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Redactioneel 
 
 
 

L I D W I N E   V A N   C A M P E N 

 

We openen het tijdschrift met een vertaling van de klassieker ‘On be-

coming’, vertaald door Louis Sommeling, in de eindnoten deelt hij de 

lastige dilemma’s bij de vertaling.  

En wat al lang op de plank ligt: A Childhood in New York, het le-

vensverhaal van Al Pesso door hem zelf verteld aan Lowijs Perquin en 

opgeschreven door Theo van Duijvenboden. Het is een gevoelig en 

persoonlijk document, waarin Al Pesso vertelt over zijn jeugdervarin-

gen, die mede de grondslag vormen voor zijn theorie. Het heeft tijd 

nodig gehad om toestemming te geven dit te delen. 

Een klassieker is iets wat ons dierbaar is, wat vaak een nieuw stand-

punt inluidt; wat beschrijft wat kenmerkend is van een nieuwe fase. 

Hoe kunnen wij ‘on becoming’ nog steeds als ‘nieuw’ ervaren? Hoe 

kunnen wij inspiratie halen uit deze klassieker? Zijn het zwaartepunt 

en accenten verlegd?  

En hoe kunnen we in relatie daartoe de zin begrijpen die Al Pesso 

tijdens de bijscholingsdag uitsprak: ‘The body is unknown’.   

Na zo’n eerste -verlichting- volgt het uitwerken, het graaf- en spit-

werk, het bewerken van de grond. Wordt het boeiend (nodig) over 

eigen grenzen te kijken, hoe brengen wij het in praktijk. Antwoorden 

zien we bij Louis Sommeling, die zijn jarenlange ervaring en weg als 

pesso-psychotherapeut samenvat, bij Gerrit de Bruine die weergeeft 

hoe de stand van zaken nu is en de daarbij komende vragen. In het 

verslag van Jeanne Jonkers, die naast de accentverschuiving, opnieuw 

de kern van het oude ‘metier’ signaleert: het ‘volgen’ van het lichaam.  

En lezen we de neerslag bij de reacties van clienten. 

De benadering via het lichaam is ons, Pesso-psychotherapeuten, 

dierbaar. En dan lijkt de zin ‘the body is unknown’ in tegenspraak. 

Het betekent (voor mij) vooral dat we het lichaam niet intellectueel of 

cognitief benaderen, (de eenheid respecteren van lichaam en geest). 

We kennen het lichaam niet, we laten het tot zijn recht komen. Open 
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staan voor de ruimte door het lichaam (de openheid van). Het lichaam 

ervaren en waarnemen in de ruimte zonder geschiedenis. Wat het li-

chaam misschien niet laat zien, maar wel toont. 

En hier komen de teksten van de filosoof Jean-Luc Nancy in beeld. 

‘The body is a tension. And the greek origin of the word is tonos. A 

body is a tone’. 

Citaten van zijn werk vindt u in Recensie… en mocht u nieuwsgierig 

geworden zijn, voor het komend tijdschrift hebben wij toestemming 

om nog ongepubliceerd werk op te nemen.  

En dit alles kan niet zonder betrokkkenheid, rechtstreeks en onge-

compliceerd verwoord in de column van Mariëtta van Attekum. Een 

centraal thema in het oeuvre van Jean-Luc Nancy. Betrokkenheid als 

een vorm van kwaliteitsbewustzijn die in alle stukken naar voren 

komt. 

  

We beginnen en eindigen zo met twee verschillende denkers. 

Beiden hebben gemeen dat zij ‘body’ en ‘soul’, lichaam en ziel niet 

als tegengesteld zien. 

Pesso spreekt over de ziel als datgene wat tot bloei wil komen, Jean-

Luc Nancy noemt de ziel de ervaring van het lichaam. 
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On becoming 1 

Over wording, hoe alles tot bestaan wil komen 
 
  
A L B E R T   P E S S O 

 
Toen ons heelal ontstond was de wereld in beginsel gegeven maar nog 
lang niet af. Ons universum blijft zich ontwikkelen en wij dragen daar 
aan bij door onze individuele en persoonlijke ontwikkeling. Wij maken 
zelf deel uit van dit steeds maar doorgaand ontstaan van het universum.  
In de evolutie van iets, is er altijd een moment voordat iets vorm krijgt. 
Wat wil ontstaan, is tevoren alleen nog een potentiële mogelijkheid en 
één en al energie in haar beweging daarheen. Uit de ene bestaanswijze 
ontwikkelt zich iets dat in een andere bestaanswijze manifest wordt. Het 
verschuift daarmee van micro naar macro niveau. 
 Wat bedoelen we eigenlijk met ‘energie’? Energie is van een evolutio-
naire kwaliteit maar op persoonlijk vlak is het iets binnen in ons dat 
stuwt naar geboorte. Dat er een eigen kracht zit achter dit geboortepro-
ces is een basisgegeven. Want evolutionaire drang komt niet voort uit 
een besluit van de wil, zij is geen louter idee. Zij is een fundamentele 
stuwkracht, een spirituele, psychologische en fysiologisch organische 
noodzaak. Door het zo te formuleren, breng ik ons persoonlijk in ver-
band met deze kracht die werkzaam is in de evolutie van de kosmos. 
 Het is uiterst belangrijk voor ons therapeuten om te beseffen dat er dus 
op persoonlijk niveau een helende kracht werkt in onze cliënten. Daarom 
is onze taak in het therapeutisch proces eerder die van een vroedvrouw 

                                                 
Het artikel heb ik voorzien van eindnoten. Ze verhelderen de tekst en beantwoorden 

vragen die ik Pesso in 2015 stelde bij het maken van deze vertaling. Daarnaast voeg ik 

in de eindnoten enige overwegingen toe bij vertaalproblemen. Veel Amerikaanse woor-

den zijn bij ons ingeburgerd. Toch doe ik suggesties voor een vertaling in onze moeder-

taal en roep de lezer op om met andere suggesties te komen.  

 
Vertaling: Louis Sommeling. Reacties naar: louis.sommeling@gmail.com  
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dan van een schepper. Op iets in de cliënt zelf moeten we vertrouwen, 
de genezing sluimert in de cliënt zelf en de energie daarvoor stamt uit 
verre diepten. Want deze energie is in feite de evolutionaire kracht van 
het universum als geheel.  
 Dit moeten we nooit vergeten. Want dit besef modelleert onze relatie 
tot cliënten beter dan wanneer we onszelf als de veroorzaker van hun 
heling zouden zien en als de schepper van die genezende kracht in plaats 
van als de erkenner ervan. De energie die genezing bewerkt komt uit de  
individuele cliënt, maar zij stamt vóór hem uit alle generaties die deze 
cliënt zijn voorgegaan. Zij komt individueel tot de cliënt wanneer deze 
voelt, wanneer zij voelt, wanneer zij in zichzelf die geboortekracht voelt. 
Deze kracht is meer dan alleen een louter individuele druk, haar oor-
sprong is evolutionair. Zij is van alle tijden en op dit moment zelf oefent 
zij vol haar kracht op ons uit. 
 
De ziel en het ware zelf 
Wanneer ik spreek over die energie op individueel niveau, dan is datgene 
wat tot uitbloei wil komen de ziel ofwel het ware zelf. Het eist zichzelf 
op als iets dat zich wil presenteren in ons, dat ons ten diepste wil realise-
ren. Wanneer ik spreek over dat onszelf willen realiseren en zichtbaar 
maken, dan gaat het hier om de overgang van micro naar macro. Het in 
de werkelijkheid tegenwoordig stellen/presenteren is precies dit evoluti-
onaire proces.  
 De ziel, als ik die verder probeer te definiëren, is alles wat ik ben. Wan-
neer ik aan de ziel denk, dan denk ik niet aan iets van buiten haar, dat in 
het lichaam wordt geplant of er op geplakt, maar de ziel is iets dat uit het 
lichaam oprijst 2. Zij stamt van verre evolutionaire tijden en onze indivi-
duele zielen worden geboren in ons individuele lichaam. Wanneer ik zeg 
dat zij alles is wat ik ben, dan verschilt dat enigszins van de meer traditi-
onele zienswijze over de ziel als zijnde het meest zuivere deel van het 
zelf, het heilige deel, het deel dat met God verbonden is. 
 
