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NIETS TE BEWIJZEN 

De gevangenis van starheid 

Als een stel tegen me zegt dat ze nooit ruziemaken, zeg ik: ‘Dan is er ook geen intimiteit 
tussen jullie.’ 

Ruziemaken is menselijk. Als we ruziemaken vermijden, gaan we eerder in de richting van 
tirannie dan van rust. Ruziemaken op zich zorgt er niet voor dat je gevangen blijft zitten. Wat 
ons gevangenhoudt, is het starre denken dat we vaak gebruiken om met ruzie om te gaan. 

Het kan moeilijk zijn om de tralies van star denken te herkennen, omdat ze vaak omhuld 
worden door goede bedoelingen. Veel mensen komen naar me toe voor therapie omdat ze 
hun relaties willen verbeteren, bijvoorbeeld om een betere manier te vinden om te 
communiceren met hun partners of kinderen, om meer rust en intimiteit te hebben. Maar 
vaak kom ik erachter dat ze niet in therapie zijn om te leren hoe ze moeten ruziemaken; ze 
schakelen mij in om hen te helpen de ander te overtuigen van hun mening. Als je een 
verborgen agenda hebt, als je de score bijhoudt of iemand probeert te veranderen, ben je 
niet vrij. Vrijheid is dat je je kracht gebruikt om zelf te kiezen hoe je ergens op reageert. 

Mijn cliënten zeggen het de hele tijd: ‘Ik wil dat hij…’ of: ‘Ik wil dat zij…’ Maar je kunt niet iets 
willen voor een ander. Je kunt alleen ontdekken wat goed is voor jezelf. 

Een van de belangrijkste manieren om met ruzie om te gaan is: hou op met iemands 
waarheid ontkennen. Ik zeg bijvoorbeeld weleens: ‘Ik vind een broodje met tong erg lekker.’ 
Dan zegt mijn vriend: ‘Hoe kun je dat eten? Ik word al ziek als ik eraan denk.’ Maar wie heeft 
hier gelijk? Hij heeft gelijk als hij het over zichzelf heeft, en ik heb gelijk als ik het over mezelf 
heb. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Je hoeft je waarheid niet op te geven. Doe dat 
alsjeblieft nooit! Vrijheid zit ’m in het loslaten van de behoefte om gelijk te hebben. 

Toen ik jaren na de oorlog begreep dat als ik wilde genezen, ik terug moest naar Auschwitz 
om het verleden onder ogen te zien, nodigde ik mijn zus Magda uit om met me mee te gaan. 
We hadden elkaar in leven gehouden toen we gevangenzaten; we waren elkaars reden 
geweest om te leven. Ik wilde met haar teruggaan naar de plek waar onze ouders vermoord 
waren. Om onder ogen te zien wat er was gebeurd, om te rouwen, om op de plek van dood 
en verschrikking te staan en te zeggen: ‘We hebben het gered!’ Maar zij vond mij een idioot. 
Waarom zou iemand vrijwillig terugkeren naar de hel? Mijn zus, de enige persoon op de hele 
aarde die zoveel met me deelde, degene aan wie ik mijn overleving te danken had, had een 
compleet andere reactie op onze gezamenlijke ervaring. Toch heeft geen van ons beiden 
gelijk of ongelijk, of is er iemand beter of slechter, gezonder of ongezonder. Ik heb gelijk voor 
Edie, Magda heeft gelijk voor Magda. We zijn allebei mensen: prachtig en onvolmaakt, niets 
meer, niets minder. We hebben allebei gelijk. Ik ging in mijn eentje terug naar Auschwitz. 

Ik denk dat dit is wat Jezus bedoelde toen hij ons het advies gaf om ‘de andere wang toe te 
keren’. Als je de andere wang toekeert, kijk je naar hetzelfde vanuit een ander gezichtspunt. 
Je kunt de situatie niet veranderen, je kunt iemand niet van gedachten laten veranderen, 
maar je kunt wel anders naar de realiteit kijken. Je kunt meerdere gezichtspunten accepteren 
en integreren. Deze flexibiliteit is onze kracht. 

