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het

denken

Beste meneer Damiaan,
Hoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum, hoogleraar psychiatrie, filosoof en theater optreder.
Op 30 augustus 2015 kijk ik naar zomergasten van de VPRO en zie ik u als een vriendelijke, open man in het
programma.
Ik ben vooraf al geïnteresseerd omdat het ook met mijn vakgebied van doen heeft.
Het doet me goed dat u ook over uw grens heen kijkt en daar ook moedige stappen in doet, o.a. in het theater.
Vanuit mij wil ik toch ook een moedige poging naar u wagen omdat ik via u een mogelijke ingang voel, om in
onze maatschappij en in de reguliere gezondheidszorg meer een ‘en, en, en’ te maken. Juist in de verbinding van
eigenschappen en deze als kwaliteiten te erkennen. Ik strijd voor bewustwording en verandering hierin. Ik hoop
in u hierin een medestander en uitdrager te vinden. Ook hoop ik dat u de moeite neemt om dat wat ik u opstuur,
door te lezen/kijken.
Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Irene van der Wolf, Gestalt-art therapeut/opleider, beeldend kunstenaar,
docent en auteur.
Het is niet zo eenvoudig, het 1 is met/aan het andere verbonden, het 1 bestaat d.m.v. het andere zoals bij een in
en uitademing. Ik kan niet scheiden en ik heb ook het 1 los te maken van het ander om helderheid en zicht te
maken. Dat is een lastig proces want net als ik ergens denk te komen, als ik ergens zekerheid en waarheid denk
te vinden ligt dat vervolgens ook weer op z’n gat. (Zie stukje uit m’n boek Beeld in Zicht II, Verschil.) Er is niet 1
waarheid, alles is waar en niets is waar, het is maar van welke kant je kijkt. Het is in ieder geval een dynamisch
geheel.
Ik begin dus maar. Ieder mens kijkt vanuit haar eigen ogen, voelt en denkt vanuit haar eigen lichaam, vanuit
haar eigen plek en vanuit haar eigen ervaring. Met dit alles bekijk je de wereld en begeef je je hierin. Ik noem dit
maar even voor het gemak je eiland. Vanuit je eiland kun je verbindingen maken met andere eilanden of niet.
Als ik zo kijk naar uw verhaal op televisie dan zie ik dat we met een aantal eilanden beide, verbindingen hebben.
Vanuit een ander vertrekpunt en wel verbinding hebben.
Ik wil u een, naar mijn inziens, teveel verborgen eiland onder de aandacht brengen. Ik noem het maar het en, en
, en, en, en eiland. Alleen door ons te verbinden, binnen en buiten ons met het andere, met het verschil, komen
we tot groei en bevruchting en geheel(d).
In het programma brengt u o.a. een tweetal cliënten onder de aandacht.

het meisje met de dwangstoornis
Ze filmt zichzelf, dat doet ze omdat ze bang is dat ze iemand zou kunnen vermoorden of dat ze er iemand de
opdracht toe geeft. Om zeker te weten dat ze dat niet doet filmt ze zichzelf. Ze filmt ook personen die zo’n
gevaarlijke opdracht uit kunnen voeren. Haar vader controleert de 7 a 8 uur durende films per dag of er niets erg
is gebeurd.
U geeft mogelijke oplossingen:
Ze mag niet meer filmen en ze moet mannen aanspreken en vertellen wat haar klacht is en dit ook niet filmen.
Vanaf 2007 heb ik verschillende boeken geschreven vanuit m’n kunstenaarschap en gestalt-art therapeutschap.
In m’n tweede boek schreef ik een volgend stukje:

Gedachten

Zaterdag ben ik met mijn twee zoons naar hun
voetbalwedstrijd gaan kijken. Ze speelden uit.
Op de terugweg zat een van hun naast me in
de auto en kwam met het volgende. Hij zegt: Ik
denk soms zulke rare dingen, heel raar. Bijvoorbeeld
dat ik de poesjes in de kachel wil gooien
en dan ben ik ook bang dat ik dat ga doen. (We
hebben een nestje jonge poesjes en in dit jaargetijde
een rood gloeiende kachel. Als er iemand
gek is op deze kittens dan is het deze zoon, dus
dat is het niet.)
Ik zeg dat ik blij ben dat hij er mee komt en
dat wat er bij hem op komt heel gewoon is en
dat daar niets raars aan is. Ik heb dat ook, zeg
ik. Dat soort dingen komt ook in mij op. Dat is
mens eigen. Als we een aantal dagen later met
zijn vieren bij de kachel zitten vraag ik of bij m’n
andere zoon en m’n man deze gedachte ook is
opgekomen en ze bevestigen dit. Deze gedachten
zijn dus eerder gewoon dan vreemd. We
lachen er eens hartelijk om.
Je hebt een bak waar van alles en nog wat in
zit: mooi, lelijk, lieflijk, gruwel, trouw, ontrouw,
zacht, hard, hart, ondersteuning, uitbuiting, je
kunt het niet opnoemen of het zit erin. Er is een
spanning van al die mogelijkheden naar degene
die ze tot haar/zijn beschikking heeft. Uit deze
bak kies jij. Als puber wordt je je bewust van
deze bak en leer je deze kennen, gebruiken en
hanteren. Al doende krijg je vertrouwen in het
maken van jouw keuzen. Jij bent de baas over
deze bak, jij kiest. Daarmee wordt je ook verantwoordelijk.
De opwinding van de veelheid,
en het besef dat het aan jou is welke keuze je
maakt, kan een overweldigend gevoel geven.
Al een aantal jaren staan er twee vilt werken op
de zolder. Ik denk het sluit wel mooi aan bij dit
schrijven en haal ze naar beneden. Nu ik ze weer
zie, zie ik iets wat ik nog niet eerder zag. Het is
een bak waar van alles en nog wat in zit. Handen
zijn er omheen geslagen en liggen erin.
Soms zijn dingen jaren onbewust en krijg je er
op een bepaald moment ineens zicht op.
normaal is abnormaal
abnormaal wordt weer als normaal en als kwaliteit erkent en ingezet
We maken van gewone menselijke eigenschappen, abnormaalheden. Dat is 1 aspect wat onderdrukkend en
ziekmakend werkt. Bepaalde gedachten, uitingen en gedragingen zijn, bijvoorbeeld zoals ik wil vermoorden, in
onze maatschappij verboden en veroordeeld. Je voelt en ervaart iets wat verboden is. Daarmee zet je jou onder
druk. Je moet dit weg doen en verborgen houden. Deze energie wordt als ziek betiteld. Deze eigenschappen
mogen niet in het licht. Je hebt andere energie nodig om deze energie eronder te houden. Ik wil vermoorden is
een energie met grote kracht. De eronder gehouden energie is er wel en waar blijft deze dan? Als je deze in
oorsprong naar buiten gerichte energie naar binnen richt noem je dit in gestalt retroflecteren: je doet jezelf aan
wat je de ander aan wilt doen. Wanneer je te veel retroflecteert dan goed voor je is raak je verstrikt in wat hoort
nu bij mij en wat bij de ander, je slikt je omgeving als het ware in. Je richt de energie, ik wil vermoorden’ naar
binnen. Je vermoord jezelf. Je dood je levensenergie en gaat werkelijk van binnen dood. Je wordt bijvoorbeeld

depressief. Je kunt deze energie ook ongecontroleerd naar buiten brengen, op alles en iedereen, ook dan maak
je geen echte omgeving. Het is de andere kant van hetzelfde. Je maakt geen contact met wat er werkelijk is. Je
vervreemdt van jouw natuur.
Als je bepaalde kwaliteiten veroordeelt en als maatschappij en in jouw weg wilt hebben, wil dat niet zeggen dat
ze er niet zijn. Soms ontsnappen ze als een duvel(tje) uit een doosje. Iets wat je opsluit bouwt spanning op, komt
zo onder druk te staan dat het er op een gegeven moment uit moet. Dat gebeurt dan met grote druk en
vervormingen. De kracht van deze kwaliteit heb je op deze manier ook niet ter beschikking. De kwaliteit komt
alleen af en toe ongecontroleerd en vernietigend naar buiten.