Het lichaam: de toegang tot de ziel 
Voor mij is de ziel noch puur noch onzuiver, maar zij is alles. Ook ons 
lichaam hoort er toe. Het lichaam zie ik niet als afgescheiden van de ziel.3

 We moeten alles insluiten in onze definitie van de ziel. Het lichaam 
beschouw ik als het kanaal, waarlangs de ziel in ons oprijst. Zij is dus niet 
louter verheven of boven het lichaam uitstijgend, maar de ziel is ook 
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dierlijk en aards en organisch. Als we van de ziel zeggen dat zij alles is 
wat ik ben, dan sluit dat ook alle primitieve vormen in en onze neurolo-
gie, de manier waarop ons brein gevormd is uit oeroude processen. Er is 
een gedeelte waar onze reuk gelokaliseerd is, ons zoogdierenbrein en ons 
reptielenbrein. Dat wat we de ziel noemen, wordt mede bepaald en erva-
ren door de ontladingen van dit neurologisch systeem. Deze meer stoffe-
lijke invloeden komen voort uit verre evolutionaire tijden, zij zijn een 
onderdeel van die evolutie. Wanneer we van energie spreken, dan heb-
ben we het daarom over de krachten die door alle generaties voor ons 
zijn heengegaan en mede daardoor zijn gevormd. 
 
Kracht en ontvankelijkheid 
Nog steeds moet ik de ziel nader definiëren. De eerste definitie is: ‘alles 
wat ik ben’ en zij bestaat uit de tegenpolen kracht en kwetsbaarheid. Dat 
betekent dat als we meer onszelf worden, we ook meer in aanraking ko-
men met kracht en met kwetsbaarheid. Sommige mensen houden niet 
van die woorden, omdat ze seksistisch zouden zijn4 als ik ze gebruik. En 
sommige mensen doen de suggestie om hún termen te gebruiken, name-
lijk het vermogen tot ervaren en het vermogen zichzelf uit te drukken. Ja, 
het vermogen tot handelen is kracht en het vermogen tot ervaren veron-
derstelt iets tóe te kunnen laten, gevoeligheid dus. Ik let er niet zo op 
welke woorden ik gebruik, maar ik ben een beetje gefixeerd op het 
woordpaar kracht en kwetsbaarheid. Omdat, als we het universum in 
haar samenstellende delen zouden ontleden, kracht en kwetsbaarheid of 
massa en ruimte daar niet bij zouden ontbreken. In een andere lezing ga 
ik meer in detail in op de noties kracht en kwetsbaarheid.  
 
Uniciteit 
Een ander kenmerk van de ziel is dat zij uniek is, terwijl toch de energie-
en die onze ziel beroeren, algemeen universeel zijn en van kosmische 
oorsprong. Onze individuele ziel is uniek vanwege seksuele selectie. Zij is 
gemaakt uit zaad- en eicel met de wonderbaarlijke genetische inhouden, 
die ze ieder met zich meebrengen, zodat, wanneer het moment van de 
vereniging van deze twee afzonderlijke cellen tot één ziel tot stand komt, 
dit iets nieuws oplevert, dat nog nooit tevoren heeft bestaan.  

Wanneer we onszelf worden, brengen we daarmee iets tevoor-
schijn/laten we daarmee iets zien, dat nog nooit eerder heeft bestaan! 
Iets dat zich duidelijk aftekent tegen een algemene achtergrond. In dit 
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proces is er een kracht die ons drijft om onze eigen unieke gestalte aan te 
nemen. Dan - zo voel ik het - is onze ziel vredig, omdat zij op dat mo-
ment met haar unieke zelf samenvalt. Maar wanneer we alleen maar wil-
len lijken op een ander, dan gaat dat ten koste van onze eigen ziel, omdat 
we die uniekheid niet volgen die wij zelf zijn. 
 
Een kostbaar juweel 
Uit onze uniekheid volgt ook onze kostbaarheid. Onze ziel is het meest 
waardevolle, dat wij bezitten. Zoals iedereen weet hebben dingen die 
uniek zijn, de hoogste waarde. Twintig duizend maal hetzelfde ding, ver-
hoogt de waarde daarmee niet. Iedere individuele ziel is kostbaar en van 
de hoogste waarde in dit universum, is mijn overtuiging. Ik zeg dat op 
deze manier, opdat we ons respectvol voelen wanneer we met een levend 
menselijk wezen te maken hebben, omdat we dan een levende ziel voor 
ons zien, het kostbaarste dat er bestaat. Met de kracht en mogelijkheden, 
die in haar liggen opgeslagen. Met het ervaren van deze kostbaarheid 
voelen mensen het zelf, dat zij als zij worden wie ze in beginsel zijn en 
dat ze dit ook werkelijk kunnen waar maken, zij voelen hun waarde en 
hoe kostbaar ze zijn. 
 In mooie stenen en de schittering van diamanten zien we de pracht 
weerspiegeld van hun waarde. Wat we in mooie stenen zien is het licht 
dat in hen gevangen is en de kleuren die zij bevatten. Dat is precies wat 
er gebeurt als mensen contact hebben met wie ze echt zijn. Zij schijnen 
lichter en ik denk dat dit verwijst naar het begrip ‘verlichting’. Het ‘jezelf 
worden’ is verlichting. In dat woord zit licht. Jezelf worden is gelijk aan 
verlicht worden. Je wordt lichter en kleurrijker. Kleurrijker in je nuances 
en ook letterlijk met meer kleur. Je ziet dan kleur en de levendigheid op 
de gezichten van mensen en ook in hun lichaam. Wanneer we in contact 
staan met onszelf worden we lichter. Dan zien we zelf ook meer licht en 
kleur. Wanneer je jezelf waardevol vindt en als kostbaar ervaart dan leef 
je ook in een wereld die kostbaar is, waarde heeft en vol van kleuren is.  
 
Verbondenheid 
Hier ligt een verbinding met nog een andere notie, die maakt dat we het 
leven de moeite waard vinden en ook proberen onszelf te worden. Wan-
neer wij proberen onszelf te worden, dan ervaren we het leven als meest 
optimaal. We gaan dan het leven ervaren als van de hoogste betekenis.  
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 Zonder enige twijfel is ons leven het meest betekenisvol wanneer we 
verbonden zijn met wie we echt zijn. Dat is ons meest primaire contact 5.  
In dat samenvallen met onszelf zijn we met andere mensen verbonden. 
In het contact met onszelf voelen we ons ook één en in samenhang met 
het hele universum.  
 Op deze manier zijn we aldus op drievoudige wijze verbonden met 
onszelf, met anderen en met de kosmos en hebben we een zinvolle rela-
tie tot alle drie. Op dat moment zijn we in optimale conditie en ervaren 
we het leven als waardevol. Het heeft zin. Zonder deze verbondenheid is 
het leven zonder kleur en zonder betekenis.  
 In die verbondenheid vinden we onze vrede in dit heelal. We spelen 
ons eigen aparte deel van het spel vanuit ons uniek zijn en zo voelen we 
ons in vrede omdat dit spel ons op het lijf geschreven is, zo functioneren 
we en nemen we deel aan de ontplooiing van het universum. Dan zijn we 
niet vervreemd van onszelf of van anderen en is een uiteindelijke bete-
kenis ons niet vreemd, maar nemen we deel aan de ultieme dans, waarin 
het universum gestalte krijgt en ook wijzelf onze vorm realiseren.  
 