Dit is wat ons in staat stelt om assertief te zijn, en niet agressief, passief of passief-agressief. 
Als we agressief zijn, besluiten we voor anderen. Als we passief zijn, laten we anderen voor 
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ons beslissen. En als we passief-agressief zijn, weerhouden we anderen ervan om voor 
zichzelf te beslissen. Als je assertief bent, spreek je je standpunten uit. Toen ik terug naar 
school wilde, was ik bang voor Béla’s mening. Ik was bang dat hij het erg zou vinden dat ik 
ons gezin alleen zou laten, bang dat hij het niet leuk zou vinden om te worden voorgesteld 
als ‘Dr. en de heer Eger’. Maar als je in balans bent, een volwassene, hoef je aan niemand 
om toestemming te vragen. Dus leg je leven niet in de handen van een ander. Vertel gewoon 
je standpunt: ‘Ik heb besloten om terug naar school te gaan en mijn doctoraal te halen.’ Geef 
de ander de informatie en vrijheid die hij of zij nodig heeft om assertief te zijn als het over zijn 
of haar behoeften, wensen en angsten gaat. 

De sleutel om je vrijheid te behouden tijdens een ruzie is door vast te houden aan je 
waarheid terwijl je de behoefte aan macht en controle loslaat. 

 Het helpt als we anderen kunnen zien zoals ze zijn, en niet zoals we dénken dat ze zijn. Ik 
heb een cliënt die vaak ruziemaakt met zijn tienerdochter. Tijdens een sessie was hij boos, 
omdat het op een ruzie was uitgelopen over of zijn dochter wel of niet de auto kon gebruiken. 
Zij ontplofte, schold hem uit en sloeg lelijke taal uit. Hij wilde dat ik de rechter was, dat ik het 
bewijs aanhoorde en zijn dochter schuldig zou verklaren, dat ik zijn kant zou kiezen. Maar we 
geven geen macht aan anderen (of aan onszelf) als we ons overgeven aan klagen, als we 
zeggen je-hebt-dit-gedaan en je-hebt-dat-gedaan. Niemand groeit door kritiek. Dus zweer 
het af. Geen kritiek. Nooit. 

NIEMAND GROEIT DOOR KRITIEK. 

We doen dit voor anderen, maar vooral voor onszelf, zodat we vrij kunnen zijn van 
onrealistische verwachtingen, en vrij van de woede die ontstaat als er niet wordt voldaan aan 
onze verwachtingen. Ik ben zeer selectief in op wie ik boos word, want als ik boos ben, ben 
ik degene die lijdt. 

Ongezonde ruzies hebben vooral te maken met het feit dat je vastzit in een beter-dan- of 
minder-dan-denkwijze. Toen Béla en ik in een zomer door Europa reisden, ontdekten we dat 
het Bolsjoj-ballet Parijs zou aandoen in de tijd dat we daar waren. Ik had er altijd van 
gedroomd om de balletgroep te zien dansen. Béla kocht een kaartje voor me en zette me af 
bij het theater, maar hij wilde niet mee naar binnen gaan. Ik dacht dat het met geld te maken 
had; dat hij niet wilde betalen voor een tweede kaartje. Tijdens de pauze liep ik naar buiten, 
betoverd door het optreden, en ik moedigde hem aan om het tweede deel te komen zien. ‘Er 
zijn lege stoelen,’ zei ik. ‘Koop een kaartje zodat we er samen van kunnen genieten.’ Maar hij 
wilde niet komen. ‘Ik geef geen geld aan de Russen,’ zei hij. ‘Niet na wat de communisten 
me hebben aangedaan in Tsjechoslowakije.’ Hij had zichzelf ervan overtuigd dat dit de 
manier was waarop hij de wreedheden en de gevangenschap waar hij onder had geleden, 
kon wreken. Ik probeerde hem op andere gedachten te brengen, drong erop aan om zijn 
mening te herzien. Ik zei tegen hem: ‘Deze balletdansers hebben niets te maken met wat er 
met jou is gebeurd.’ Maar uiteraard kon ik hem niet van gedachten doen veranderen. Ik ging 
het theater weer binnen en genoot van de rest van de voorstelling, voor mezelf. Aan de ene 
kant was het jammer dat hij zijn oordeel en woede niet opzij kon zetten, om hier met mij in 
het donker te zitten en te genieten van iets wat adembenemend mooi was. Aan de andere 
kant kan ik niet zeggen dat mijn manier beter was dan zijn manier. Béla’s manier was beter 
voor Béla, mijn manier was beter voor mij. 

