter krijgt die zelf moeder wordt en die de harten-moed heeft om
hardop uit te spreken dat ze het gevoel heeft dat ze niet hier is.
Die gewoon als klein kind haar moeder wilde voelen die dat niet kon geven. En die bijna
settelt in de gedachte dat ze “niets” heeft met haar moeder, en die vooral niet wil worden
zoals zij.
En wat, als dan in de opstelling te zien is, wat het echte verhaal is van je moeder? Dat haar
hart is verscheurd door de pijn van een zelfgekozen afscheid, en dat meerdere keren?
Dan staan er ineens 2 vrouwen tegenover elkaar met een lot.

Lot.
De een is gaan zwijgen met een bloedend hart en heeft het lef gehad leven door te geven
Terwijl zij zich maar niet bewust was dat ze eigenlijk in dat leven aan het “overleven” was.
En dus niet helemaal beschikbaar zal zijn voor haar dochter.
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En dat de dochter dan gaat voelen: “Mijn moeders hart is gebroken.” “Zo is het gegaan.”
Dat je elkaar dan voor het eerst kunt zien, met alles wat er is.
Je hebt de moed van je moeder en je geeft leven door. En daarbij heb je het lef te
onderzoeken waar je eigen hart van op slot zit.
Door dan te buigen voor het lot van je moeder en het verdriet te erkennen dat je voor
haar hebt gedragen, daarvan gaat je hart weer open.
En dat van je moeder ook.
En als je dan je eigen kinderen onder ogen komt, kun je voelen dat alles weer verbonden is.
Dat iedereen er weer bij hoort, de doden en de levenden.
Dan heb je keihard gewerkt voor je systeem van herkomst, en voor wat nog voor je ligt, als
moeder en als mens.
Mooi werk!
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De wereld door mijn ogen.
De waarheid bestaat niet, en is voor iedereen anders. Je kunt wel leren als je door de bril
van een ander kijkt.
Zelf geloof ik in de liefde, en dat het goede altijd overwint. En ik gun de wereld mijn bril.
Niet omdat er dan geen stormen meer zijn waar je door heen mag, maar omdat je zou
kunnen meebewegen.
Alles is gevolg van alles. We kunnen alleen veranderen wat in onze eigen wijsheid zit.
Ik heb de nare eigenschap van mijn beide ouders te hebben meegekregen dat je geen
genoegen neemt met een compromis.
Dat heeft me uiteindelijk liefdevol in mijn onderneming gebracht.
Vanuit liefde en lef je leven opnemen is niet altijd een makkelijke weg, want iedereen heeft
dingen te leren. Maar het is een weg vanuit mijn eigen hart, en vanuit bezieling.
Iemand zei me ooit, je kunt niet gidsen op een pad dat je zelf niet hebt bewandeld.
Dat komt vrij dicht bij mijn waarheid.
De belangrijkste weg voor mij gaat over het volgen van mijn eigen weg en die van niemand
anders.
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Wat Trump echt nodig heeft.

Autoriteitsprobleempje.
Leiderschap is een interessant onderwerp. Ik zelf heb een autoriteitsprobleempje. Ik heb
geen moeite met leiderschap, zolang degene die over mij wat te zeggen heeft dat doet
vanuit intrinsieke motivatie en visie. We hoeven niet overal hetzelfde over te denken,
maar het is voor mij wel belangrijk om te voelen dat we dienen. Dat waar we voor staan, of
wat onze opdracht is, doelgroep doet er ook toe. En ik voel dat een leider kwaliteiten zou
moeten hebben die te maken hebben met includeren. Met verbinden, niet met
buitensluiten. Ik deel graag mijn gedachten: Wat Trump echt nodig heeft.

Lekenblik
Als ik kijk naar wat er nu gebeurd in Amerika dan bloed mijn hart. Ik zie een man die niet
dienend is aan het grotere geheel. Die zich uitspreekt tegen van alles en nog wat. En die
dus niet dienend en includerend is, maar precies het tegenovergestelde. En op de stoel
waar hij op zit is dat wel een pijnlijke werkelijkheid om bij te kunnen blijven.
Ik ken zijn levensloop niet, weet niet uit wat voor achtergrond hij komt. Maar alles wat ik
zie is pijn. Buitenkant en macht. Machtsmisbruik misschien wel. Groot woord maar
volgens mij doet het ertoe. Door te doen zoals hij doet laat hij zich heel erg zien vanuit zijn
niet getransformeerde persoonlijkheid. Als zijn mond open gaat komt er macht uit, en
oordeel. Geboden en verboden.
Hij triggert hiermee de tegen beweging, dat mensen gaan vechten tegen, en
demonstreren. Daarmee voed iedereen eigenlijk de energie die de vrede niet gaat
brengen. Er is iets met hem gebeurd waardoor hij verwarring brengt.
Hij vergeet dat het leven niet gaat om macht. Dat samen delen nodig is. En dat iedereen
erbij hoort in een aarde die van ons allemaal is. Door te demonstreren “tegen” voeden we
waar hij in geloofd.

Lopen voor liefde.
We zouden marsen kunnen lopen voor de liefde, voor dat waar we voor staan. Ik geloof
dat we zielen zijn op aarde. De een heeft als les op de aardeschool om mensen te
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verbinden. De ander komt om het tegenovergestelde te laten zien. En elke rol geeft
woorden aan wat er te vinden is in de onderstroom.
Ik kies ervoor om te blijven geloven in de kracht van de liefde. Trump vertegenwoordigd
de schaduwkant van al wat is. Trump vertegenwoordigd pijn. En pijn vraagt om geheeld te
worden. Eigenlijk heeft hij iemand nodig die hem elke dag even vasthoudt. Hem over zijn
bol wrijft en zegt dat hij gezien wordt. Als ie dat elke dag doet dan wordt het kleine boze
niet geziene jongetje in hem gesust, en op een dag gaat hij geloven in een andere
werkelijkheid.
Iemand moet deze kant van de aardeschool die hij speelt vertegenwoordigen. Ik ben blij
dat die rol niet aan mij is. Als hij kan brengen wat hij brengt in pijn gaan mensen verlangen
naar de liefde. Echt waar.
En tot die dag, sluit ik me aan bij dienende leiders, verkondig ik de liefde en stuur ik
positieve energie voor wie nog niet begrijpt waar het om gaat. Ik voed daarmee de
negativiteit niet, maar dat waar het echt om draait. Als meer mensen dat gaan doen dan
verandert er wat. Van hier tot aan de maan en terug.
Mijn hart resoneert met liefde en niet met angst.
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Fawlty Towers

Fawlty towers a la Grecque
Terwijl mijn echtgenoot een laatste poging doet om lamp licht voor elkaar te boksen
omdat hij nog niet toe is aan een iPad met de door mij gratis gedownloade zomerbieb app.
moet ik echt even schrijven.
Kennen mijn lezers Fawlty Towers nog? Wij verblijven bij de Griekse versie van John
Cleese, geen twijfel mogelijk. Er moet een familiaire link te leggen zijn.
Dat omschrijft het best waar we in terecht zijn gekomen. Sinds vanmiddag 15 uur zijn we
in onze lastminute keuze aanbeland. Begrijp me niet verkeerd, misschien zijn we
vertrokken met een hang naar erkenning terug te vinden wat we hier tijdens onze eerste
vakantie samen aantroffen. (18 jaar geleden) De zon op een Grieks eiland doet wonderen
voor de ziel en vanuit het geluk dat ik een super interim klus heb maar met toch 1 hand
ietwat op de knip, hebben we binnen het budget wat gevonden.