De ziel als een omvatte vorm 6 
Er is nog een andere kwaliteit die de ziel bezit is en dat is dat zij grenzen 
kent. Aan begrenzing is zij gebonden om te kunnen bestaan.  
Wanneer ik hierover praat, dan moet ik ook begrippen als God en de 
kosmos erbij betrekken. Dit is mijn eenvoudige definitie van God. Het is 
alles dat is. Ik kan bij ‘alles’ niet denken in termen van tweeledigheid van 
dit Heelal, daarom is ‘alles omvattend’ voor mij de definitie van God. 
Alles insluitend, omdat mijn verstand uitsluit dat als dit Gods universum 
is, dat er dan nog iets zou kunnen bestaan dat niét God is. Daarom be-
staat voor mij het kwaad ook niet als zelfstandige kracht, er is geen di-
chotomie, er kunnen geen twee krachten zijn die het universum in stand 
houden. Alles omvattend is voor mij de eigenschap van God.  
Wanneer er zoiets bestaat dat alles omvat, dan is voor mij de in deze 
kosmos bestaande ziel een fragment van God 7. Als geïndividualiseerde 
vorm, als ‘mij’, is de ziel omgrensd. De term onbegrensd reserveer ik dan 
voor God, voor dat wat alle vormen voorbij, alles insluit. Ikzelf blijf be-
grensd. Mijn eigen individuele ziel leeft in mij, in oneindigheid vindt zij 
haar grond; zo deelt zij in de rijkdom van het universum en dat is haar 
plaats binnen de oneindigheid ervan. 
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Het ego als de huid van onszelf 
Wanneer ik over deze omgrenzing van onze ziel spreek, dan moet ik ook 
over het ego praten, omdat onze ziel pas dank zij ons ego dat deel van 
het geheel dat zijzelf is, kan ervaren. Ons ego is het oog dat ons leven 
ziet en dit eindige leven doet ervaren.  

Het Ego wordt in mij geboren en sterft met mij. Het ervaren van mijn 
eigen ziel is gebonden aan de tijdspanne waarin ik leef. Ik vind plezier in 
deze gebondenheid omdat deze juist veiligheid verschaft. Wanneer ik mij 
in de richting van oneindigheid zou willen begeven dan zou dit ten koste 
gaan van het juiste functioneren van mijn ego. Loslaten van mijn egobe-
grenzing heeft altijd onveiligheid tot gevolg en angst en paniek. We ko-
men daar nog over te spreken.  
 Weer terug naar de notie ‘energie’, maar nu met het besef dat het de 
energie van onze ziel is. Dat is ons ware zelf, dat zich met alle geweld wil 
verwezenlijken, vol van kracht, ten diepste ontvankelijk, vol van het 
vermogen tot handelen, vol van het vermogen om te ervaren, uniek en 
daarin tegelijk behoefte voelend om op anderen betrokken te zijn, deel 
van de oneindigheid van de kosmos en toch zelf eindig. 

Het ego is de huid van het zelf, in die zin dat deze huid als het mem-
braan is dat de ziel omgrenst en haar zo haar eigen apartheid8 geeft. 
Want pas in die apartheid bestaat haar zelfstandige eenheid. Tweevou-
digheid verdraagt zij niet, zij is niet dubbel. Zij streeft naar eigen eenheid 
en dat is haar heelheid en dat brengt haar daar.  

Er is een innerlijke drang in ons zelf om heel te worden, om een te 
worden met wie wij zijn. In vele talen zie je die woordovereenkomst 
tussen heel, heling, heel-al. Wij zijn ten volle onszelf, we zijn helemaal 
onszelf, we zijn een zelfstandige eenheid, we zijn uit één stuk. Het ego 
kent beperking, omdat als we zonder grenzen zouden zijn, we nooit een 
omgrensde eenheid zouden zijn, we zouden meervoudig zijn en niet een 
uniek deel uit één stuk vormen. 

De functie van het ego is om de ziel te binden, misschien haar te herin-
neren aan haar begrensdheid. Zij paalt het gebied af dat ik ben, zodat ik 
kan zien wat niet van mij is. Afgrenzing maakt dit onderscheid mogelijk 
en dat ik mij mijn eigen ziel bewust kan zijn.  
 Het gevaar van splijting is hier wel degelijk aanwezig, omdat de oor-
sprong van de ziel zo ver in het verleden ligt en uit zoveel geschiedenis is 
gevormd. Terwijl het ego daarentegen slechts door de tegenwoordige tijd 
wordt gevormd. Onze ziel gaat terug tot hele oude tijden, maar ons ego 
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wordt geconstrueerd in de tijd waarin wij leven en wel uit de interacties 
met anderen. Onze ziel is gevormd buiten deze interacties om, hoewel 
natuurlijk wel door de interactie van zaad en eicel. 
 Wanneer we spreken over het ontwikkelen van de ziel, dan zijn er an-
deren nodig om deze groei gunstig te laten verlopen. In het nog komen-
de gedeelte over interactie zal ik hier meer over zeggen.  

Het ‘ik’, dat het beeld bepaalt dat wij van onszelf hebben en dat de we-
reld van ons heeft, is een construct en kan verschillen van wie wij echt 
zijn. Het beste van twee werelden is wanneer ons ‘ik’, dat het beeld is dat 
wij van onszelf hebben, zo congruent mogelijk is met wie wij werkelijk 
zijn.  
 Het is echter heel goed mogelijk dat er een incongruentie bestaat tussen 
deze twee beelden. Wanneer die incongruentie bestaat, dan zijn wij dub-
belhartig, niet meer uit één stuk. En dat veroorzaakt stress. Want dan 
leven we alleen als ‘ego’ 9, en is dit meer dan alleen een functie geworden, 
en gaat dit ‘ego’ ons hele bewustzijn van wie wij echt zijn bepalen. Dan 
bestaat alleen nog maar wat het ego zegt en is dat het enige waar we ons 
bewust van zijn. Dat deel van onze ziel dat leven wil is dan onbereikbaar 
en moet dan, afgesplitst van ons ware zelf, haar eigen leven leiden. 
 
Helen en helpen: een over en weer proces 
Nu zijn we aangekomen bij het proces van helen en bij het helpen van 
mensen om tot zichzelf te komen. Deze heling en deze geboorte van het 
zelf is tegelijkertijd de genezing van ziekten in de psyche10.  
 Je kunt een psychologisch probleem namelijk zien als een probleem in 
de ontwikkeling van het zelf, dat gradueel afhankelijk is van hoe ons ik 
en ons zelf zich tot elkaar verhouden. Wanneer de ziel zo is gevormd dat 
zij mijlen ver verwijderd is van het ware zelf dan zullen mensen daar in 
mindere of meerdere wijze door beschadigd zijn. Zit de ego-functie 
daarentegen niet goed in elkaar en is deze zwak ontwikkeld en ontglipt 
zij mensen, dan kan dat ook allerlei psychologische schade veroorzaken. 

Wanneer ik denk aan de acties van het ego of de gedragingen van het 
ego ten behoeve van de ziel, dan is haar primaire taak om de ziel geheel 
te omgeven. Deze omgrenzing moet zo sterk zijn dat zij alles van de ziel 
binnen houdt, zodat niets verspild raakt of los raakt en verdwijnt. Wan-
neer we meer onszelf worden en meer met onze kracht in contact komen 
dan moeten we tegelijkertijd ook stevig genoeg zijn om al die kracht 
meester te blijven. Het ‘ik’ moet sterker worden naarmate onze ziel 
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krachtiger wordt en als we ontvankelijker worden of in staat zijn meer 
gewaar te worden, dan moet ons ‘ik’ ook in staat zijn om haar veerkracht 
te bewaren, zodat we niet instorten onder de vloed van sensaties die bin-
nen stromen. Het ego moet de kracht ondersteunen die van binnen naar 
buiten gaat maar ook de informatiestroom en energie filteren die van 
buitenaf bij ons binnen wil komen. Het ego is de intermediair tussen ons 
innerlijk en de wereld buiten ons11.  

Om het samenspel tussen ego en ziel nog beter te begrijpen, is er nog 
een andere manier om naar de relatie tussen beiden te bekijken.  
 Het ego staat middenin de ziel. Het is als met iemand die een nieuw 
land ontdekt. Je ziet dat in de Amerikaanse geschiedenisboeken toen de 
Nederlanders naar New York kwamen en de Nederlandse vlag daar 
plantten en zeiden: ‘dit is Nederlands grondgebied’. Zo staat het ego in 
het midden van het nieuw ontdekte land en roept: ‘deze grond is van 
mij’. Het wil graag midden in die waarheid staan en de ‘ik-vlag’ hijsen en 
verklaren: ‘dit ben ik’.  
 Maar soms is haar het gebied van de ziel onbekend en wil het ego uit-
drukkelijk in het midden staan van wat zij nog niet kent en wil zij dit 
onbekende omarmen als haar ware zelf, als een vermoeden, bijna als een 
geloofsbelijdenis. Op dezelfde manier als iemand, die uit religieuze over-
tuiging belijdt: ‘ik geloof in Christus en hoewel ik niet weet wanneer hij 
mij verlaat en ik niet alles van Hem begrijp, vertrouw ik Hem en geloof 
ik dat Hij mijn bestemming is, ik volg zijn pad’. Dit soort belijdenis is 
voor mij identiek aan het ego dat midden in haar nieuw vermoedde 
waarheid zegt: ‘ik volg mijn ziel, ook al weet ik niet alles over haar. Ik 
vertrouw op haar. Zij is mijn bestemming, dit is waar ik ga’. 