Velen van ons leven alsof we iets moeten bewijzen. We raken eraan verslaafd om altijd het 
laatste woord te hebben. Maar als je probeert om te bewijzen dat je het juist hebt of dat je 
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goed bent, probeer je jezelf in iets te veranderen wat niet bestaat. Iedereen is onvolmaakt. 
Iedereen maakt fouten. Je bent niet hulpeloos, en je bent ook geen heilige. Je hoeft niet te 
bewijzen wat je waard bent. Je kunt het gewoon accepteren, vieren dat je imperfect en heel 
bent, dat er nooit een ander zoals jij zal zijn. Laat je verborgen agenda voor wat het is. Als je 
iets moet bewijzen, zit je nog steeds gevangen. 

Dit is zelfs waar als je te maken krijgt met iemand die onvriendelijk tegen je is of je kwelt. 

ALS JE IETS TE BEWIJZEN HEBT, BEN JE NOG STEEDS EEN GEVANGENE 

De dochter van mijn vriendin kwam op een dag thuis van de kleuterschool. Ze was heel 
verdrietig omdat haar klasgenootje haar ‘poepchinees’ had genoemd. Mijn vriendin vroeg me 
hoe ze haar dochter kon helpen om hiermee om te gaan. Het is belangrijk dat we de 
behoefte om onszelf te verdedigen loslaten. We krijgen waarschijnlijk allemaal te maken met 
pestkoppen. Maar als iemand je een poepchinees noemt, zeg dan niet: ‘Ik ben geen 
poepchinees!’ Verdedig je niet voor een misdaad die je nooit hebt begaan. Dat wordt alleen 
maar een machtsstrijd. De pestkop gooit je een touw toe, jij pakt het andere eind op, en jullie 
gaan beiden touwtrekken en raken uitgeput. Om te vechten zijn er twee nodig. Maar er is er 
één voor nodig om te stoppen. Dus pak dat touw niet op. Zeg tegen jezelf: hoe meer hij 
praat, hoe ontspannener ik word. Help jezelf eraan herinneren dat dit niet persoonlijk is. Als 
iemand je poepchinees noemt, heeft hij het eigenlijk over hoe hij zichzelf ziet. 

Ik gaf eens een lezing in het Satyagraha House in Johannesburg; een huis waar Mahatma 
Gandhi ooit woonde, en dat nu een museum en retraiteoord is. Hij was in staat om het Britse 
Rijk op de knieën te brengen zonder bloedvergieten, zonder haatdragende retoriek. 

Dit is een van de manieren waarop ik in staat was om Auschwitz te overleven. Ik werd de 
hele tijd omgeven door mensonterende woorden, zoals: ‘Je bent waardeloos’, ‘Je bent een 
stuk vuil’, ‘De enige manier waarop je hier wegkomt is als lijk’. Maar ik liet de woorden niet 
mijn geest binnenkomen. Op de een of andere manier was ik gezegend met het inzicht dat 
de nazi’s meer gevangenzaten dan ik. Ik begreep dit op de avond dat ik voor Mengele 
danste. Mijn lichaam zat gevangen in een concentratiekamp, maar mijn geest was vrij. 
Mengele en de anderen zouden altijd moeten leven met wat ze hadden gedaan. Ik was 
verdoofd door de schok en de honger, ik was doodsbang dat ik zou worden gedood, maar ik 
had nog steeds een innerlijk toevluchtsoord. Mijn kracht en vrijheid zaten binnen in mij. 