Hoe je het bekijkt.
Of het heeft ons gevonden, tis maar hoe je het bekijkt. We zitten in Molivos op het eiland
Lesbos. Bij het sjouwen met de 20 kilo die Cor en Don automatisch mee gunnen op je reis
liepen we eerst voorbij het pittoreske bouwval in pastel. Er lagen opvallend weinig
mensen langs het zwembad. Bij naderbij komen was de verf wat karig op de luiken
gesmeerd, maar de krekels omlijsten het geheel harmonisch met een dikke dot zon waar
we zo naar uit hebben gekeken.
Een oude baas vroeg onze paspoorten, en koos de kleinste koffer om mee naar boven te
sjouwen, terwijl wij 4 nieuwe gasten hijgend en puffend de trap op gingen achter hem aan.
Overal anderhalf gordijn en meubels uit vroeger tijden. De kamer die we toebedeeld
hebben gekregen lijkt met wat fantasie op de foto’s op de website en op de folder. Van 30
jaar geleden en daarna niks meer aan gedaan. Of misschien toch, het wit van de muren
laat een groentint doorschemeren die er hiervoor jaren op moet hebben gezeten.
Het licht deed het niet, er hing nog een half stukje toiletpapier op de rol, ik overdrijf niet.
De badkamer had nog een kwisje in zich, welk merk tandpaste gebruikte de vorige
bewoners? Na te proeven op de kraan, het glas en de zeephouder bij de wasbak. Er hing en
onbestemd vies lapje op de handdoek ring, met nog onbestemdere vlekken waarvan we
de oorsprong niet moet willen weten….. En waarvan ik meteen heb besloten het niet aan
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te willen raken, ik droog mn lijf nog liever in blote reet in de bries op het balkon dan me
daaraan te wagen.

Hoge poten.
Grote vraag is waarom we niet meteen op hoge poten met Cor of Don hebben gebeld. Die
meneren van de tv-reclame, waar dat jongetje door zijn moeder bij geparkeerd wordt, die
ken je vast?!
Dat is wel een pluspunt waarvoor we hebben gekozen. Adults only, ik begrijp dat dat een
goede gedachte is want niks is hier veilig voor kinderhandjes of voetjes, of bipsjes, echt
NIET.
We denken nou we nemen een duik en gaan dan een en ander bezinnen.
Het zwembad heeft echter maar 3 en een half zonnebed.
Er is al 2 dagen gereclameerd voor extra bedden met een aanbod ze zelf dan ergens van
een zolder of uit een garage te sjouwen uit eergevoel voor een paar grijze haren. Geen
reactie, geen zonnebed.
Na een uur of anderhalf komt meneer zelf, dit keer in korte broek met een paar
zonnebedjes aan, niet rollend maar sjouwend, omdat het hout zo verrot is dat er aan een
kant maar een half wieltje op zit.

Werkelijkheid.
De werkelijkheid wordt steeds meer helder. Meneer doet hier alles in zijn eentje, en een
andere waarheid is dat het hier vet crisis is en al langer dan een poosje ook.
Dat er hier 80% minder toeristen komt, dat is de waarheid. Dat er geen cent verdiend
wordt sinds alle crises die er zijn, dat is het. Eerst het failliet van het land, dan de
eurocrisis, dan de vluchtelingen. Geen mens wil hier nog komen.
Ik ga eerlijk zijn, ik heb compassie met alle vluchtende dolende zielen in de wereld maar
ook wij hebben getwijfeld. Ik ken mezelf, ik neem een lege koffer mee terug naar huis als ik
met deze dolende groep oog in oog kom te staan. Ze mogen heel mijn hebben en houden
tot zich nemen.
Ik bescherm mezelf voor die beweging door in mijn hart naast ze te staan en ze alle geluk
van de wereld te gunnen. Maar er ook voor te kiezen niet oog in oog met ze te staan.

Fawlty towers 2.0
Ik reclameer niet voor de wat allemaal niet klopt in deze Fawlty Towers 2016, en die heb
ik nog niet allemaal opgenoemd geloof me. Ik laat mijn lief de douche Legionella vrij
spoelen en ik pas me aan. Ik gun deze bejaarde meneer mijn glimlach vol compassie, en ik
tel mijn eigen zegeningen.
Manlief zet de kamerdeur shocking klem met een stoel want ook als de klusjesman is
geweest gaat onze deur niet op slot.
We eten een hap ergens, en toasten op mijn gepensioneerde vader die steeds meer mijn
liefdevolle pa wordt, en we ademen de zwoele zomeravond met volle teugen in.
Het is hier beter dan in het vluchtelingenkamp in Mytilini.
En in de regen in ons eigen luxe huis in Holland.
Wij bezweren hier de crisis met hart en ziel en binnen wat kan, en ik, ik tel gewoon nog
een keer mijn zegeningen.
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Brexit systemisch bekeken, mind the gap

Het geheel.
Natuurlijk ben ik geen doorwinterd politica, helemaal niet zelfs. Maar het raakt me wat er
over de zee gebeurd. En dat dat zo’n enorme impact heeft op het grotere geheel.
Daar gaat het eigenlijk over, systemisch bekeken is alles onderdeel van dat grotere geheel
en daar ligt een belangrijk principe onder: afgescheiden zijn is een illusie. Ik heb Brexit
systemisch bekeken, mind the gap.
Dat brengt bij mij de beweging van compassie en de vraag welke boodschap zit er in de
uitslag van het Britse referendum? En is daarmee ook naar het grotere geheel gekeken. Of
is er louter gehandeld uit angst? En is er ook ja gezegd tegen de prijs die er wordt betaald?
Of was de prijs van “remain” hoger? Is er gedacht aan de toekomst of word er gereageerd
vanuit een pijnlijk verleden?
Ik zie op tv de oudere Engelsen vooral die uit de EU willen en ik zie gezichten van de
nieuwe generatie die zijn dromen in rook ziet op gaan.
Is er een afweging gemaakt en echt zorgvuldig gewogen welke prijs de beste was om te
gaan betalen? Wie is er niet gezien in deze afrekening?

Prijs.
Alles heeft namelijk zijn prijs, gaan of blijven. Het is als bij een huwelijk dat over is, blijven
heeft een andere prijs dan gaan. En als je dood gaat van blijven dan mag je gaan, in mijn
ogen.
Ik wil proberen niet te oordelen maar te luisteren naar de boodschap achter de
boodschap. Wat wil er nou eindelijk helder worden? En is er bij het aangaan van dit
huwelijk gekeken naar wensen en dromen?
Wie is er gestopt met uiten van wensen? Wie heeft er een dubbele agenda en altijd een
achterdeurtje opengehouden voor de volgende kans? Is er steeds opnieuw balans
opgemaakt en opnieuw commitment gezocht?
Wat heeft er hier eigenlijk gewonnen? De angst? Het verlangen naar dat wat voorbij is en
echt nooit meer terugkomt? Vanaf wanneer is er gezwegen? Wie heeft niet gelezen wat er
niet werd gezegd?
Waar er gescheiden wordt hebben er 2 partijen steken laten vallen.

Zelf straffend vermogen.
Het voelt alsof de Britten zichzelf gaan straffen voor dat waar ze ook over in contact
hadden kunnen gaan.
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Als de Ja tegen EU of destijds de Europese Gemeenschap niet van alle partijen even groot
is geweest dan had het niet anders kunnen lopen dan zo. Maar afgescheidenheid blijft een
illusie, en negeren vanaf nu is geen optie.
Ik ben echt benieuwd welke beweging er gaat volgen.
Gisteravond sprak ik een mevrouw van 90 die nog wakker en wel wat vond van wat er
stond te gebeuren. Ze sprak de wijze woorden, we waren allemaal gewond na de oorlog,
en er is sindsdien veel veranderd. Je kunt niet terug naar landen zonder grenzen. Wie
honger heeft of in oorlog leeft gaat lopen. Dan ben je blij als je ergens wat te eten en je
voeten aan de grond krijgt. Vroeger is voorbij!
Ze vertelde dat ze laatste op een feestje met een vol huis maar 1 andere echte aanwezige
gesprekspartner had, de rest zat steeds met mobieltjes te tutten. Ze had het woord
gevraagd en gezegd, zullen we contact maken, of ga ik naar huis. Ik wil gezien en gehoord
worden. Door zich uit te spreken hadden mensen hun mobieltjes uit gezet en in hun tas
gedaan.