Daarom is het eerste dat ik wil doen bij een therapiesessie: mensen hel-
pen bij die nieuw vermoedde waarheid van henzelf stil te blijven staan. 
 
Bij aanvang van een structure: Is dit wat iemand echt voelt?  
Wanneer je immers in het midden van je eigen waarheid staat, klopt de 
relatie tussen je ego en je ziel. Dan kan de ziel uitgaan naar haar eigen 
bestemming en opbloeien. Wanneer er daarentegen een conflict is tussen 
de ziel en het ego, dan verlamt dit de beweging van de ziel, zij gaat on-
dergronds, raakt verloren en stopt met haar proces van uitbloei. 
 Dit proces is een andere functie van de ziel, waar ik nog niet eerder op 
gewezen heb. We kunnen dit nu toevoegen aan de eigenschappen van de 
ziel. Zij is puur proces. Zij is geen stilstaand ding. Zij is altijd in wording. 
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Maar zij stopt daarmee wanneer er een conflict is tussen de ziel en het 
ego.  
 De ziel stopt met haar wordingsproces wanneer mensen bewegingloos 
als bevroren zich afsluiten. In een vriezer is er geen beweging meer en 
dus geen gevoel voor toekomst. Geen wens meer om vooruit te gaan. 
Daar gebeurt niets nieuws. Er is slechts herhaling van wat is geweest. 
Dat is geen groeiklimaat. Het is als bij mensen die met elkaar in conflict 
zijn, daar bloeit niets nieuws. Daar wordt de wereld als vlak beleefd en 
zonder betekenis. Als alles steeds hetzelfde is, wat is dan nog het doel? 
Daar is geen toekomst. 

De hoop op toekomst is er pas, wanneer je mensen helpt om bij de be-
leving stil te staan die zij op dit moment ervaren. Ook als ze dit deel van 
zichzelf niet willen zien omdat dit te pijnlijk is. Alleen dan komt alles in 
beweging en opent zich een nieuwe toekomst. 
 Wat wij als eerste moeten doen om mensen te helpen is om werkelijk 
op de plaats te blijven waar zij nú zijn en dan ontstaat vanzelf actie. 
Sommige mensen verafschuwen de plek waar zij zich bevinden, zij willen 
daar van weg vluchten en denken dat zij kunstmatig of alleen met hun 
wilskracht kunnen komen op de plaats waar zij zouden moeten zijn12. Zij 
durven niet te vertrouwen op de beweging waar hun diepste waarheid 
hen vanzelf toe kan aanzetten. Zij vluchten van zichzelf weg en trachten 
zich bij elkaar te fantaseren en in elkaar te knutselen in plaats van erop te 
vertrouwen dat het zelf zich pas ontplooien kan en wil vanuit de plaats 
waar het zich nu echt bevindt. Zij vluchten uit hun eigen waarheid weg 
en trachten zichzelf te construeren en aan hun eigen haren uit het moe-
ras omhoog te trekken, in plaats van op de groeikracht van hun ware zelf 
te vertrouwen.  
Dit is waar het bij het proceskarakter van ‘energie’ allemaal om draait. 
 
1e stap: waar is energie? 
Wanneer we een therapiesessie starten, kijken we eerst naar waar energie 
is. Energie is immers informatie over de ziel. We spreken hier concreet 
over energie van het wordende zelf, over dat deel van de ziel dat te voor-
schijn wil komen maar nog niet aan het licht is getreden. We zoeken bij 
wijze van spreken naar het zaad voor de ziel. We kijken naar het potenti-
eel van de ziel voordat dit tot actualisatie is gekomen. We kijken in feite 
naar de microsignalen van de ziel, voordat deze gaan ontkiemen tot ma-
croleven.  
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 Op het meest praktische niveau zijn wat we energie noemen de sensa-
ties in het lichaam. Op dit punt beland, keren we terug tot onze eerder 
geformuleerde opvatting over het lichaam als een scherm waar informa-
tie op verschijnt over de toestand van het ware zelf. Het lichaam is bij 
wijze van spreken de display waarop informatie over de ziel verschijnt. 
Want als we informatie willen hebben over hoe iemand zich echt voelt, 
vragen we niet naar hoe iemand dénkt dat hij zich voelt of naar de toe-
stand van zijn geest, maar zeggen we: ‘wat gebeurt er nu in je lichaam?’ Onze 
therapeutische interventie over energie gaat over wat er in het lichaam 
gebeurt. 

We vinden informatie over energie wanneer we deze zich zien afteke-
nen tegen een algemene achtergrond. De ziel is uniek. En wat uniek is 
valt op tegen zo een achtergrond. Daarom zal als we naar de energie van 
de ziel zoeken, de informatie daarover zichtbaar zijn tegen een algemene 
achtergrond. Welk deel van het lichaam trekt vanuit zichzelf aandacht. In 
termen van wat pijnlijk is, heet of zwaar, zweet, trilt, koud voelt, tintelt, 
gespannen is. Kortom alles wat in het oog springt. Slaat mijn hart sneller 
of luider, is mijn ademhaling sneller of langzamer. Jij als therapeut on-
derzoekt dat, maar de cliënt doet dit onderzoek ook.  

We zoeken niet alleen verder naar energie in het lichaam, maar luisteren 
ook naar het spraakpatroon van de persoon voor ons. We letten op alles 
dat opvalt: spreekt hij of zij luider of zachter op het moment dat het over 
iets specifieks gaat. Spreekt de persoon ineens sneller of langzamer. Stopt 
de cliënt met praten. Gebruikt hij of zij onverwachte woorden.  
 Zo zijn we aan het zoeken naar tekenen van iets dat zich bij de drempel 
ophoudt, op de overgang van mogelijkheid naar realisering. We zien die 
tekenen als verschijnselen van de wordingsdrang van het zelf, dat gebo-
ren willen worden, dat stuwt om wat haar bezielt naar de voorgrond te 
brengen.  
 Je zou het je zo kunnen voorstellen dat ons ego van moment tot mo-
ment op het punt staat om ons tot leven te brengen of juist achter wil 
houden wat in onszelf tot leven wil komen. Van moment tot moment 
zijn wij bezig om dit opborrelende leven in onszelf tot realiteit te laten 
komen. Dat is energie. 
 
2e stap: actie 
Na het zoeken naar energie is actie de tweede stap in het therapieproces. 
Actie heeft te maken met de overgang van de microwereld van mogelijk-
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heid naar de macrowereld van actualisatie. De brug daartussen wordt 
gevormd door ons lichaam. Allereerst is het lichaam het zintuigelijke 
mechanisme waardoor wij het bubbelen van het zelf voelen. Vervolgens 
is het lichaam dan de directe uitdrukking oftewel het middel om het zelf 
tot uitdrukking te brengen.  