Joy is een schitterend voorbeeld van hoe je van star denken afkomt. Jarenlang was ze 
getrouwd met een gewelddadige man. Hij behandelde haar met minachting en verachting, 
kwetste haar met woorden en bracht haar financieel aan de grond. Ook bedreigde hij haar 
regelmatig door een pistool tegen haar hoofd te zetten. Ze overleefde het door dagboeken bij 
te houden waarin ze nauwkeurig hun interacties bijhield, wat ieder van hen zei en deed. Door 
de waarheid van elke dag bij te houden, probeerde ze te voorkomen dat ze gek werd. 

Als ik met een cliënt werk die zich in een gewelddadige relatie bevindt, zeg ik altijd: ‘Als je 
partner je ooit slaat, ga dan meteen weg. Ga naar een blijf-van-mijn-lijfhuis. Ga bij een 
vriendin of familielid logeren. Neem de kinderen mee, vraag om hulp en vertrek.’ 

Als je de eerste keer niet weggaat, zal degene die je mishandelt je niet serieus nemen. En 
elke mishandeling zal het moeilijker maken om te vertrekken. Het geweld neemt meestal 
alleen maar toe naarmate je langer blijft. Ook wordt het moeilijker om de psychische 
aspecten van het misbruik ongedaan te maken, de dingen die de misbruiker wil dat je 
gelooft, zoals dat je niets waard bent zonder hem, dat het jouw eigen schuld is dat hij je 
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slaat. Elke minuut die je blijft, breng je jezelf verder in gevaar. Daar ben je veel te kostbaar 
voor! 

Als iemand je slaat, is dat een onmiddellijke waarschuwing. Je weet met wie je te maken 
hebt. Het is niet gemakkelijk om weg te gaan, maar als je je eenmaal bewust bent van je 
partners vermogen en neiging tot geweld, is het probleem al voor de helft opgelost. Als het 
misbruik meer verborgen en psychisch is, twijfel je misschien aan wat je ziet. Je vraagt je 
misschien af: overkomt me dit echt? Als iemand je lichamelijk kwaad doet, dan weet je dat. 
Ja, dit gebeurt. Ja, ik moet vertrekken. 

Zonder de lichamelijke littekens van mishandeling was het moeilijk voor Joy om de relatie te 
verbreken. (Dit komt vaak voor bij mensen die gevangenzitten in een gewelddadige situatie: 
de angst, en vaak ook de realiteit, dat we niet worden geloofd.) Toen ze uiteindelijk besefte 
dat het slechts een kwestie van tijd was voordat haar echtgenoot zijn dreigingen om zou 
zetten in daden, scheidde Joy van hem, en hij dronk zichzelf langzaam dood. 

Nadat hij was overleden, kwam de woede bij haar opzetten. Ze had zich stevig 
vastgehouden aan de hoop dat hij zich op een dag zou verontschuldigen voor de jaren dat hij 
onaardig was geweest; dat hij zijn fouten zou inzien en erkennen dat ze er juist aan had 
gedaan om hem te verlaten. Toen hij overleed, moest ze accepteren dat ze nooit een 
verontschuldiging zou krijgen. Ze zou de strijd nooit winnen. In een poging om vrede te 
sluiten met het verleden, greep ze terug naar de dagboeken die ze had bewaard. Wat ze las, 
schokte haar. Dat kwam niet door hoe wreed haar echtgenoot was geweest, maar hoe 
gemeen zij tegen hem was geweest. 

‘Ik pestte mijn echtgenoot,’ zei ze. ‘Ik dacht: hij mishandelt me. Maar ik deed precies 
hetzelfde met hem. Ik hield bijvoorbeeld de kinderen bij hem weg, ontzegde hem dingen, 
zette de kinderen in als middel om hem te pakken te nemen, gewoon omdat ik hem pijn wilde 
doen. Ik was zo wanhopig. Ik dacht dat er geen andere manier was. Ik kon niet verder kijken 
dan de verschrikkelijke situatie. Maar hij was niet de enige die voor problemen zorgde in ons 
huwelijk. Dat deed ik ook.’ 