Mobieltjes uit!
Volgens mij is er een boodschap voor Brussel, dat er te veel mensen in hun eigen
mobieltjes zitten te loeren. En het wordt tijd elkaar opnieuw te horen.
Engeland betaald zijn tol, en wij, de andere partij ook.
En soms, heel soms maakt de partij die gaat eigenlijk plaats voor de echte liefde in je
leven…..
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Wat is eerlijk erven?

Verbazing.
In mijn workshop familieopstellingen van vandaag was ik erg geraakt door alle
opstellingen en ik wil er graag een belichten, om te delen met de lezer. En vooral om
erachter te komen waar de verbazing bij mezelf het grootst was. En omdat ik zelf nog
steeds op zoek ben naar een antwoord op de vraag: wat is eerlijk erven?

Eerlijk alles delen?
De dame die me bezocht wilde weten hoe ze samen met haar 2 zussen op een eerlijke en
redelijke manier en in pais en vree de aardse bezittingen van haar ouders konden
verdelen. Haar dementerende moeder was een paar maanden geleden overleden.
Bij het neerzetten van de zussen was het duidelijk dat er een verdeeldheid was tussen de
oudste zus en de andere 2.
De middelste zus kwam met haar vraag om handvatten bij mij.
Ik zag steeds dezelfde beweging voorbijkomen. Een van aarzelend leiderschap bij de
oudste en van zoeken naar richting wie nou echt de lead zou nemen bij de middelste en de
jongste. Er ontstond een ruimte tussen 2 en 3.
Als vanzelf werd die ruimte ingenomen door de representant die ik inbracht als “dat waar
het hier eigenlijk om draait”.
In een vloeiende beweging kwam deze dame in dat “gat “terecht tussen kind 2 en 3.
Ik heb 2 stoelen neer gezet voor de overleden ouders en daarop wat kussens voor het
aardse bezit en dat wat verdeeld moest worden.
De dames inclusief de dame die stond voor “waar het echt om draaide” werd verzocht te
kijken naar de stoelen en de spullen.
Ik heb hen eraan herinnerd dat dat was waar het over ging in de opstelling.
De 2e dochter was geëmotioneerd geraakt toen “Dat waar het om ging” tussen haar en de
jongste in kwam staan.

Wit kistje.
Ik heb haar gevraagd te duiden waar deze vrouw voor stond. Ze verteld tegen deze
representant dat ze haar heeft gezien in de buik van haar moeder, vroeger. En dat ze haar
heeft gezien in het witte kistje in de badkamer. Dat dat eigenlijk niet mocht, maar dat ze
stiekem toch was gaan kijken naar dat dichte kistje. Ik laat haar zeggen ik heb je ook
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verwacht, net als onze moeder en je bent niet in ons leven gekomen. Deze zus blijkt na 9
maanden doodgeboren.
“Je kwam wel in mijn hart maar niet in ons wiegje. Ik kreeg een teddybeer en een pop in
jouw plaats.”
Wat langzaam helder wordt is dat alle dochters in dit huis hun deel al gehad hebben. En
dan gaat het over een deel van liefde, van moeder.

Samen verliezen.
De eerste dochter had het meest onverdeelde aandacht en liefde van de moeder. De
tweede dochter had het nieuwe kindje mee verwacht, en de pijn gedragen van het verlies.
Na de geboorte van dit dode kind was de moeder minder beschikbaar voor haar levende
kinderen, en toen kwam er nog een 4e kindje.
Die heeft meer verdriet dan liefde gekregen van de verdrietige moeder. Als een moeder
haar kind verliest, verliest ze een deel van haar hart, dat gaat mee de kist in met het kind
dat de aarde in gaat.
De tweede dochter heeft alle kinderen benoemd: jij bent de oudste en de eerste dochter.
Ze heeft gevoeld dat zij de 2e dochter bleef, maar dat de jongste de 4e op rij is geworden,
i.p.v. het derde kind. Hardop noemen we zijn met 4 kinderen, dat doet ertoe! Ook als er
een kindje is overleden. Dat kind telt door in de rij.

Rust.
Er kwam rust. Dat werd hardop benoemd. Ergens onderweg heb ik de stoelen gevuld met
representanten voor vader en moeder die er al niet meer zijn.
De focus van de moeder lag bij haar dode kind.
Vanaf dat moment is zij energetisch niet meer beschikbaar geweest voor de andere
kinderen.
Langzaam wordt helder dat verdelen van aardse goederen een wissel trekt op wat er na
de dood te verdelen valt.
Wie heeft bij leven het meeste van de ouders gekregen? Het meeste energie en liefde en
aandacht? Wie heeft er als dat helder is, dan recht op de lead als er na de dood verdeeld
mag worden?
Dat bij het aardse verdelen het helemaal niet gaat om aardse zaken maar om wat je wel of
niet energetisch hebt gekregen van je ouders. Geld=Energie=Liefde!
Ik heb geadviseerd dat de oudste een overzicht maakt. En dat de energetische balans gaat
mee werken in de eerlijke verdeling in het hier en nu. De balans en erkenning van hoe het
is gegaan maakt dat er echt een eerlijke verdeling kan komen van de aardse zaken.
Het ontroerde mijn klant diep, en mij ook.
Ik leer nog elke dag in dit mooie werk!

86

V&D, als ze zelf kon praten…

Als V&D zelf kon praten Wat zou hij of is het een zij, dat weet ik even niet, dan zeggen?
Systemisch gezien wil een organisatie (V&D) voortbestaan. Dat is een troostende
gedachte in tijden van rampscenario’s en ten onder gaan. En massa ontslagen, gaten in
binnensteden, en groot menselijk leed.
Als we in de onderstroom van deze firma kijken wat waren dan ooit de intenties? Was het
zo snel mogelijk veel geld verdienen? Was het dienstbaar zijn en kwaliteit bieden aan
mensen uit de middenklassen? Wat waren de dromen van Vroom en Dreesmann nou echt
eigenlijk?
Ik zie in mijn bedrijf als systemisch opsteller dat de oorspronkelijke “bedoeling” in de
muren van een bedrijf hangt. In het DNA van zijn medewerkers, die vaak levenslange
contracten hebben met een firma die wat bedoeling aansluit bij hun eigen ziel en zaligheid.
Dat geven deze medewerkers dan ook graag aan klanten en managers van zo’n bedrijf.
Als er een ondergang is wat gaat dan tenonder? Wat mag in liefde los gelaten worden en
wat komt er dan? Wie past dan nog en wie niet? Als er een familiebedrijf aan de basis staat
van een imperium waar is die familie dan nu? Wat sterft er werkelijk als de grote letters
V&D van de gevels in het hart van onze stad gehaald worden?
Is er adem om door te gaan en wat mag er dan los gelaten worden?
Welk nieuw leidend principe krijgt er ruimte? Wat wil er erkend worden in hoe het is
gegaan? Wat is de boodschap?
Ik herinner mij de V&D in Bergen op Zoom waar ik met mijn zus en moeder heen ging om
de kinderbijslag te besteden. De warme chocomel in het restaurant en de betaalbare
kleding. Ik werd echt geraakt bij het journaal gisteren dat het doek is gevallen. Voor alle
medewerkers denk ik er komt ruimte voor iets nieuws.
Voor de gezaghebbende beslissers bij V&D denk ik kijk eens wat er in het roept. Kunnen
jullie stil zijn en luisteren naar de onderstroom? Gaat het alleen maar over geld stromen
en onroerend goed? Gaat het over het vinden van een nieuwe levensader vanuit visie en
dienstbaarheid? Waar gaat het nou eigenlijk over?
Ik houd me van harte aanbevolen om dienstbaar te zijn aan dat wat niet gezien en gehoord
wordt. Dus CEO van V&D: vindt mij! Ik bied mij aan om de onderstroom bloot te leggen.
Van harte!
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Geplande toekomst of Emerging future?