Dát moment, wanneer we onszelf toestaan om wat we voelen ook te 
volgen, is een moment van integratie, waar onze ziel niet langer iets on-
zichtbaars is dat mogelijk kan worden, maar iets dat tot realisatie komt en 
zichtbaar wordt. Zodat wat we doen en wat we zelf voelen op dit mo-
ment tot eenheid samen vallen. Dat is een heerlijke staat van zijn!  
 We zijn niet dubbel. Wanneer wat we doen het één is en wat we voelen 
iets anders is, dan roept dat spanning op, omdat we niet meer uit één 
stuk zijn. 
 De reden dat we wel iets kunnen voelen maar het toch niet volgen, is 
dat we bang zijn om te laten zien wie we echt zijn. We kiezen ervoor om 
verborgen te houden wie we in werkelijkheid zijn. De ziel, die het meest 
kostbare is dat we bezitten, willen we voor geen goud in gevaar brengen. 
We laten aan de wereld dan ons valse zelf zien13, zodat niemand ons echt 
ziet; zo blijft het tenminste veilig. Of de wereld buiten ons heeft ons 
duidelijk gemaakt dat, als dat gedeelte van onze ziel haar ware aard laat 
zien, dit niet geaccepteerd wordt en daarom weg gehouden moet wor-
den. We verbergen dat deel van onszelf, omdat het nog nooit als geldige 
claim is aanvaard of zelfs nog nooit naam is gegeven. 
 Een van de dingen die het ego heel goed kan, is namen en beelden ge-
ven aan dingen; we kunnen dingen pas ervaren door middel van hun 
naam en hun beeld. Als ons niet het voorrecht is verleend om een naam 
te ontvangen voor een stuk van onze ziel, dan bestaat dit gedeelte niet 
voor ons ego. Het gaat dan ondergronds. Het wordt een gewaarwording 
die we in ons lichaam ontkennen omdat we niet willen weten dat het een 
deel van onszelf is.  
 Dit ons onbekende deel van onze ziel wordt dan omgezet tot een 
symptoom in plaats van tot een benoeming van wie we werkelijk zijn. ‘Ik 
heb hoofdpijn, ik heb het heel mijn leven al’ en daarmee gaat een deel 
van de ziel ondergronds en leeft niet in het lichaam als gedrag, maar als 
symptoom omdat het niet geaccepteerd is. 

In het therapieproces waarin we ons gedrag laten zien, uiten we onszelf, 
maar dit moment is tegelijkertijd een gevaarlijk moment, omdat we 
daarmee onze eigen waarheid tot uitdrukking brengen. Dat stelt ons voor 
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een existentieel dilemma omdat we gevangen zitten tussen twee tegen-
strijdige eisen. De ene eis is om te laten zien wie we zijn en de andere eist 
zich op als drang om te overleven. Soms zijn de omstandigheden zoda-
nig dat als je duidelijk maakt wie je bent en dit ook belichaamt, je dat niet 
overleeft. Daar is genoeg historisch bewijsmateriaal voor. Als je Jood 
bent in de Holocaust en je toont wie je bent dan volgt jouw dood. Er 
zijn genoeg individuele voorbeelden. Als je werkelijk je eigen waarheid 
waar je voor staat, uitspreekt, dan kun je gevangen genomen worden of 
beschadigd of wat dan ook. Daarom is worden wie je bent niet een sim-
pele zaak, het kan je meer moeilijkheden opleveren dan die je tevoren 
ooit had. Jezelf zijn is niet zonder meer belonend maar kan ook schaden.  

Kennelijk zijn er tijden, waarin we niet werkelijk ons zelf kunnen zijn 
als we willen overleven. Maar laat ons, áls we ondergronds gaan, tenmin-
ste beséffen wie we zijn en ons bewust onzichtbaar maken, liever dan 
ondergronds gaan terwijl we helemaal nog niet weten wie we zijn. Laat 
ons tenminste zelf het moment kunnen kiezen om tijdelijk ondergronds 
te gaan opdat we overleven.  

De momenten waarop we onszelf het meest voelen leven is wanneer 
we de eenheid in onszelf beleven. Dat is precies wat we in dit werk pro-
beren te doen: mensen helpen om meer van zichzelf te ontdekken en 
daar plaats voor in te ruimen binnen hun ego. 
 
Derde stap: interactie 
Laat ons nu overgaan tot interactie. Bij interactie is er sprake van relatie. 
Zoals ik eerder gezegd heb vereist onze ziel interactie om een menselijke 
vorm aan te kunnen nemen. In afzondering kunnen wij niet bestaan, het 
is een spiritueel-psychologische-biologische noodzakelijkheid dat we in 
relationele verbanden leven.  
 Met name wanneer we ons in een ontwikkelingsproces bevinden, heb-
ben we een ander nodig. Onze ziel vereist de ander en voor de vorming 
van ons ‘ik’ is de ander ook noodzakelijk. Ons ‘ik’ wordt immers ge-
vormd in reactie op anderen. We krijgen alleen maar namen en beelden 
voor onszelf en namen en voorstellingen over de wereld door de reacties 
van anderen op ons. Als er iets nieuws van onszelf naar voren komt en 
zich in ons gedrag toont, dan is er iemand buiten ons nodig die aan deze 
behoefte van ons tegemoet komt en er een naam aan geeft; en er een 
plaats aan toekent, zodat wij ons dit deel van onszelf kunnen eigen ma-
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ken. Wij hebben die wisselwerking nodig ter bekrachtiging van wat wij 
naar buiten willen laten zien. Dan kan dat nieuwe tot bestaan komen. 
Degene die met ons in interactie treedt, is hier gewoonlijk een betekenis-
volle ander die het nieuwe in ons welkom heet. Deze is het oertype van 
de betekenisvolle ander, die al bestaan heeft voordat dit nieuwe in mij tot 
leven komt. Iemand die vertrouwd is met het universum en die wat daar-
in nieuw verschijnt welkom heet. Die het zegent, naam geeft en een 
plaats; die aan haar noodzakelijke bestaansbehoefte tegemoet komt14 en 
het haar toestemming geeft om tot functioneren te komen. In dit soort 
interacties krijgt de ziel vorm in die zin dat zij krijgt wat zij nodig heeft 
en wordt ook het ego eromheen gevormd. 

Ik vergelijk dat moment met het Genesis-verhaal. We beschikken over 
een metafoor in de bijbel, in het Oude Testament, in Genesis, die over 
het ontstaan van het universum vertelt15. Dit is ook echt een metafoor 
voor de geboorte van het zelf, het individuele zelf. Bij het ontstaan van 
het universum is daar God als degene die ziet, die de schepping van de 
wereld overziet. Al de elementen en variaties van het universum trekken 
in een stoet voorbij aan het oog van God en God zegt dan zoiets als: 
‘Laat er dag zijn en ook nacht’. Hij geeft namen aan het ding dat ver-
schijnt als nacht en dag en zich nu opstelt voor zijn ogen en dan zegt Hij: 
‘Dit is goed’. De dag krijgt een naam, de nacht wordt benoemd, en God 
zegt dat het goed is zo; en dan begint het zijn werk te doen.  

Hetzelfde gebeurt wanneer een deel van onszelf zich laat zien. Het is 
niet zozeer voor het aanschijn van God. Het zijn de ouders als equivalent 
van God, die de presentatie van het nieuwe in ons zien en daar toestem-
ming aan geven om te bestaan. Zij zeggen: ‘dit is wat uit jou naar buiten 
wil treden, dat is jouw honger en dat is goed. Ik zal het voeden, er een 
plaats voor inruimen binnen deze wereld’.  
 Of: ‘dat wat in jou naar buiten komt is woede, ik reageer er op en eer-
biedig het, ook dit krijgt plek in deze wereld’. Wie het opmerkt in onze 
naaste omgeving en erop reageert als wij iets nieuws dat in ons opkomt 
willen laten zien, die ondersteunt ons in die beweging en versterkt ons 
ego zodat dit voortaan zelf toestemming geeft aan die nieuwe gebieden 
in ons.  
 Want als de buitenwereld ons die toestemming niet geeft, zal ook ons 
ego dat niet doen. Dan komt dat deel van ons naar buiten in de wereld 
zonder haar toestemming en accepteert ook ons eigen ego dat deel van 
onszelf niet. Stel je voor dat God zou zeggen: ‘Oké. Wat staat er als vol-
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gende op de agenda’ en dan zeggen ze: ‘Ik heb de hemel en de aarde ook 
nog staan’. ‘Hemel en aarde, weg daar’. En de arme hemel en aarde heb-
ben geen plek om heen te gaan. Dat is wat er dan gebeurt met stukken 
van ons zelf.  
 Gaat het om seksualiteit en de ouders zeggen: ‘Wat is dat? Ben je dat 
ding aan het bevoelen?’ en het heeft geen naam gekregen, dan bestaat dat 
ding niet en kan het alleen maar in diezelfde verdoemenis verdwijnen. 
Het is verbannen uit het universum. Ik stel het op deze manier opdat 
jullie zien dat de kracht van figuren in ons leven als lijkend op de schep-
pingskracht van God is, en dat geldt ook voor ons ego in die zin dat het 
bepaalt wat mag bestaan en wat niet toegelaten wordt tot het rijk van 
onze ziel. Een zuivere vergelijking.  