Veel wisselvallige relaties zijn ingewikkeld. Terwijl er geen excuus is voor huiselijk geweld of 
misbruik, is er vaak geen juiste of verkeerde persoon, een goede echtgenoot of een slechte 
echtgenoot. Beide partners zijn schuldig aan het verpesten van de relatie. 

Toen ik Alison ontmoette, was ze al twaalf jaar gescheiden. Sean, haar ex, was kort na het 
einde van een tumultueuze relatie in haar leven gekomen. Ze had eerder een relatie met een 
vent die haar lip kapotsloeg tijdens een ruzie, en die nadat ze hem had verlaten bij haar thuis 
inbrak en haar matras aan flarden sneed met een mes. Sean was een reddende engel. Hij 
was iemand die voor haar zorgde en haar aanmoedigde, die haar een veilig gevoel gaf. Ook 
hielp hij haar met haar muziekcarrière, regelde tournees en platencontracten voor haar, 
zorgde ervoor dat ze masterclasses ging volgen en optredens had met legendarische 
muzikanten. 

Hoewel Sean vrijgevig en zorgzaam was, had hij ook een heel bazige kant. Alison was van 
hem afhankelijk, maar toch had ze er een hekel aan dat hij de touwtjes van haar leven in 
handen had. Ze begon wraak te nemen en de controle terug te pakken door zichzelf uit te 
hongeren. Ze werd drie keer opgenomen in het ziekenhuis vanwege een eetstoornis, maar 
het escaleerde alleen maar. Toen ze moedwillig brandwonden op haar armen en benen 
maakte, verloor Sean alle hoop. Hij had een affaire, en toen nog een. Uiteindelijk maakte hij 
een einde aan hun huwelijk van achttien jaar. 



5 
 

Meer dan tien jaar later vocht Alison nog steeds met hem. Over de intellectuele 
eigendomsrechten voor de liedjes die ze samen hadden geschreven. Over zijn ongelukkige 
poging om de studente te verleiden die ze naar hem toe had gestuurd voor professioneel 
advies. Er was al lang geleden een eind gekomen aan hun huwelijk, maar ze zaten nog 
steeds gevangen in een machtsstrijd en maakten beiden slechte keuzes. 

Ik zei tegen Alison dat als ze een eind wilde maken aan de vijandelijkheden, ze niet naar de 
oorzaken van de ruzie moest kijken, maar naar de dingen die de ruzie in stand hielden. 

‘Hoe kun je vasthouden aan een standpunt dat je niet meer helpt?’ vroeg ik. 

Alison werd enorm in beslag genomen door de wens om Seans schuld en haar onschuld te 
bewijzen. In haar gedachten stond hij in wezen terecht, binnen in haar speelde zich 
voortdurend een rechtbankdrama af. Maar het was een strijd die niet te winnen viel. 

‘Lieverd,’ zei ik tegen haar, ‘je kunt het nog zozeer bij het rechte eind hebben; het verandert 
allemaal niets aan de zaak. Dus: wil je gelukkig zijn, of wil je gelijk hebben?’ 

De beste manier om de behoefte aan controle los te laten is door sterker te worden. Sterker 
worden heeft niets te maken met spierkracht of overheersing. Het betekent dat je de kracht 
hebt om bewust te reageren in plaats van reactief te zijn, om je leven in eigen hand te 
nemen, om vierkant achter je eigen keuzes te staan. Je bent sterker omdat je je macht niet 
weggeeft. 

Als je je macht terugneemt en nog steeds gelijk wilt hebben, kies er dan voor om aardig te 
zijn, want het is altijd goed om aardig te zijn. 

Onze manier van denken veranderen verandert niet alleen onze relatie, maar ook onze 
opvattingen, de manier waarop we de wereld zien en ervaren. 