Ik ben net terug van een heerlijk 2-daagse bij mijn opleider Jan Jacob Stam, aan het
Hellingerinstituut in Groningen, waar ook Emerging future centraal stond.
Eigenlijk heb ik niets nieuws gehoord, alles wat een feestje van erkenning en herkenning.
Op mijn impuls om de toekomst niet planbaar te maken maar me te laten vinden. Dat is
eigenlijk de boodschap van de afgelopen 2 dagen. (En kenmerkend voor mijn eigen
struggle de afgelopen 3 jaar) Ik heb geleerd dat de planbare toekomst gedaan wordt
vanuit je hoofd, maar ook vanuit je patronen van herkomst. De vraag die erbij hoort is als
je plannen maakt voor wie doe je dat dan eigenlijk? En wat heb je nodig om je te laten
vinden?
Mijn stap naar voren, los van zorg, bleek te zijn verbonden met mijn naamgenoot. In het
geven van een naam geef je ook de levensthema’s en energie die bij die persoon horen.
Het niet voltooide leven met alles wat niet is doorgegaan, omdat de dood erg vroeg kwam.
Ik heb haar tranen gehuild en mijn voeten op de grond gevoeld. Ik heb gebogen voor haar
lot en mijn hart voor leven teruggenomen. Thema bij leven is ook je hart meenemen en
niet achterlaten daar waar het ooit verloren ging of uit jezelf is geglipt. Zomaar in iemand
anders handen of, leven. Bij een oude geliefde, of bij een bedrijf. Ik heb geleerd dat leven
gaat over je laten vinden en de energie voelen en volgen van dat wat in jouw leven echt de
bedoeling is. Dat energie eigenlijk niet echt verloren is maar soms even kwijt.
As je ooit je hart hebt geleefd in zorgen voor, dan kun je dat hart niet ergens anders
instoppen als je van richting veranderd.
Mijn hart is opnieuw vrij. Ik kan met hart en ziel terug ondernemen en opsteller zijn.
Dienstbaar aan de richting die zich aan dient. Mooi detail is dat er zich in de pauze na het
terugnemen van mijn hart 2 afspraken aandienden in mijn mailbox. Ik ga de volgende stap
zetten in mijn traject in het onderwijs. Ik ga dienstbaar zijn aan een heel ander systeem. Ik
ga met mijn systemische radar luisteren naar waar die organisatie energie heen wil. Ik ga
mensen begeleiden die daar hun hart verloren zijn.
Dat ga ik helder en af en toe fluisterend doen. Ik bedacht dat ik een heuse
organisatiefluisteraar ben. Ik ga horen wat nog niet eerder werd gehoord, ik ga noemen
wat niet eerder is genoemd, ik ga zien wat onzichtbaar is gebleven,
Ik ga verbinden, ik ga sporen naar harten voor wie het verloren heeft. Ik ga zonder oordeel
mee ontrafelen. Dat blijf ik natuurlijk ook doen voor wie op mijn workshops gaat komen en
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in mijn kantoor in 1 op 1. Natuurlijk blijf ik trainen in de zorg en mijn workshops over de
dood vormgeven. Ik blijf meebewegen met wat zich aandient. Lang leve de emerging
future.
Wat een mooi begin van het nieuwe jaar! Met dank aan de meester:)
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Lord of the rings

Against all odds
Dat vind ik een mooie Engelse uitspraak.
Tegen alle verwachtingen?
Yuri werd tegen alle verwachtingen in geen Olympisch kampioen, onze Lord of the Rings,
werd Lord zonder goud.
Over verslaafd zijn.
Ik vraag me al een paar dagen af wie nou wat verloren heeft eigenlijk. Of wat met of
zonder pijn duidelijk is geworden. En ik heb gedacht aan een YouTube filmpje waarin
iemand iets roept over verslaafden. En verslaafd zijn. Ik zelf heb veel dingen fout gedaan
in mijn leven maar ik ben altijd zo bang geweest voor allerlei zogenaamde
geestverruimende middelen dat ik daar zelf niet aan ben begonnen. Ik heb vooral mijn
hart verruimd in mijn leven, dat voelt steeds groter en daar word ik erg gelukkig van.
Mijn geest heeft lang de baas gespeeld maar er is echt een ander kompas……
Geestverruimende middelen riepen mij ook echt niet. En nog niet gelukkig. Daarentegen
heb ik als ik aan het lijnen ben wel hele interessante discussies in mijn hoofd over het wel
of niet luisteren naar een chocoladereep die roept. Tenminste als ik lijn met mijn hoofd,
niet als ik zelf in mijn hart een besluit heb genomen. En daar ligt volgens mij een belangrijk
punt.

Ratrace.
De meneer op YouTube vertelde over een test met ratten.
Als een rat in een lege leefomgeving zijn leven heeft met aan de wand 2 waterflesjes, een
met water en een met GHB, dan raakt hij binnen no time verslaafd aan die rommel.
Als een rat leeft met andere ratten in een heerlijke kooi met hooi en speeltjes en andere
soortgenoten, en je hangt daar die 2 waterflesjes neer, dan drinkt hij alleen maar water.
Hij heeft helemaal geen hang naar GHB! Die man keek op die manier naar verslaafden.
Het tegenovergestelde van verslaafd zijn is niet nuchter zijn, maar verbinding. Voor mij
voelt dat als een wezenlijke waarheid.
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Perspectief.
Als we vanuit dat perspectief kijken naar Yuri, wat is dan het signaal? Dat hij uit verbinding
is geraakt. Met zichzelf, met zijn sport, met iedereen die wilde dat hij goud zou meenemen
in zijn koffer terug naar Holland.
Als hij die medaille wel had gehaald, voor wie had hij dat dan gedaan? Voor mij persoonlijk
hoeft het niet, volgens mij is topsport helemaal niet gezond. En word de wereld er echt
beter van? Volgens mij valt dat best mee eigenlijk.
Als hij die medaille wilde halen voor een ander dan is hij daarmee loyaal naar anderen.
Maar ik wil nog een andere vraag helder hebben. Nu hij die medaille niet mee naar huis
neemt, voor wie doet hij dat dan? Welke beweging laat zien waar hij als mens staat?
Wat ik pijnlijk vind is dat alles ontploft nu hij zijn een beweging heeft gevolgd, die
krachtiger was dan wat dan ook. Zelfs krachtiger dan de roep van het goud……
Terwijl het alleen maar van persoonlijk belang is om te weten wat hij heeft gediend in het
volgen van zijn beweging. En hem daarop te spiegelen. Zodat hij eens in zijn eigen hart
voelt welk besluit daar te horen is. En of dat is vanuit een bekend gedrag, afgehaakt en uit
contact en verslaafd zijn. Of dat er een andere boodschap in zit.