Hier wil ik graag de notie van de ‘possibility sphere’ toevoegen 16. Als the-
rapeut willen we het gebruik van dit instrument in ons willen ontwikke-
len. Dat betekent de cliënt omhullen met ons ‘vol genegenheid’, kijken 
en reageren, accepterend tegemoet treden en wat verschijnt willen be-
noemen, zodat al wat nieuw geboren wil worden, een plaats krijgt, een 
reactie ontvangt en een naam krijgt. Wat zich ontwikkelen wil kan zo in 
deze wereld worden opgenomen, ook binnen dat deel van het ego dat 
het nieuwe nu bestaansrecht verleent om in deze wereld te bestaan.  
 Besef nogmaals dat we alleen kunnen bestaan door ons ego. Als het 
ego geen ‘ja’ zegt, zelfs niet naar wat al bestaat, dan kan dat nooit ervaren 
worden en gaat het ondergronds. Dit doet me denken aan de dualiteit 
van God en Duivel, waarbij de Duivel dat deel van God is dat geen toe-
stemming was verleend om te bestaan, zodat het ondergronds moest 
gaan.  
 Dit is onze grondformule: interactie heeft met andere lichamen te ma-
ken, met betekenisvolle anderen, met relationele verbinding en vervul-
ling, met het verlenen van bestaansrecht, met het toekennen van een 
naam. 
 
4e en laatste stap: verinnerlijking en betekenisgeving 
Bij dit toekennen van een naam, zijn we nu beland bij de vierde stap, die 
we kunnen karakteriseren met de woorden: betekenisgeving en verinner-
lijking. Door iets een naam te geven, verlenen we iets in zekere zin bete-
kenis. We vragen: ‘wat betekent dit?’ Tijdens deze laatste stap in het the-
rapieproces gaan we niet alleen de concrete inhoud langs van non-
verbale motorische gedragingen van energie, actie en interactie. Maar we 
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moeten nu ook de verbale kant inbrengen, zodat iemand kan verwoor-
den wat er gebeurt. In het met name benoemen helpen we het ego grip 
te krijgen op het gebeuren. Omdat het ego met namen werkt, met sym-
bolen en met betekenis. Het is niet genoeg om een goede ervaring te 
hebben. Wat er gebeurt moet begrepen worden, zodat het ego deze ge-
beurtenis kan integreren. Wanneer het ervarene niet is verwoord, verwij-
dert het ego de volgende ochtend deze gebeurtenis weer. Het ego gaat 
pas aan het werk met namen en symbolen. Er moet sprake zijn van aard-
se dingen of de zichtbaarheid van het uitspansel, met de concreetheid 
van dieren of met wat dan ook. 
 Verinnerlijking is het tweede woord dat in deze laatste fase van het 
therapieproces van belang is. Waar het hier om gaat is de vraag hoe wij 
de nieuw opgedane ervaring ook in ons gedrag laten doorwerken. Hoe 
maken we de totaliteit van een ervaring zo eigen op het ego-niveau dat 
we die als geheel in ons op kunnen nemen en er een blijvend beeld van 
kunnen maken zodat we dit in onszelf mee zullen dragen 17, zodat we bij 
deze laatste stap van betekenisgeving en verinnerlijking ons niet alleen 
tot de ziel beperken. Ook het ego willen we sterker maken, we stippelen 
het programma uit voor haar handelen en scheppen nieuwe beelden van 
het zelf, zodat we dit deel wanneer het weer te voorschijn komt, niet 
opvatten als vreemd aan het zelf en het uitstoten - zoals ook ons im-
muunsysteem dingen uitstoot die er niet thuishoren-. We willen dit 
nieuwe juist toestaan om als deel van onze bewuste ervaring en ons ge-
drag geaccepteerd te worden. 
 
Samenvatting  
Dit zijn de vier termen die de stand van zaken tot op heden verhelderen. 
Tevens zijn het de vier stappen die we nemen wanneer we de therapie 
geven. Bij energie die we opmerken is de eerste vraag: Wat gebeurt er nu in 
je lichaam? Om tot actie over te gaan is vervolgens de vraag: Wat wil die 
energie doen? De derde stap is dan om te zien: Met wie? En bij de laatste 
stap richten we ons tenslotte op de vraag: Wat betekent dit en hoe maak je dit 
je eigen? Deze vragen zijn de standaardinterventies en de formule tot ont-
plooiing van het zelf.  

                                                 
1 Bij de vertaling van Pesso’s artikel ‘On becoming’  
Voor het eerste Internationale Congres van de Pesso-psychotherapie in 1992 te Am-

sterdam, schreef Pesso als bijdrage ‘On becoming’. Dit artikel is een bezielende toe-
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spraak in één keer neergeschreven over de grondhouding van de therapeut en het 

belang van lichaam en ziel. De redactie heeft in 1992 de Engelse tekst van kopjes 

voorzien. Ik heb het artikel nu vertaald omdat Pesso hier helder uiteenzet wat de ziel 

van de Pesso-psychotherapie is en welke plaats ons lichaam daarbij inneemt. Bij mijn 

navraag aan hem, beschouwt hij nu in 2015 dit door hem in het begin geformuleerde 

verband tussen lichaam en ziel nog steeds als de kern van PBSP (Pesso Boyden System 

Psychomotor). Absolutely’, zei hij. 
  

De titel. ‘On becoming’ is moeilijk in mooi Nederlands te vertalen. Het basisboek van 
Rogers draagt ook de titel ‘on becoming’. Het betekent letterlijk ‘over zijnswording’. De 
filosofe Hanna Ahrend speekt over de geboortelijkheid van alles. Ik handhaaf de Ame-
rikaanse titel. Mijn Nederlandse titel zou zijn: Over worden. Hoe alles tot bestaan wil komen. 
 
2 Pesso koestert de moderne opvatting dat materie en spiritueel geen tegenstelling zijn 
maar graduele verschillen in verfijning. Pesso is hier niet naturalistisch, niet plat mate-
rialistisch en niet spiritueel zwevend. Daar heeft hij zich ook nooit aan bezondigd. In 
2008 publiceert het Tijdschrift voor Pesso-psychotherapie zijn lezing: Spirituality and 
Psychotherapy. The Becoming of the Soul in the Body.  
Citaat daaruit: 

What we have done in the therapy session is to provide precisely what their genetic 
storage has built into their anticipation and expectation of life on earth. In that way 
we have used their bodies, which are made of the divine stuff of God, to help 
them to realize with the impulses found in their bodies to become their fuller 
realizable souls.  
They have participated successfully in the becoming of themselves and perhaps 
also personally contributed to the endless becoming of God. 
 

3 Dit is een oude opvatting, in de zin dat Aristoteles het lichaam al de toegang tot de 
ziel noemt. Lichaam en ziel zijn voor hem niet te splitsen. Pesso actualiseert die oude 
visie. Psychotherapie gaat weer om de embodied soul en om het soulvolle lichaam. 

 
4 Omdat kracht als uitsluitend mannelijk dreigt te worden opgevat en kwetsbaarheid als 
vrouwelijk. 
 
5 Merk op dat - ook al spreekt Pesso veel over interactie als eerste en noodzakelijke 
voorwaarde om jezelf te worden - de relatie met onszelf ook voor Pesso primair is en 
zonder deze is een goede relatie met anderen niet mogelijk.  
 
6 Deze paragraaf geef ik de titel: de ziel als omvatte vorm. ‘Omvatting’ heeft voor mij iets 
liefs en verwijst naar de limitatie-oefening die meer een verwelkoming van kracht moet 
zijn dan een beperkende afgrenzing. 
De ziel is een vorm, een relatief onafhankelijke dimensie van het onderliggende geheel. 
Zoals alle vormen in onze aardse werkelijkheid dat zijn, dat is hun verschijningsvorm. 
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7 Pesso gebruikt de uitdrukking: deel of fragment van iets. Meer gebruikte metafoor 
voor de ziel is: druppel van de oceaan en seelenfuncklein. Daarbij is eigenlijk de druppel 
niet zozeer een deel van de oceaan, maar is in de druppel die wij zijn eigenlijk de hele 
oceaan vertegenwoordigd. Dan is dus in het fragment het geheel vertegenwoordigd. Dit 
doet meer recht aan de quantumvisie dat er geen partjes van iets bestaan, maar alles 
vloeit, en wel volgens het holografisch principe: dat alles in alles vertegenwoordigd is. 
 