Toen Alison zichzelf begon te bevrijden uit de gevangenis van starheid, was ze in staat om 
duidelijkere grenzen te trekken tussen haar ex en zichzelf, en nieuwe kracht te vinden in 
haar carrière, en ze begon een internationale tournee te plannen. Maar toen doken er 
plotseling twee lichamelijke problemen op en die verstoorden haar pasverworven rust. Ze 
ontwikkelde een ernstige trilling in haar stem, waardoor het zingen moeilijk ging en haar 
carrière in gevaar werd gebracht. Daarnaast blesseerde ze haar rug. Het deed pijn om haar 
dagelijkse activiteiten te doen. Ook de dingen die ze voor de lol deed om zich beter te voelen 
(zoals tuinieren en yoga) waren niet mogelijk totdat ze genezen was. Haar gezicht was 
vertrokken tot een stijve grimas, en ik kon haar pijn horen door de grillige manier waarop ze 
sprak. 

‘Het ging zo goed met mij,’ zei ze. ‘En nu moet ik waarschijnlijk mijn tournee afzeggen.’ 

Het leven is niet eerlijk. Als we pijn hebben, zijn onze woede, zorgen en frustraties volledig 
terecht. Maar we kunnen ervoor kiezen om elke omstandigheid, hoe onplezierig of oneerlijk 
ook, te benaderen met starheid of flexibiliteit. 

‘Als je lichaam pijn doet,’ zei ik tegen haar, ‘straf het dan niet, heb er geen hekel aan, of eis 
er geen dingen van. Zeg: “Ik luister.” 

Alison ontwikkelde de gewoonte om van starheid naar flexibiliteit over te stappen. Ze begon 
met het uitspreken van het probleem, en bagatelliseerde of ontkende haar pijn of frustratie 
niet. 
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‘Ik vind het niet leuk,’ zei ze. ‘Het doet pijn. Het komt niet goed uit.’ 

Toen hield ze op met zich verzetten tegen haar lichaam en er een hekel aan hebben, en 
begon ze te luisteren. Ze werd nieuwsgierig. 

‘Wat wil je me vertellen?’ vroeg ze. ‘Wat is het beste voor me? Wat helpt me nu en maakt me 
sterker?’ 

Een tijdlang zei haar lichaam telkens tegen haar: doe het langzamer aan. Neem rust. Dus ze 
luisterde en uiteindelijk begon haar rug te verbeteren. Ze was in staat om een yogales voor 
mensen die herstelden van blessures te volgen. Toen ze weer op de mat lag, ontdekte ze 
dat ze rustiger en bewuster kon bewegen, omdat ze minder bezig was met haar grenzen te 
verleggen en ze meer gericht was op wat er vanbinnen bij haar omging. Haar definitie van 
‘het juist doen’ was veranderd. Voordat ze haar rug had geblesseerd, had ze iets te 
bewijzen, bijvoorbeeld hoe lang ze een moeilijke evenwichtsoefening op één arm kon doen 
en hoe ver ze kon draaien. Nu zat ze minder vast aan haar verwachtingen. 

We hoeven de moeilijke of pijnlijke dingen die ons overkomen niet leuk te vinden. Maar als 
we ophouden met vechten en ons niet langer ertegen verzetten, hebben we meer energie en 
verbeeldingskracht om verder te gaan in plaats van te blijven steken. 

Joy kwam hier ook achter. Net als Alison had ze jaren na haar scheiding vastgezeten in de 
gevangenis van starheid. Ze zat vast in een denkwijze van tegenstellingen: goed/slecht, 
juist/verkeerd, slachtoffer/dader. Omdat ze alles in zulke sterke en absolute termen zag, 
stond er altijd veel op het spel: alles of niets, leven of dood; er zat niets tussenin. Dit zorgde 
ervoor dat elke ruzie, zelfs een klein meningsverschil, gevaarlijk aanvoelde. Omdat er in haar 
denkwijze geen ruimte was voor nuance of complexiteit, kon Joy het niet verdragen als 
iemand het met haar oneens was. 

‘Ze hadden net zo goed naar me kunnen wijzen en zeggen: “Je bent dik, je bent lelijk, je bent 
waardeloos”,’ zei ze. 

