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Kijken en luisteren, verwonderend bevragen, twijfelend denken en kunnen 
leven met wat je (niet) kunt weten … Via vele haast onzichtbare – want 
uitermate receptieve – processen gaat de therapeut op zoek naar betekenis 
en ‘waarheid’. Een blik in de gereedschapskist van de psychotherapeut leert 
ons dat kijken en luisteren, zoekend en wachtend geduld, en een open geest tot 
zijn basisinstrumenten behoren. De therapeut is immers allereerst degene die 
luistert met zijn ‘derde oor’ (Reik, 1948), die los van eigen bekommernissen, van 
theoretische bespiegelingen en/of vooroordelen, tussen de lijntjes kan luisteren. 
Hij is degene die met open blik ‘ziet’ wat er niet ‘gehoord’ want (nog) niet ‘gezegd’ 
kan worden. Niet voor niets is er een Cubaans spreekwoord dat zegt: “Listening 
looks easy, but it’s not simple. Every head is a world.” 

We kunnen maar vol verwondering en niet-oordelende nieuwsgierigheid proberen 
zo dicht mogelijk bij de betekenis en de waarheid van de cliënt te komen; via de 
beelden die deze ons aanreikt over wat er zich in diens binnenwereld afspeelt. 
Saskia van der Oord trekt er de aandacht op dat de pijp van Magritte in ‘Ceci n’est 
pas une pipe’, niet beoogt een echte pijp te zijn, maar slechts de voorstelling ervan. 
Op gelijkaardige wijze kom je als therapeut per definitie slechts in contact met de 
binnenwereld van de ander, via de diverse voorstellingen die de ander ons van die 
binnenwereld kan tonen. 

Kijken en luisteren
Verwonderen
(Niet) weten

Waarheid 
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Op basis van vele kleine inkijkjes die we als therapeut krijgen, tekenen we 
ons een kaart van de binnenwereld van de ander; een landkaart die een 
schets beoogt te zijn van mogelijke betekenislijnen en paden naar de meest 
subjectieve en persoonlijke ‘waarheid’. Kennis en kunde, theoretische bagage en 
wetenschappelijke achtergrond, zijn daarbij van onschatbare waarde. Deze zijn 
echter slechts relevant naarmate ze de bovenbouw zijn op een stevig fundament 
van receptiviteit. Immers, “a sure way of getting lost, is to rely upon a familiar 
map in unfamiliar territory” (Casement, 2002). Daarbij heeft de therapeut 
dan ook niet de pretentie om de ultieme betekenis of de definitieve waarheid te 
kunnen bereiken. Een kaart is maar een kaart, en “de enige kaart die de wereld 
dekt, is zo groot als de wereld zelf ” (Borges, 1988). Een psychotherapeut heeft 
vooral expertise in het zoekproces, in het stilstaan bij en het kijken naar … een 
proces dat per definitie steeds voorafgaat aan het vinden van antwoorden en 
oplossingen. Rutger Kopland (pseudoniem van Rudi van den Hoofdakker), de in 
2012 overleden dichter en psychiater,  vond er treffende woorden voor. Je kunt ze 
zelfs in het kerkje van Ruigoord, een kunstenaarsdorp vlakbij Amsterdam, lezen: 
“Wie wat vindt, heeft slecht gezocht.” (Kopland, 1972)
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Kijken doe je het best met 
andermans ogen. 

‘Kijk’, zei mijn vader,  
en als ik goed keek,  
zag ik het zelf ook.    

P i e T e r  F r a N s  T H o m é s e ,  2 0 0 3
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Alleen met het hart  
kan men goed zien,  

wat wezenlijk is, 
onzichtbaar voor het oog.

j a N va N  N i j l e N ,  1 9 6 4
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Men ziet grote dingen 
vanuit het dal,  

slechts kleine dingen  
vanaf de top.     

g .  k .  c H e s T e r To N
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Wanneer je je ogen 
dichtdoet, ben je in het 

midden van alles. 
De geluiden van de 
wereld en je eigen 

gedachten mengen zich 
met elkaar in dezelfde 

onzichtbare ruimte. 

j e N s  c H r i s T i a N g r ø N da H l ,  1 9 9 8
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It is not the voice that 
commands the story:  

it is the ear.     

i Ta lo c a lv i N o ,  1 97 8

Kijken en luisteren
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Spiegelingen

N i c o l e  v l i e g e N
l i e v e  va N l i e r

( r e d . )

uit het notitieboekje 
van de therapeut

De psychotherapeut beluistert verhalen die raken, hij laat zich 
beroeren door woorden over zorgen en angsten, over pijn en onmacht, 
over liefde en haat, over verlangen en lijden. Maar hoe draagt de 
psychotherapeut zorg voor zichzelf, teneinde de capaciteit te bewaren 
om al die pijnlijke verhalen te helpen dragen? 
Psychotherapeuten blijken vaak kleine of grote verzamelaars te zijn 
van woorden. Ze noteren zinnen en citaten uit de literatuur die hen 
raken, die hen boeien en intrigeren, en bewaren ze in mooie boekjes en 
schriftjes. Het gaat om woorden die als voedsel zijn voor de geest, en 
die van waarde zijn in het zoekproces naar woorden en beelden dat zich 
dagelijks in elke therapiekamer afspeelt. Dichters en schrijvers weten 
immers ervaringen zo te verwoorden dat ze raken aan de essentie, dat 
ze vorm geven aan wat misschien al een hele tijd rondzwierf in onze 
gedachten, zonder daarvoor ‘passende’ woorden te vinden. 

Spiegelingen is te beschouwen als een door therapeuten volgeschreven 
notaboekje. Het biedt een verzameling aan bespiegelende woorden 
van dichters en schrijvers omtrent een diversiteit aan levensthema’s 
waarmee de therapeut in zijn werkkamer wordt geconfronteerd. Ze 
werden bijeengebracht door psychotherapeuten uit Vlaanderen en 
Nederland. Het gaat om thema’s als tijd, het leven, verbondenheid, 
opgroeien, verlies en verdriet… Elk thema wordt ingeleid met enkele 
bespiegelende gedachten. Verder doen vele citaten gewoon hun werk: 
ze inspireren, raken of doen je gewoon even stilstaan… 

Het boek is bedoeld voor wie van woorden houdt die vorm geven aan 
levensthema’s; omdat je ze tegenkomt in je werk als psychotherapeut 
of hulpverlener, of omdat je ze ontmoet in je persoonlijk leven.
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