gebruik maken van de energie die zich aandient
Het 2de aspect is dat er geen gebruik wordt gemaakt van wat er zich aandient. De energie wordt gestoken in het
verbannen van wat de cliënt laat zien. Ik wil vermoorden. Naar mijn inziens en ervaring is het uitermate gezond
om deze energie naar buiten te richten. Daar te brengen waar deze hoort. Niet letterlijk, maar wel als kracht,
grens en levensenergie.
De jonge vrouw zegt dat ze bang is dat ze iemand zou kunnen vermoorden. Die energie is van grote waarde.
Deze energie naar buiten brengen, geeft stromen, leven en ruimte. Het brengt ook een duidelijke ik en jij, ik ben
ik en jij bent jij. Ik wil iemand vermoorden. Ik vermoord iemand. Wat de cliënt laat zien is het meest gezonde.
Dat ze iemand wil vermoorden is een gezonde reactie. Ze zal voor haar een goede reden hebben wat maakt dat
ze iemand wil vermoorden.
Als gestalt-art therapeut zie ik de waarde van deze energie/kwaliteit en erken dit als zodanig in het contact met
de cliënt. Er is geen goed of slecht, er is wat er is en dat is van waarde.
Ik maakt daar in therapie gebruik van door te zeggen: Volg je lijf in je vermoorden. Ik geef bijv. iemand een grote
handdoek en laat hem deze vermoorden, geef haar klei en laat haar haar lijf volgen in de klei en haar
vermoorden deel inzetten. Ik moedig haar aan om geluid en woorden aan haar vermoorden te geven en dit naar
buiten te brengen. Belangrijk want daarmee geef je gehoor en erkenning aan wat er werkelijk is i.p.v. je energie
te richten op het elimineren ervan of het abnormaliseren en het als ziek te behandelen.
Een belangrijke vraag is, wie wil je vermoorden?
De cliënt kan zo haar energie richten naar waar deze hoort. In gestalt beperk je je niet alleen tot de
voorgrond/tot het enkele (in deze situatie is dat zij die wil vermoorden) je kijkt naar het geheel/naar het veld
(naar degene die ze wil vermoorden). Als je je energie niet richt komt hij overal te liggen, ook daar waar deze
niet thuis hoort. In gestalt therapie kun je hier d.m.v. stoelen, werk aan doen. De cliënt zet dan degene
tegenover zich (op een stoel) en komt met haar woest, boos, pijn of wat er in het moment is, en brengt dit in
contact. Er volgt een dialoog (verbinding van de 1 en de ander). Er volgt een contact proces.
Je vermoorden breng je naar buiten in plaats van dat je deze naar binnen richt en intern jezelf vermoord. Deze
jonge vrouw vermoord zichzelf i.p.v. dat ze haar energie op een gezonde manier naar buiten brengt. Deze energie
is menselijk en niets mis mee, sterker nog deze behoort tot haar natuur en is van grote waarde.

Verbinding, een en, en, in plaats van een of het 1 of het andere
Beide, het geheel is van belang.
Je hebt beide nodig: de controle, de gerichtheid, je denken voor deze organische energie. Een kanaal om deze
energie ruimte en leven te geven. Dan kom je tot bevruchting. Dan kom je tot groei en bouwen.
Alleen maar in de controle, in het vast, in de begrenzing, voorgrond/deel, in de besturing raak je dood,
vervreemd en afgesneden van je levensenergie, van het geheel van jou en je omgeving.