Gunnen
Dat is wat ik hem gun. Wij mogen afhaken op zijn gedrag, de vraag is kunnen we hem ooit
nog echt zien zonder een verslaafde te zien en af te haken op alle lessen op zijn pad.
Of word hij mens die is gevallen in zijn eigen valkuil en eigenlijk terug kiest vanuit pijn of
wat voor reden dan ook, het boycotten van zijn eigen succes. Kunnen wij naar hem kijken
en hem werkelijk zien zonder te oordelen?
Ik oordeel niet, en wens hem verbinding, met zijn eigen hartenweg en van niemand
anders. En een goede gids om dat voor elkaar te krijgen. (Familieopstellingen misschien?)
Misschien ziet hij over een poos wat een geschenk het is dat het zo is gelopen. En dat hem
dat langer gelukkig maakt dan een gouden plak die vroeg of laat in een doos op zolder
terecht komt.

Tot slot, wees eerlijk:
Er is in het grotere geheel he-le-maal niks veranderd.
Er is nog steeds Brexit, er zijn nog steeds oorlogen, IS ligt hier niet wakker van, er vallen
doden in verkeer, kanker is nog niet genezen. Er is nog veel meer te doen dan het scoren
van een gouden medaille. De bol draait gewoon door…….
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Generalist of specialist

Appel.
Als ik naar mezelf kijk als ik iets wil kopen of nodig heb dan richt ik mij het liefst tot iemand
die er echt alles van af weet. Ik ben echt een leek op het gebied van computers en ik word
als er dan een keer iets niet goed komt met m’n PC altijd heel erg blij van Apple services.
Deze mensen weten echt alles van hun appels, de binnen en de buitenkant, elke vraag uit
de mond van deze digibeet krijgt een antwoord. Dus hier hoef ik niet na te denken wat ik
zelf het liefste wil, een generalist of een specialist.

Eigen winkel.
Als ik kijk in mijn eigen winkel dan merk ik dat ik soms het gevoel heb, dat ik een keuze
moet maken. Ben ik breed georiënteerd en bied ik verschillende dingen aan binnen
bijvoorbeeld de sector zorg. Of bied ik gewoon mijn systemische vaardigheden aan voor
de hele wereld? Wat is het meest aantrekkelijk voor mijn potentiële klant?
Ik zelf ben nieuwsgierig en kan met mijn systemische intelligentie altijd op die manier naar
een wezenlijke vraag luisteren en komen met een interventie die past. Voor mij is het geen
werkwijze maar een manier van kijken en luisteren naar de wereld en wat zich beweegt
om mij heen.

Vrouwen.
Ik was vorige week een paar dagen in Frankrijk en had daar een kleine groep vrouwen met
levensvragen. Ik wilde voeling krijgen voor mezelf of het werkt voor mij in een andere taal.
Mijn Frans is van een niveau dat toereikend kan zijn, en mijn tweelingzus is een goeie
souffleuse, dus het kwam helemaal goed. Het wetend veld heeft vaak geen woorden
nodig, en die energie waarmee ik werk is universeel. Ik heb hartenmoed op gedaan om in
oktober in het Engels te werken op het Nursing congres in Rotterdam. Voelt goed, komt
goed, ik ben al aangehaakt. En hoop beetje bij beetje de deelnemers ook op mij. Ik ga mijn
ZomerZuster in het Engels voorlezen, en een dynamische krachtenveld analyse doen over
het veld van ouderenzorg. How to do the right things right? Eerlijk? Ik laat me vinden en
weet het nog niet….
Levensvragen zijn ook universeel heb ik gemerkt. Deze Franse vrouwen willen ook
gewoon rust in hun lijf wat hun zielenweg aan gaat. Of hun hartenpijn.

Onderwijs, systemisch wijs.
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Terug naar mijn winkel. Ik ben onderweg met een basisschool. Systemisch wakker maken
en begeleiden. Ik voel dat ik ben aangehaakt aan wat er speelt in onderwijsland en ga de
kranten en berichten op het net anders lezen. Ik geniet van dit traject en de verbinding die
ik maak met deze mooie mensen die systemisch op hun eigen manier al erg intelligent zijn.
Dat ik de ruimte krijg om mijn expertise in te brengen. Ik voel me een bevlogen mens, en
dat voelen zij natuurlijk ook. Het principe “to know, to like, to trust” dat ik aangereikt heb
gekregen op een marketingtraining doet hier echt zijn werk. Aan beide kanten.

Schrijvend wijs.
Als je aan me vraagt wat ik het aller allerliefste doe en dat het dan niet voelt als werken
terwijl er wel facturen de deur uit gaan, dan is het systemisch werken. Zelfs als ik in de
zorg bezig ben is dat de bril waardoor ik kijk. En de ander niet alleen met mijn ogen zie,
maar ook met mijn hart. Voor mij gaat het over erkennen van patronen, zeggen wat ik zie
zonder oordeel. En meebewegen met de ruimte die komt om precies mijn ding te doen. Ik
ben een systemisch specialist. Het is niet alleen mijn vak, het zit onder mijn huid en is er
altijd.
“Schrijvende wijs” heb ik mijn antwoord al, ik wil een specialist zijn, in hart en nieren!
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Opstellingen in het onderwijs

Mijn vriendin die in het onderwijs zit vindt mijn winkel en alles wat ik verkoop boeiend en
ze vraagt of ik tips heb voor een situatie in haar klasje. De kinderen zijn 6 of 7 jaar oud.
Daar zitten wat kinderen in die met verlies te maken hebben gehad. Ze heeft de opdracht
een soort van themadag te bedenken om een andere flow te brengen in deze groep. Ze
stelt me de vraag of ik iets kan met mijn opstellingen in het onderwijs.
Wat ze moeilijk vindt is dat er kinderen zijn met allerlei soorten van verlies. De een heeft
een moeder die is overleden, de ander heeft ouders die uit elkaar gaan. Ook zit er zelfs
een kind in van ouders die gevlucht zijn uit hun vaderland, en daar opa’s en oma’s hebben
achter gelaten in hun vlucht. Ook dat is verlies. En deze kinderen spreken niet genoeg
Nederlands om er een praatje over te maken. Er zijn ook kinderen van wie de moeder een
doodgeboren baby’tje heeft gekregen, of een miskraam. Ook dat is verlies.
Ze vraagt me mee te denken in een werkvorm binnen haar groep in het onderwijs, die
weinig woorden nodig heeft maar voor zichzelf spreekt. Ik bedenk een soort van 3 traps
interventie. En ben erg benieuwd hoe die gaat uitpakken. Ik beschrijf in mijn verhaal het
plan gemixt met hoe mijn vriendin het heeft aangepakt, en wat eruit is gekomen
Eerste sessie: Ik stel voor dat ze met deze kinderen een stuk gaat wandelen, en ze een
mandje of tasje geeft om stenen te verzamelen, grote, kleine, mooie stenen, in allerlei
maten en vormen en kleuren. Vervolgens wassen ze de stenen en mogen ze de stenen
laten drogen en schilderen.
Tweede sessie: Ze maken ze een tekening over hun thuis, een die zonder woorden verteld
over het verhaal waar ze zelf onderdeel van uit maken.
Derde sessie: Ze zet twee manden neer in het lokaal waar ze werkt met haar ijverige
clubje. Een met kaarsjes en een mand die leeg is.
De groep legt de tekeningen op de grond neer in een kring en in het midden zoeken de
kinderen een plaatsje. Iedereen mag zijn eigen steen pakken en krijgt de opdracht om in
gedachten te denken hoe zwaar deze is en dat hij eigenlijk staat voor verdriet dat ze met
zich mee dragen. Als ze daarover willen vertellen mag dat, als dat niet nodig is hoeft het
niet. De steen mag in de grote mand die in het midden staat, en als ze de steen in de mand
leggen leggen ze ook het verdriet dat ze dragen in de mand. Zodat ze zich lichter voelen in
hun hart. In plaats van de zware steen mogen ze een licht kaarsje pakken uit de mand die
daarnaast staat.
Mondjesmaat vertellen de kinderen wat de steen bij zich heeft. En waar hij voor staat. De
opdracht is om naar elkaar te luisteren en niet te reageren. Er ontstaat een ontroerende
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stilte. En de kinderen voelen zich vrij om te benoemen of niet.
Als alle kinderen hun steen in de mand hebben gelegd mogen ze hun stoeltjes omdraaien
en kijken naar de cirkel van tekeningen. Ze krijgen de opdracht om een (of meerdere)
kaarsjes te nemen en bij hun tekening neer te zetten. Kaarsjes die licht brengen in plaats
van zwaarte van de steen waar ze net afscheid van hebben genomen.
Deze middag eindigt in een zee van licht, vanbinnen en van buiten.
Een paar weken later spreek ik mijn ontroerde vriendin. De sfeer in de groep heeft een
andere flow dan voor de sessies. Een flow van licht.
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L’ Amour