8 Pesso gebruikt hier het woord singular dat afzonderlijk bestaand betekent, niet zomaar 
een deeltje ergens van, maar apart in de zin van een zekere onafhankelijkheid en eigen 
eenheid. Dat afzonderlijk bestaande dankt dat deeltje aan haar omgrenzing, haar ik, het 
membraan om de ziel, dat - zoals de wand van een cel - het in- en uitgaan regelt met de 
omgeving en in die omgrenzing haar bestaan mogelijk maakt en gezond houdt. Freud 
gebruikt hier ook een fysieke metafoor, die omhulling aanduidt, namelijk schors, de 
huid van de boom. 
 
9 Over het verschil tussen ‘ego’ en ‘ik’. Ego (zonder ‘het’!) wordt - naast vakterm voor 
onze ego-functies – in de volksmond met name gebruikt in de zin van: ‘hij heeft teveel 
ego’. Het doelt dan op een houding waarin we er bewust op uit zijn om ons uiterlijk wat 
op te poetsen, image building. Maar voor dit soort ego gebruikt Pesso ook rustig het ‘ik’ 
in dit artikel, bijvoorbeeld in de zin: ‘Het ‘ik’, dat het beeld bepaalt dat wij van onszelf 
hebben en dat de wereld van ons heeft, is een construct en kan verschillen van wie wij 
echt zijn’.  
Over de definitie van ik, zelf en ware zelf bij Pesso het volgende: 
‘Ik’ wordt meer gebruikt als neutrale verwijzing naar onze identiteit, maar Pesso ge-
bruikt het ook in de betekenis van: een vermogen om te kiezen. (Voorbeeld van Pesso 
in dit artikel is bijvoorbeeld: ‘de ikvlag hijsen in een nieuw gebied..(van de ziel)’). 
In onderscheid met het ‘ik’ gebruikt Pesso het woord zelf, en dat is alles wat het ik zich 
in de loop van het leven heeft verworven (ingepakt, wrapped). Tenslotte is er het ware 
zelf (ook wel ziel genoemd): onze verbinding met alles, met de bron, ons contact met 
onze potentiële mogelijkheden, onze zielsvermogens (intuïtie, creativiteit, wijsheid van 
hart en intelligentie en het nog hogere vermogen van ontvankelijkheid). 
 
10 Dit betekent niet dat Pesso-therapie alleen over genezing van neurosen gaat. De 
ontwikkeling van het ware zelf is - in Pesso’s woorden - ‘endless’.  
 
11 Nogmaals: zoals de gezonde celwand semipermeabel is en de in- en uitgaande stro-
men regelt van wat naar binnen moet uit de cel en wat zij van buiten naar binnen wil 
laten komen. Het is de harmonie tussen eigenheid en wat daarbij van buitenaf bij nodig 
is. 
 
12 Kijken waar het Centre of Truth van iemand is (niet te verwarren met de True Scene ) en 
je niet laten misleiden, is waar Han Sarolea, een van de oprichters van de Pesso-
psychotherapie in Nederland, altijd over schreef: ‘Cliënten kunnen fakestructures opzet-
ten of uit angst structures van anderen na-apen. Laten we ons verleiden te snel een 
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structure te beginnen met rolfiguren en technieken, dan is deze te vroege structurering 
van het contact fataal. Wij bevestigen dan alleen maar het valse zelf van iemand, die 
blijft denken dat de oplossing van buiten hem of haarzelf moet komen. Dan lopen wij 
voor de zoveelste keer in het leven van de cliënt over diens echte gevoelens heen (zoals 
bijvoorbeeld diens moedeloosheid)’, aldus Sarolea. 
 
13 Ons not-self staat er in het Engels. 
 
14 Zowel behoefte (need) als bevrediging (satysfying) bevallen mij niet omdat ze betekenis-
connotaties hebben die Pesso niet kan bedoelen. Mijn voorgestelde vertaling is nu: 
Iemand zich bewust laten worden dat de werkelijkheid had kunnen voorzien in wat hij nodig heeft om 
gelukkig te leven en zich te ontplooien. (Dat heeft de cliënt vroeger niet kunnen zien, maar nu 
wel). Ik roep iedereen op een betere vertaling voor te stellen. 
 
15 Het gevaar van deze mooie metafoor is, dat het maar de vraag is of hij op mensen 
toepasbaar is. Wij mensen, therapeuten, scheppen niet en houden het bestaan niet ieder 
moment in stand. Wij geven alleen toestemming aan cliënten om wat er in hen is, te-
voorschijn te laten treden. 
 
16 Tot nu toe vertalen we de woorden ‘possibility sphere’ niet. Sphere is eigenlijk een bol. 
Zoals ook de eerste levensbevestigende ruimtes in de evolutie bolvormige membranen 
zijn. Possibilty verwijst naar het klassiekfilosofische’potentia’ dat tot actie wordt. Het is 
een groeiruimte, een ruimte waarin alles wat nodig is, tot ontplooiing komen kan. 
 
17 Jammer vind ik het dat Pesso hier zo abstract formuleert en niet zijn vondst van het 
lichamelijk contact noemt dat iemand aan het einde van de structuur met de symboli-
sche ideale rolfiguur heeft. Door iemand uitgesproken de tijd te geven dit contact lijfe-
lijk in te nemen - ook al meent die iemand het al snel te moeten stoppen- kan iemand 
de betekenis immers verinnerlijken op een manier die zijn weerga niet kent.  
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A Childhood in New York 

The early days of Pesso 

 
 
Onder redactie van:   T H E O   V A N   D U I J V E N B O D E N 

 
This registration is part of an interview Lowijs Perquin had with Al Pesso in decem-
ber 2002 in Amsterdam. Pesso talks freely about his parents, the influence of the 
religion and the streetlife on his childhood in New York in the 1930’s. 
 
‘I’m an American, but had I been born 15 years earlier, I would have 
been in Yugoslavia. How easy it is in America to say you’re an American, 
how you’ve hardly any idea that you’re anything else but American. I 
hardly ever thought of myself as an immigrant child or child of immi-
grant parents, but I was. And yet the word doesn’t fit, but the emotional 
reality fits, because I knew, my parents didn’t speak English very well. 
They spoke Spanish, and my father would mockingly refer to himself as 
a ‘greenhorn’. That was a term of opprobrium that native Americans 
would say to the newcomers: the greenhorns. And he would say with a 
little bit embarrassment and a little bit of irony that he was a greenhorn. 
So I didn’t think of myself as an immigrant. But somehow I have a kind 
of a dual core, as I think about that. My core got that impact, but anoth-
er part of me felt absolutely American. I couldn’t think of myself being 
an immigrant. I grew up in that culture and had the advantage or disad-
vantage, because at that time it felt like a disadvantage, of not having 
American parents.  
 
Monastilies  
They came fairly young actually. They were fleeing the war, 1914, 1915. 
My mother came from a very wealthy family. It was the richest family in 
the town. It was then called Monastery, and later changed to Bitola. I 
learned from Martin Howald years later that Bitola is really ‘Beth Allah’, 
the house of Allah. It was a monastery before and it was also a Moslem 
area, so they changed it to Beth Allah, Bitola. It stayed a holy town in 

                                                 
 Verbatim: Monique Cuppen 
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some kind of way. It was one of the towns where the Jews settled who 
had left Spain in the inquisition. They dotted the area. A number went to 
Istanbul, and they were called ‘Stanbulies’: those who came to Istanbul. 
And those who went to Ankara, Turkey, were Ankarolies. We were the 
Monastilies. So they all had those little clusters of communities that 
stayed Spanish speaking, although Jewish religion, orthodox for 5 centu-
ries, since the inquisition. 
 But anyway, the war had begun, and I think my father, this is just 
hearsay, had been running away from the draft. I guess he was a 
conscientious objector, by foot not by paper. He was just not gonna be 
in that army. My mother was following him. I knew they were married 
when she was 16, what was quite young. She was from the wealthiest 
class. Her grandfather was a banker. He was the chief supplier for the 
Turkish army. So in that town of Monastery, she was the family. But my 
father was from middleclass merchant family. So she married down. And 
that influenced the hell of a lot in my life. 
 There is a phrase called ‘la buena gente’, the good people, and that was 
my mothers family, la buena gente. A lot of buena gente were kind of 
looking down while you were looking up at those smart-ass people. You 
know, those good folks. There was an imbalance that got into our per-
sonal experience, because some of my father’s relatives were servants in 
my mother’s house. So you can imagine when things weren’t going too 
well that my mother really got it. She was la buena gente come down. So 
that was sitting around. I suppose, I must have been thinking about re-
gaining the ground of aristocracy or some kind and somehow get back 
up there, because we had fallen from grace.  
 She was nearly 16, married, good heavens, they did that in those days. 
And she was travelling around the world, because he was going from 
country to country, her mother with her. It is a weird story, I can hardly 
imagine. You get a little kind of wisps of it. They wouldn’t sit down tell-
ing: here’s your background, son. Nonetheless you hear the stories now 
and then. She had some pregnancies and two or three miscarriages be-
cause they were in some barbarism, while she was following him, which 
must have been a really odd time. 
 