Alleen maar in grenzeloosheid, chaos, ruimte, voelen, veld/geheel, vrijheid raak je stuurloos, maak je geen
richting en focus. Kun je niet vastzetten, vindt je geen grond maar blijf je zweven. Je maakt geen
voorgrond/figuur.
Het geheel ontbreekt wanneer er geen en en is. Zonder lijden, geen geluk, zonder leven geen dood, zonder lach
geen traan, zonder inademing geen uitademing, zonder licht geen donker, beide hebben elkaar nodig en bestaan
door middel van elkaar.
Je hebt beide waarde toe te kennen, samen te laten werken en te verbinden. Dat is een geweldige ontdekking
en mogelijkheid voor je hele wezen. Trouwens die wist dit al lang, het is immers onze natuur. Voel maar of je als
kind leert om je af te snijden van je natuur. Wij leren dat weer aan onze kinderen. Als volwassenen zetten velen
dit patroon voort zonder dit zich bewust te zijn. Ik strijd voor bewustwording en verandering hierin. Juist in de
verbinding van eigenschappen en deze als kwaliteiten te erkennen.
Gestalt brengt verbinding in wat in onze cultuur veelal gescheiden is. Voorgrond en achtergrond = veld. Als ik
me richt, voorgrond maak, verdwijnt dat wat er omheen is naar de achtergrond. Richten is ook beperken,
elimineren. Dit wel en dat niet. De genoemde cliënt , wordt er als voorgrond uitgelicht. Je maakt haar los. Los van
de achtergrond. Er is alleen een ik. De verbinding van het veld en haar geheel, raakt zoek. Dat gebeurt zowel
binnen haar als buiten haar. Haar eigenlijke/authentieke ik delen maakt ze tot een jij, dat wat buiten haar ligt en
niet bij haar hoort (dat monster). Ze vervreemd haar natuur en herkent dit ook niet meer als zodanig. Ze maakt
geen verbinding in zichzelf met haar geheel. Ze maakt geen en. Ze zegt niet ik ben ook een monster. Buiten haar;
de hulpverlening, haar vader, het meisje dat zegt dat ze stinkt en de cultuur met haar veroordeling hierop, raken
ook zoek.
Gelukkig voelen is niet alleen blij zijn, gelukkig voelen is een en, en, en maken. Dat is volgens mij de voorwaarde
voor geluk. Alleen door een en te maken kun je je gelukkig, compleet en geheel(d) voelen. Een of is
buitensluiten, beperken. We zijn ook onmenselijk. We zijn niet alleen maar menselijk. We zijn het juist beide, dat
is nu net menseigen. De onmenselijke kant zie je overal achter het gordijn, ondergronds of bij de ander. Om alle
eigenschappen als kwaliteiten te zien is van belang. Zonder oordeel. Zo niet dan amputeer je je levensenergie en
zet je jouw natuur gevangen en heb je deze niet vrij. Je gebruikt dan je energie om eigenschappen waar je een
oordeel op hebt te onderdrukken. Je raakt eenzaam, gespleten en vervreemd.
Veel reguliere hulpverleners richten en beperken zich veelal op het controle gebied. Mijn twijfel zit er niet in dat ik
niet geloof dat deze het beste met de cliënt voor hebben. Wel voelt het pijnlijk wanneer de hulpverlener de
levensenergie van de cliënt niet benut en inzet, maar mede ontkent en onderdrukt. Dit wordt niet als zodanig
gezien en is veelal naar mijn inziens onbewust. Wat je zelf niet leeft en hebt verworven kun je een ander ook niet
brengen. De cliënt raakt verder van huis en leert nog meer zijn natuur te onderdrukken, te verdoven en te
controleren. Pijnlijk.

cliënt Nanda
Voor mij valt het ook op dat het vrouwen zijn. Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen die psychisch ‘vastlopen’
dan mannen. Dat heeft natuurlijk alles met culturele ruimte te maken. Vrouwen leren af om op enigerlei wijze te
moorden, een haai naar buiten te wezen, uit te halen, onafhankelijk, lelijk te zijn. Vrouwen worden daar in
vergelijking met mannen nog meer in ingeperkt en ingesnoerd. Ben mooi, lief, zorgzaam, verbindend,
grenzeloos, volgzaam en aangepast. Hoe vaak worden vrouwen niet geprezen om het fijt dat ze altijd voor
anderen klaar staan. Altijd, zonder grens. Waar is de ruimte voor dit totale menselijk voelen. Dus ook om het
lelijk, rauw, grens, boos, egoïsme, autonoom en het verschil als kwaliteiten te erkennen? Deze energie worden
met antidepressiva onderdrukt omdat je anders wel erg fel en uitgesproken bent. Ze zijn niet gecultiveerd
genoeg, niet gecontroleerd genoeg, niet hoofd genoeg. Ik werk met veel vrouwen en ik kom het regelmatig
tegen dat vrouwen antidepressiva slikken om hun emotie te temperen en hun natuur eronder te houden.
OOOOOOOHHHHH. Het gezonde, hun levend doden ze in zichzelf en onze maatschappij ziet dit als ‘goede’ en
beheersbare oplossing. Ik voel en maak me hier kwaad over.