L’Amour, de kwetsbaarheid. De liefde, de waarheid van het hier en nu.
Wat een zaterdag was het zeg, in Chateau Chapeau Cornu. De vuurdoop van een
workshop “Constellations Familiales” in het mooie Franse land. Het land waar mijn
andere helft haar hart aan heeft verpand. Het land dat mijn eeneiige tweelingzus zoveel
heeft gebracht en waar ze hetzelfde eigenlijk doet als ik.
Niet dat ze opsteller is, dat ben ik. Maar ze spreekt 4 talen en de allerbelangrijkste
spreken we samen. De taal van liefde en verbinding.
Ik heb uit haar netwerk en via mijn congres in oktober geproefd aan het werken over
grenzen heen. Ik spreek de taal en waar ik de finesse niet genoeg woorden kon geven
deed zij dat voor mij. Het was als een werken in een tandem, vanuit dezelfde intentie.
Toen we een kleine twin waren en samen een taal hadden hadden we ook niemand nodig.
Zaterdag was als vanouds, waar de een vroeger een zin begon en de ander hem afmaakte,
dat deden we zaterdag weer. En het werkte.
Wie bekend is met opstellingen weet dat woorden ook niet echt het belangrijkst zijn,
energie is universeel werkbaar, resonantie is overal.
Ik heb geleerd dat de Franse medemens gevoelig is voor de taal van het hart. En dat
thema’s universeel zijn. In een constellation waar een zus wilde onderzoeken waarom ze
een soort van te close band heeft met haar jongere zusje, zagen we een hedendaags
thema levensgroot voorbijkomen. (Vluchtelingencrisis)
De ene zus geboren in Algerije, de ander 5 jaar later in Frankrijk. En in die 5 jaar hebben
de ouders gekozen voor leven en vrijheid en kansen. En daarin is het hart van de moeder
in het land van herkomst achter gebleven. Terwijl haar lijf leven gaf aan een nieuwe
Française, was haar hart ergens anders. En die leegte heeft de oudste opgevuld. Zij is
daarmee op de plek van een moeder gaan staan en geen zusje geworden.
Hoe mooi dat te eren. En dan vervolgens deze zus naast haar moeder neer te zetten
tussen haar ouders in. Tegenover haar zusje waar ze zo mee is verbonden.
Mijn hart is hier, en het hart van onze moeder en vader is in het land van herkomst
gebleven. Zij zijn verbonden met de achterblijvers, die we niet konden redden.
Kom je bij mij grote zus? Jouw plaats is hier, naast mij en ik mis je.
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Lieve ouders, dank voor leven en vrijheid.
Het land van herkomst is voor altijd in mijn hart. Maar mijn plaats is hier, in Frankrijk.
Lieve ouders, dank voor jullie courage du coeur. Dank voor jullie harten-moed.
Ik heb 10 opstellingen gedaan en genoten van alle resonantie. Er is geen woord te veel of
te weinig gezegd en alles mocht er zijn. Alles klopte. De locatie en alle thema’s die voorbij
zijn gekomen. De dood, (le mort), het leven, (la vie), de oorlog, (la guerre), maar bovenal:
L’Amour. Voor alles wat er is.
Dus…… A la prochaine
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Misbruikt

In mijn praktijk kom ik regelmatig helaas mensen tegen die met het thema misbruik te
maken krijgen. Mensen die misbruikt zijn. Als ik spar met collega’s, dan zijn er bij die als de
klant dat toverwoord gebruikt echt het diepst van allemaal geraakt worden. E zijn erbij die
zich voornemen om rondom dat thema niet systemisch willen werken. Wat mij opvalt is
dat als mijn klanten dat thema met zich mee nemen dat het het best helpt dat ik dat als
gegeven aanneem. En vervolgens heel rustig vraag of er nog andere grote thema’s spelen.
Ik weiger om het etiket misbruikt, als hoofdidentificatie aan te nemen. Terwijl ik weet dat
het voor sommige mensen een leven lang een strijd is om daar anders mee om te gaan. En
die compassie voel ik met heel mijn hart. Ik weet wie het overkomt: men is tot in het diepst
van het hart, misbruikt.

Thema achter het thema.
Terwijl er een enorme uitnodiging uit gaat van mijn klant om dat als meest zware en
verminkend thema aan te nemen.
Ik voel daar iets heel anders bij. Het is alsof de dader door zijn slachtoffer heen mij vraagt
alle macht bij hem of haar neer te leggen. Om een speler te worden in het veld van
dynamieken die mee beweegt met dat gegeven. Het nodigt uit om mijn klanten voor altijd
te ontkrachten. Om mee te geloven dat het thema niet weg te wrijven is op het bont en
blauwe hart van mijn klant. Alsof men mij toestemming vraagt om de ziel die de levensles
aan heeft genomen op te geven. Om te blijven hangen in een verhaal dat steeds op
hetzelfde plot uit komt. En daar geloof ik dus niet in. Ik weiger mee te gaan in het spel van
de manipulatie. Ik geloof in zelf helend vermogen tot de dood ons scheid. En dan nog. Elke
ziel kan zich door zich te verbinden met het leven en zijn of haar weg levend houden.
Geloven in het goede. In het niet weggeven van je kracht aan wie heeft misbruikt. Het stuk
terug te nemen wat is afgenomen door de dader ook al ben je tot in het diepst van het hart
misbruikt, je kunt je hart terugnemen.

Het misbruik misbruikt.
Door je steeds te identificeren met de gebeurtenis geef je steeds opnieuw je leven weg.
Terug in de handen van degene die je levensadem heeft ontnomen. Je hebt een excuus om
je leven niet te leven. Om je energie verloren te laten gaan in identificatie met je grootste
wond, je on-heelbare gapende gat waar ooit je hart heeft gezeten. Waar word ik als
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therapeut toe uitgenodigd? De bevestiging van het onomkeerbare? Of om dat wat
verloren ging opnieuw te omarmen? Ondanks, dankzij de krater. Wordt mij eigenlijk niet
gevraagd te ook misbruiken? De kracht van de dader te vergroten?
Waar liefde en levenszin ooit hun plekje hadden en waar nu een gapend gat zit. Met de
grote vraag zie mij, mijn wond. Ik ben mijn wond geworden. Het komt niet goed, alle
patronen in mij leiden naar deze wond. Ik ben on-heelbaar en verloren. Eens misbruikt,
altijd misbruikt.
Ik geloof als mens en professional in het zelf helend vermogen, tot de dood ons scheidt.
En ik geloof in liefde die alles heelt, tot de maan en terug.
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Kip of ei?