Toen ze een complexere waarheid ontdekte (dat ook zij schuldig was geweest aan wat er in 
haar huwelijk was gebeurd en dat ze niet altijd gelijk had), gebeurde er iets opmerkelijks. 
Haar waarnemingsvermogen leek te veranderen. Ze kon kleuren intenser zien. Bevrijd van 
haar zwart-witdenken en rigide interpretatie van het verleden, leek de wereld duidelijker en 
levendiger. Haar kinderen werden gek van haar doordat ze telkens naar bloemen wees 
(geel, rood, paars, blauw) en zei: ‘Kijk daar eens! Zie je dat?’ 

Flexibiliteit is kracht. Dat leerde ik toen ik trainde als turnster, en daarom ga ik zo vaak als 
mijn lichaam het aankan dansen. Het is ook de reden waarom ik elke toespraak eindig met 
een hoge balletschop. 

En dit geldt zowel voor het lichaam als voor de geest. Je bent sterk als je soepel en lenig 
bent. Dus sta elke ochtend op en doe rekoefeningen. Ontwikkel de geestelijke 
bewegingsvrijheid waardoor je vrij blijft. 

SLEUTELS OM JEZELF TE BEVRIJDEN VAN RIGIDITEIT 

• Omarm jezelf lichtjes. Kies een recent probleem in je leven, zoals letsel of een lichamelijk 
probleem, een constante spanning of ruzie, of een andere omstandigheid waardoor je je 
belemmerd of beperkt voelt, of die je gevangenhoudt. Begin met het spreken van je 
waarheid. Wat vind je er niet leuk aan? Welk gevoel geeft het je? Word dan nieuwsgierig. 



7 
 

Vraag: ‘Wat maakt deze situatie me duidelijk? Wat is het beste voor me? Waar heb ik nu wat 
aan en waar put ik kracht uit?’ 

• Zie anderen zoals ze zijn. Schrijf de naam op van iemand met wie je nu ruzie hebt. Schrijf 
dan je klachten over deze persoon op. Bijvoorbeeld: mijn dochter is onbeschoft en 
ondankbaar. Ze scheldt me uit en gebruikt lelijke woorden. Ze heeft geen respect voor me. 
Ze negeert me pontificaal en houdt zich niet aan de tijd waarop ze thuis moet komen. Ga nu 
deze lijst herschrijven. Deze keer noteer je wat je ziet zonder te redigeren, interpreteren, er 
een oordeel over te vellen of aannamen te doen. Vermijd rigide woorden als ‘altijd’ en ‘nooit.’ 
Schrijf gewoon de feiten op: mijn dochter verheft soms haar stem en gebruikt 
scheldwoorden. Een of twee keer per week komt ze later dan elf uur ’s avonds thuis. 

• Samenwerking, geen overheersing. Kies iets van je lijst met observaties waarover je het 
wilt hebben met de ander. Vind een neutrale tijd om te praten, dus niet in het heetst van de 
strijd. Zeg eerst wat je is opgevallen: ‘Het is me opgevallen dat je een aantal keer per week 
later thuiskomt dan elf uur ’s avonds.’ Daarna word je nieuwsgierig naar het standpunt van 
de ander. Een eenvoudige vraag werkt hier het best: ‘Wat is er aan de hand?’ Daarna zeg je 
wat je wilt, zonder de ander te beschuldigen: ‘Het is belangrijk voor mij dat je doordeweeks 
genoeg slaap krijgt. Ook wil ik graag weten dat je veilig bent thuisgekomen voordat ik naar 
bed ga.’ Als laatste nodig je de persoon uit om mee te werken aan een plan: ‘Welke ideeën 
heb jij voor een oplossing die voor ons beiden werkt?’ Het is prima als het conflict niet 
meteen is opgelost. Het belangrijkste is dat je samen het conflict probeert aan te pakken, dat 
je de relatie belangrijker vindt dan de behoefte aan macht en controle van een van jullie 
beiden. 

• Behandel anderen als de persoon die ze kunnen worden. Stel je iemand voor met wie je 
ruzie hebt. Stel je nu de beste versie van die persoon voor. Het helpt misschien als je je 
ogen dichtdoet en je die persoon ziet als hij of zij wordt omgeven door licht. Leg je hand op je 
hart en zeg: ‘Ik zie jou.’ 