Vanuit mijn eiland gezien, ontneem je iemand van z’n kracht, waarde, grond, autonomiteit, authenticiteit en dat
voelt ernstig. Iemand laat zich ook van zijn kracht, waarde, grond, autonomiteit en authenticiteit beroven. De
kracht en macht komt zo buiten je te liggen en daarmee ook de verantwoordelijkheid en autonomiteit.

Nanda: wordt voorgesteld als ziek.
In het begin van haar puberteit zegt een klasgenoot tegen haar dat ze een slechte adem heeft. Nanda zegt: Dat
was een enorme schok voor me. Het houdt me sindsdien bezig.
Ze blijft de hele dag met de gordijnen dicht, ze is alleen en ze maakt zich zorgen. Het is zo sterk zegt ze: het voelt
alsof ik tegen een monster vecht.
In de gestalt noem je dit implosie, ze is dicht- en naar binnen geslagen. Ze heeft dat ‘monsterlijk kind’ ingeslikt
en richt haar agressie naar binnen i.p.v. naar buiten wat een gezonde beweging zou zijn.
Ze heeft alle behandelingen gehad maar niets werkt. Nu dus DBS (Deep Brain Stimulation) waarbij elektroden in
haar hersenen worden geplaatst. Als er verbinding is tussen Nanda en de computer kan de stimulatie beginnen.
“Het voelt alsof ik 2 glazen wijn op heb, ik voel me tipsy”, zegt Nanda. Maar geen verder bijwerkingen? vraagt u.
De apparatuur kun je aanpassen, je bestuurt de mens van een afstand. Je veranderd elektrisch bepaalde
gedragingen. Je kunt de angst naar beneden doen of doen stijgen.
Het voelt akelig in mijn lijf omdat het triest voor deze jonge vrouw voelt die hier al jaren mee worstelt. Ze
controleert en kapselt haar leven in. De groei is nu net om haar monster, haar boos bijvoorbeeld, als deel van haar
te erkennen, naar buiten te brengen, en ruimte te geven aan haar monster i.p.v. dat deze in haar opgesloten blijft
zitten en ze deze kwaliteit van zichzelf vervreemd. Daar zit het werk naar mijn inziens. De oplossing van een
hersenstimulator die van buitenaf regelt legt geen verbinding tussen beide gebieden. Maakt juist geen gebruik
van de levensenergie die de cliënt laat zien en dat voelt spijtig. Dan laat ik de gigantisch hoge financiële kosten
en de jaren lange afhankelijkheid van deze apparatuur nog buiten beschouwing. Het gaat over innerlijke groei en
ruimte en die ontbreekt naar mijn inziens.
U zegt: ‘ik wil de mens niet verbeteren ik wil een tekort opheffen, het ziektebeeld weghalen. Er is een gebrek in
de hersenen in hoe mensen zijn, waardoor ze niet menselijk kunnen leven. Mijn plicht is om dit op te heffen.’
Dit geschreven vanuit een ander eiland.
Met veel groeten en ik hoop dat ik uw eiland bereik. Het is een soort flessenpost op zee, je weet het nooit.
Misschien dat u mijn schrijven wilt overwegen. Ik mis zelf ook, sla ook hier en daar de plank mis. Ik ben ook een
deel van het geheel. Samen vormen we een geheel.
Graag nodig ik u uit om van gedachten te wisselen. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd in ons
atelier/praktijk.