Ei?
Vandaag had ik in mijn werk een prachtig gesprek met een leidinggevende over
leiderschap. Wat was er eerder, kip of ei?
Dat het niet nemen van leiderschap voor een gevoel van onveiligheid kan zorgen op de
werkvloer.
In de hele wereld gaat het op dit moment volgens mij over dienend leiderschap. Kunnen
de leiders van nu de wereld dienen? De aarde en al wat zij te geven heeft? Het volk, de
liefde? De vrede misschien?
Kunnen de leiders van nu de hedendaagse angst onder ogen zien zonder deze te voeden?
Kunnen ze een voorbeeld geven dat afgescheidenheid een illusie is? Of kleuren ze met alle
winden mee?
In de zorg kent leiderschap al lang vele gezichten. De weg is volgens mij gegaan over dikke
hobbels en nog.

Nieuwe leiders.
Maternalistisch leiderschap, paternalistisch leiderschap. Onder de noemer van dienend
leiderschap was er eerder misbruik van macht en geloofsprincipes.
In de hedendaagse zorg staat de directie voor zelfsturing, volgens mij gekozen vanuit
armoede en niet vanuit visie. Alles vraagt om leiderschap, als er niet iemand voor wordt
betaald dan neemt iemand toch die rol, en wordt onbenoemd leider. En die naam kan
iedereen in een team je noemen….
Dat iedereen weet dat zijn of haar wensen leidend zijn. Vaak bij gebrek aan visie boven in
de hoogste boom.
Er is duaal leiderschap, dat de schijn heeft van gedeeld leiderschap en dienend zijn. Maar
er is echt maar 1 principe de baas. En niets anders raakt in mij meer de werkelijkheid.
Bij duaal leiderschap in zorg denkt de medicus dat hij of zij leider is maar als de financiële
directeur de kaders niet gezond houdt, dan is er geen geld om te helen.
Ik hou van die helderheid omdat er een wederkerige afhankelijkheid in zit. Vraagstukken
over leiderschap hebben vaak te maken met het ontkennen van die wederkerige
afhankelijkheid. Als de centen niet op orde zijn kan de heler niet helen.
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Dus eigenlijk is de financiële man of vrouw de ‘echte’ leider.

Kip en kuiken.
Mijn gesprekspartner van vandaag heeft iets met kippen en ze vertelde mij dat als de haan
zijn leidersrol niet echt pakt dat dan de hennen in zijn ren geen eieren leggen.
Hij kan zich dan dus niet voortplanten, en er is niks te vreten voor wie het hok opruimt.
Wat een mooie plaatjes schoten er de rest van de dag door mijn hoofd.
De vraag hoe het is gesteld met het leiderschap is een hele simpele vanaf nu. Hoeveel
eieren liggen er ‘s morgens in het hok?
Geen ei geen leider. Jammer dat er dan in die wereld geen vrouwtjes echt de baas kunnen
zijn.
Of toch wel? Als jij mij niet laat zien dat je mijn baas bent, dan leg ik geen ei.
Als jij mij geen leidinggeeft en ik niet kan voelen wat de kaders zijn, dan groei ik niet.
Dan staat alles stil.
Wat een mooie nadenker. Geen ei, geen leiderschap.
Zo simpel is het……
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Groei of Bloei?

Ik kan mijn nieuwjaarswens niet helemaal duidelijk krijgen. Als ik terug kijk op 2015 was er
een groot “Bloeimoment” en dat was met het uitkomen van mijn boek ZomerZuster. De
rest was Groei. Ik weet dat er voor baby’s een boek is dat Oei ik Groei heet en dat zou er
voor volwassenen ook mogen komen. Wie weet is dat een idee voor dit nieuwe jaar.
Groei zit voor mij in kwartjes die vallen. Inzichten die met pijn en moeite worden
verzameld. Met vallen en opstaan. En Opstaan en vallen. Met blinde vlekken en steentjes
tegen het raam. Die je wel of niet hebt horen of willen zien vallen.
Groei zit in de pijn waarmee je steeds opnieuw de stof van je kleren veegt en moed
verzameld om opnieuw te gaan staan voor wat je voelt en vindt.
Groei zit in het gevoel als ik zo’n stuipje heb gehad en mijn blinde vlek achter me laat. Dat
moment dat ik naar de Hema fiets voor een nieuwe lippenstift, en de kapper vraag de
kleur opnieuw te mengen om mijn teint wat lichter te maken. Mijn verlangen naar licht is
aangeboren en iedere keer aanwezig en de drijfveer om na het vallen op te staan. Als
opsteller, als moeder, als ondernemer. Ik neem mijn Groei van 2015 ten volle en hoop dat
2016 een jaar van Bloei gaat worden. Het voelt al licht vanaf afgelopen nacht.
Ik start dit jaar met een 2-daagse bij mijn opleider in systemisch werken, Jan Jacob Stam,
aan het Hellinger instituut in Groningen. Ik maak hiermee een verbonden begin van dit
jaar. Het thema dat we gaan voelen en onderzoeken is de geplande toekomst en de
toekomst die echt de bedoeling is. De “Emerging Future”. Ik verlang naar de afstemming in
mijn lichaam als kompas. En daarna ga ik voelen wat ik echt wens voor mezelf en mijn
bedrijf dit jaar. Ga ik mijn ondernemerschap opnieuw omarmen en mijn grenzen
verleggen? Ga ik in liefde mijn zuster zijn loslaten? Ga ik toch voor de veiligheid van een
klein werknemer schap, of ga ik in vertrouwen verbinden met dat wat echt de bedoeling
is?
Ik ben dankbaar voor alle individuele trajecten die ik heb mogen begeleiden en nog
begeleid vanuit het afgelopen jaar en de startende moedigen die mij hebben gevonden. Ik
ben dankbaar voor mijn verbinding met het grotere geheel, en wat ik erin mag betekenen.
Ik wens mezelf Bloei, en niet alleen Groei. Lichtheid op het pad en dat ik in nog meer
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afstemming mijn ding mag doen.
Dat wens ik ook aan wie met mij verbonden is of nog gaat zijn. Wie al stiekem onderweg is
naar een individueel consult of een groepsworkshop.
De weg voelt als vrij, de kalender is geopend!
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Angst: een slechte raadgever

Zopa.
Mijn opa zei altijd: “Angst is een slechte raadgever, en vraagt erom om onder ogen gezien
te worden. Zodat je kunt voelen dat je groter bent dan je angst, meer bent dan je angst.”
Zijn waarheid wordt steeds meer de mijne.
En dat hij angst gekend heeft dat weet ik zeker, als jonge man met een gezin in Nederland
afgevoerd worden naar een werkkamp in Duitsland zal hemzelf oog in oog hebben gezet
met zijn angst. Wat hem ook een wijze man heeft gemaakt, die zichzelf tatoeëerde zodat
zijn eventuele dood geen dood van een onbekende zou zijn. Zodat hij ook na zijn dood, die
gelukkig toen nog lang niet kwam, eventueel kon zorgen voor zijn gezin.
Hij leerde mij mijn angst in de ogen te kijken. En mezelf te laten voelen dat ik meer zou zijn
dan dat.
En hij leerde mij en mijn zusje dansen, de muziek voelen in je buik, je rug recht, en je
voeten volgend over de dansvloer. Hij was een wijs man mijn opa.

Eerlijk.
Ik zeg niet dat angst geen deel meer uit maakt van mijn leven. Ik kan een lange opsomming
maken van soorten die mijn revue zijn gepasseerd. Voor donker en enge mannen onder
het bed. Voor de nacht, voor de dood. Voor de agressie in mijn leven van weleer. En angst
voor toekomst en leven. Voor het echte geluk. Om te spreken en mezelf te zijn.
Ik heb de hele rij gezien, en vooral gevoeld ook. En steeds weer in de ogen gekeken. En
gevoeld dat er in de andere helft van mijn bange hart alleen maar liefde te voelen is. En het
allerbelangrijkst: dat ik zelf kies wat mijn leven bepaald. Angst, of liefde. Dat dat echt een
keuze is, en helemaal aan mij en wat mijn leven betreft, niet aan iemand anders.

Op de proef gesteld.
Maar soms word ik op de proef gesteld door mensen die de angst wel laten regeren.
Politici, extremisten en psychoten. Doodeng wat er allemaal gebeurd.
Angst verkoopt, angst voedt angst en angst regeert. Maar niet in mijn leven.
Als ik mijn angst dreig te worden en ernaar leef kan ik voelen dat alle levensenergie uit mij
stroomt, en als ik kies voor liefde en compassie is dat wat er gaat stromen.
Als ik in mijn liefde en wijsheid kan staan dan vraag ik me met bloedend hart af wat er leeft
in alle daders die mensen aan het uitroeien zijn. Wat er leeft in een Duitse jongen van 18.
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Wie uit zijn systeem van herkomst representeert hij als hij in zijn depressieve staat van
zijn 10 anderen de dood mee in neemt? Was er ooit een opa die hem leerde dat doden
moedig was. God spelen op het veld van leven en dood?

Representeren.
Als er weer een Amerikaan zijn wapen leeg schiet op een school of straat, wie
representeert deze mens dan? Een ver familielid dat een oorlog uitvocht die de zijne niet
was? Ook vanuit angst, of religie.
Ik heb compassie voor God of Allah of Mohammed, wiens naam wordt misbruikt uit hun
naam. Door onwetenden die de echte harten boodschap niet hebben begrepen. Alles is
liefde. Er is maar 1 wereld en die is van ons allemaal. Alles in 1 geheel, wie een ander
vermoord, dood uiteindelijk zichzelf. En iedereen in zijn systeem van herkomst en wat na
hem of haar komt gaat daarvoor de rekening betalen.
Wie uit is op controle is los van liefde en de bedoeling van ons leven op aarde. We zijn hier
volgens mij om goed te doen en in liefde te zijn op aarde. Iedereen is gelijk. Geen man geen
vrouw geen God is anders, we spiegelen elkaar, elke dag op nieuw.
Op straat, in de tram, op het werk.

Kiezen.
Alles wat is wil gewoon gezien en geleefd worden.
In liefde en niet in haat.
Als ik kan voelen dat ik een keuze heb door te voelen dat er angst en liefde is en dat ik een
keuze heb, waarom doet de ander dat dan niet.
Ik hoop dat het stopt, het shamen, blamen, scheiden. De illusie van beter dan de ander te
zijn.
We kunnen allemaal samen zijn, in liefde. De bol is van ons allemaal.
Ik ben benieuwd wat de wijze man van weleer voor tips zou hebben als hij in het hier en nu
zou leven, of hij andere tips zou hebben als vroeger. Maar ik denk het niet!
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Een kooitje met vogeltjes

Eenvoud.
Mijn jaar begint levendig, en m’n kalender puilt echt uit van allerlei zaken waar ik me mee
verbind en die ik aan het onderzoeken ben.
Deze week had ik een ontmoeting met de doelgroep van het huis waar ik mijn ding mag
doen. De intentie die ik uitsprak was dat mensen buiten hun comfortabele zone uit
mochten spreken wat “thuis” voor hen betekende. Natuurlijk besef ik mij ten volle dat het
echte thuis voorbij is als je bent ingetrokken op een long stay afdeling. En dat dat pijn doet
dat heb ik gelukkig nog niet persoonlijk aan den lijve ondervonden, maar ik kan best
eventjes in de schoenen staan van wie ik dien. Echt waar.

Zien wat er is.
Pijn mag erkend, verlies van gezondheid en relaties die veranderen, ik zie het allemaal.
Ik zie het en neem die last niet over, dat is niet wat ik kom doen. Ik kom verlangen ophalen.
Verlangen naar wat wel kan. De toverstokken zijn op, werkelijkheid wil zich gezien voelen
zoals ze zich voor doet. En ik dien dat wat dan komt. Hoe kun je je nieuwe situatie
omarmen met al wat is en wat verloren is gegaan? Een kooitje met vogeltjes. Zo simpel kan
het zijn.
Als die acceptatie niet komt dan kan het nieuwe perspectief ook niet omarmt worden, en
dan word het nooit een thuis. Misschien moeten we het anders noemen. Maar de pijn van
wat was mag er wat mij betreft ook zijn.
De uitnodiging naar wie aanwezig was om zijn of haar geliefde te ondersteunen, was om
iets te noemen dat naar thuis verwees.
Iets wat thuis betekenend. Welke geur hoort daarbij? Ik heb eerder een soort van “thuis”
gezien met de appeltaartconcerten, in Amsterdam. De geur van versgebakken appeltaart,
en dan iemand die life muziek komt maken. Ik ga heb dat beeld op m’n lijstje gezet en
onderzoek het serieus voor waar ik nu werk. Maar wat is thuis in hier en nu, voor deze
bewoners?
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Kooike mee veugeltjes.
Na een beetje ongemakkelijke stilte roept een mevrouw dat ze op vrijdagavond haar hele
leven zelfgebakken frietjes heeft gegeten. Das een mooi idee. Dat is ook te
verwezenlijken. Zelf piepers snijden en bakken, hoe gezellig is dat? En ja, de dochter met
wie U dat deed de laatste jaren, die mag dat voor de groep komen doen als ze dat fijn
vindt. Echt waar. Niet vanuit krapte maar vanuit een oprechte uitnodiging een beetje in te
brengen wat U herkend, en waar U vrolijk van wordt. En wat betekenisvol is voor jullie
samen.
Een ander roept dat een wandelclubje leuk zou zijn, van harte uitgenodigd.
Bij een bewuste ronde langs iedereen maakt een meneer oogcontact met me en brabbelt
wat. Het wordt stil en ik vraag hem of hij het nog een keer wil herhalen.
Thuis is: een “ kooike mee veugeltjes”. Zijn ogen lachen, zijn hele gezicht straalt. Zo simpel
is het.

Doenewe.
Of dat nou goed gekeurd wordt in het uiteindelijke plan zal me een worst wezen. Die
meneer gaat zijn " kooike" krijgen. Kost geen miljoenen, vraagt een extra stofzuiger, of
handveger en blik. Maar veugeltjes gaan het worden wat mij betreft. (Kooitje met
vogeltjes voor de niet-brabo’s onder de lezers)

Verlangen.
In het uitspreken van zijn verlangen zie ik een volwassen man met een groot hart, in een
lijf dat gebreken heeft. Ik zie mijn opa, en ik zie een soort ondeugd dat levendig is.
Het duurt even maar dan heb je ook wat. Oprechte aandacht, doorvragen en denken in
mogelijkheden.
Iemand roept nog, ik wil een aquarium, ik had altijd zo’n levend schilderij.
In gedachten bedenk ik er ook nog een knuffelhond bij. Mijn in mogelijkheden denkend
brein met open hart draait op volle toeren.
Mooi werk, wat je met je hart allemaal kunt doen!
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Nooit af.
Diep in mijn hart weet ik dat er nog heel veel thema’s werkbaar zullen zijn in mijn praktijk.
Ik heb de intentie dat ik eeuwig zonder oordeel zal blijven. En ik erken dat er oordelen
zullen zijn. Vanuit mijn eigen systemen en mijn eigen pijn. De pijn in mijn systeem van
herkomst die nog verder erkend mag worden.
Ik dien mijn grote dromen om dienstbaar te zijn aan wat mij vindt, en wat helderheid
behoeft. Dankbaar ben ik dat het systemisch werken mij gevonden heeft. Dat ik mijn
weerstand om ervoor te gaan staan heb omarmd en heb gelaten.
Dank mijn ouders en grootouders aan alle kanten, dat ik mag ZIJN.
Ik ben dankbaar dat ik zichtbaar kan worden, als mens en als professional.

Trudy Hommel
www.trudyhommel.nl
info@trudyhommel.nl
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