Irene van der Wolf

Ze controleert en kapselt haar leven in. De groei is nu net om haar monster, haar boos bijvoorbeeld, als deel van
haar natuur te erkennen, naar buiten te brengen, en ruimte te geven aan haar monster i.p.v. dat deze in haar
opgesloten blijft zitten en ze deze kwaliteit van zichzelf vervreemd. Ze dood hiermee haar levensenergie.

Ik zet mijn tanden in. Ik bijt, ik zet vast. Ik bescherm mijn grond, mijn zelf. Ik maak mij bij machte.

Ik verweer mij, ik maak me bij machte, ik lust je rauw.
Ik maak mij tandeloos. Ik kwijl en vervloei. Ik lever mij over en uit. Ik maak mij machteloos.

Ik leef zoals mijn ouders van mij verwachten, ik leef hun perfecte plaatje. Ik doe mijn eigen wijze,
grond en kracht weg. Ik ben aanpassen. Wie ben ik?

Gevangen
Ik ben gevangen wanneer ik delen van mij in de kast laat staan en wanneer ik ze niet gebruik als mogelijkheid. Ik
gebruik mijn energie om deze delen uit het licht en zicht te houden. Ik maak me gevangen wanneer ik dat wat in
mij is veroordeel. Ik ontken en vervreemd me van deze delen naar binnen en naar buiten. Ik herken mijn eigen
natuur niet als zodanig en beschouw dit als vreemd, als niet van mij. Een mooi voorbeeld is dat ik een cliënt in
groepstherapie had met auto-immuunziekte. Ze zag haar eigen natuur als vreemd en bevocht deze. Je dood je
eigen leven en raakt van huis en je pad kwijt. Ze wilde daarin niet opnieuw kijken/voelen en is afgehaakt. Haar
auto-immuun ziekte is de meest gezonde reactie van haar lijf. Dan moet iemand wel zelf willen en durven kijken.
Pijnlijk om te zien wanneer iemand zich zo tegen zijn eigen natuur keert en zichzelf aanvalt.
Ik maak geen ‘en, en, en’ maar een of.

Ik herken mijn eigen natuur niet en beschouw dit als wezensvreemd.
Ik houd mijn levend eronder en dood dit.

Ik splits me op in delen, in eigenschappen, in kwaliteiten. Ik splits me op in wat wel en niet in het licht/zicht mag.
Ik ga weg van wat me angst inboezemt.
Niet omdat dit mijn natuur is, maar omdat ik het zo heb geleerd, me hierin heb aangepast en dit als mogelijkheid heb aangenomen. Ik gebruik mijn energie om delen van mij eronder te houden. Deze energie heb ik niet
vrij. Ik heb deze kwaliteiten niet ter beschikking, neem hier geen verantwoordelijkheid voor en leef deze niet.

Ik splits me op in wat wel en niet in het licht/zicht mag. Ik ga weg van wat me angst inboezemt.

Ben je bang van je monster?
Van je boos, lelijk, je onaangepast, je dader, je verschil, je afsteken, je anders zijn, je grens, je strijder, je
gerichtheid, je centraal stellen, je zichtbaar, je dominantie, je dwingend, je sturend, je bepalend, je stotend, je
vast en onwrikbaar, je tastbaar, je aanstootgevend, je instinct, je drift, je kracht, je rauw, je uithalen, je lomp, je
bot, je aangaan, je actie, je ongenuanceerd, enz.
Het zijn ook levende delen van jou, die bij jou basis horen.
Over het algemeen zijn deze kwaliteiten lastiger voor vrouwen om deze te eigenen. Ik ben ook……………..
Als je deze van jou vervreemd, komen deze allemaal in je omgeving te liggen en kun je deze kwaliteit niet voor
jou inzetten. Je raakt afgesneden van jouw natuur/wezen.

Ik ben ‘en, en, en, en, en, en, en’, geheel(d). Ik kan kiezen.

Dank voor: leren aan elkaar, cursisten, cliënten, studenten, ik leer minstens net zoveel aan jullie als jullie mogelijk aan mij.
Irene van der Wolf Beeldend kunstenaar, Gestalt-Art therapeut/opleider, auteur