America 
He was still running away from being in the army. He was living in this 
place and then in that place. I can hardly have a real picture of that, but 
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that was the story. Somehow they then were on the way to America, 
aboard of a ship. My mother must have been pregnant. She gave birth to 
a child on the ship, which made kind of a big celebration. A first child, 
given birth to on the ship. That must have been 1915. I was born 1929. 
That is a sister who died. She died of diphtheria, at age 9. At that time 
kids would die of those kinds of diseases. I knew nothing about that. 
They’re just stories. And there is something in my family, that when 
somebody dies you just don’t talk about it. That alarms in the 
background, that there is a sister who died. 
 Then they started having kids every two years, bang, bang, bang. Right 
on schedule. My mother at that time, of course, had none of that 
machines, no dishwasher, no laundry service. All she did, and here is that 
cultivated lady, is washing and cooking and cleaning. And all he did was 
slavery work. They were living in the poor sections. I was born in what is 
now Harlem, 115th street and Madisonstreet, a Jewish neighbourhood. 
And they would pop around being poor. They were living of my 
mother’s jewellery. They were living of money sent by my mother’s 
family. 
 
Education 
My father tried to be serious of different entrepreneurial things. If they 
had been Jewish coming from, let’s say, Germany, there would have 
been such a different kind of culture. First of all there would have been a 
ghetto culture, which they never experienced in Yugoslavia, Macedonia. 
They had not only the ghetto, but they also had a very high regard for 
education.  
 Now education was for my mother a big number, she was educated as 
a girl, but it wasn’t in the culture to go for. It was not a thing that was 
pushed. My father didn’t think in terms of professional things. He was 
thinking of maybe a merchant kind of thing, of opening up a shop of 
this kind or another. But every goddamned thing he did failed, just failed. 
He didn’t go for an education. That kind of doing was not part of any 
thinking. My only living brother was drafted in the army just finished 
high school. When he came out of the army you had the GI-bill, a sti-
pend to go to school, which means that he had free education. He was 
smart as hell, but going to school was nothing. And my poor oldest 
brother, he was plucked out of school before he graduated, got to work. 
It is heartbreaking. My father, just all he knew were poor guys and they 
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came out with all that extra cash from the army, the possibility to go to 
school, but he strapped them in. It is the only way I can think of it, that 
they were like strapped into a barrel. He said: ‘Open up a shop, make 
women’s skirts’. His last jobs were working as a presser in a skirt manu-
factory job. And he thought that was success, to be a boss. And these 
poor guys got stuck into that. I just missed that by a whisker. They were 
jammed into that. My brother Sam kept that goddamned shop all of his 
adult life. He stayed in that storefront factory, which I worked in when I 
was just still a dance student. I was doing extra jobs there. But he kept 
that for 35 years and then finally retired. But now he is writing stories of 
his childhood, and is he a terrific writer! So now I tell you some of the 
stories. 
 
Streetlife 
This is about 4 or 5 years old kids, who were thrown out on the street. 
They would make extra money working in a junkyard. The rats they 
would kill, they would get a quarter for. My brother was terrific in 
throwing rocks at rats. Can you believe that? That’s what these kids were 
doing. That was Harlem at that time. My brother Marshal, he is dead 
now, but when he was 7 he made extra money by going in these 
tenement-houses in NY City at that time. They had a clothesline running 
from the kitchen window across to a pole or something and they would 
run these clotheslines to string them, okay? But he said: ‘Sam, you’re 
lighter than I am, you climb the poles’. He’d climb the goddamned poles 
2, 3, 4 stories up, this little kid, and he would string them. He would be 
shivering, 4, 5 years old, and hook them and come down and string the 
clotheslines. That was the way kids would do that. They would have 
games of leaping across roofs and courtyards and then he had this 
distinct memory: one kid who didn’t make it and he watched him plunge. 
My brothers had this incredible Lower Eastside street experience. Very 
little primal care. Not that my mother didn’t care. We had the cleanest 
house you can imagine, kosher, and endless religious ceremonies. 
 When you think about these immigrant families, it is hard for me to 
identify that indeed that was what I grew out of. By the time I came 
around my father had gone through some of that rough period. He had 
tuberculosis when I was born and hadn’t been working for a year. So 
that means there was just zip money and 6 kids by that time. But pretty 
soon he got steady work and I was in the more or less afterward period. 
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This is after we moved out of all that other rat chasing business. We then 
lived in the part of Brooklyn that was right at the edge of where there 
were houses and stuff. There were fields and farms. I remember as a kid 
there would be sheep or goats or something. They were coming down 
the streets. I mean that was an odd thing, you were living in the city. 
These animals would be walking down the street! We lived in one place 
where right next door was a stable for horses, cause everything was horse 
drawn at that time. It was like a horse-apartment-house. They lived there. 
It was like people, very weird. It wasn’t like a farm or a barn in the 
country. It had several stories. I have a vivid memory of it. I remember I 
was walking in with one of my brothers and these horses kind of would 
be around there, they were home now, they were relaxed. It was like 
their house. And there was a kind of water-fount. When the horses 
wanted to drink, it wasn’t in the bucket. They would push that 
goddamned thing with their nose or something and the water would 
come out. And I remember I was thinking: these horses are just at home, 
they’re just relaxing at home. Having that next to you. It was like the 
horses were people and this was the horse-house. The proximity of that 
as a kid… 
 
Food 
We had such regularity. The holidays were so celebrated and all the prep-
aration for it, very orthodox, Sephardic. 

The holidays would be connected to food, and the foods were 
Mediterranean foods. My mother would prepare everything absolutely 
fresh. I never tasted canned food until my brother has got out of the 
army. I thought canned food was some kind of high-class luxury. That 
was what the real Americans ate. And what we ate was stupid junk. If 
you think about the values in that. Now everybody is trying to do natural 
food, but I thought it was immigrant food. The real good food was 
canned stuff. Canned peas was it. Now you made it! You had canned 
peas! My brother brought it from the army, canned peas. 
 So, good food was a big number. My mother would make everything 
absolutely fresh. She would make her own yoghurt. I still know how to 
make yoghurt. I remember going shopping with her. Everything was life 
shopping then. You would buy your chickens life. It had to be kosher 
chickens, so there would be a rabbi there, who cut the throat of the 
chickens. The women would all sit around this kind of dig, and they 
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plucked the chickens. It was like a community meeting in there: pluck, 
pluck, and they were talking. I was a little kid, sitting in the middle of 
this, just looking at it, while they were plucking. I also felt sorry for those 
chickens, which would get their throats cut. I guess I had the feeling that 
animals were people, because we had a horse-house next door. 
 They also had life fish jacked up: ‘do you want this fish, that fish’, and 
this poor fish was flopping around and these guys would stick it on a 
wooden thing, get a spike into its tail and whack its head until it stopped 
wriggling, you know, and slice the head off, blood sprinkling all around 
and they fillet it and shave off all the scales. Little kids were looking at all 
the stuff. I just remember that so vividly, all those scales. I can see the 
scales right now. I haven’t thought about that in years. I see all the blood 
and also the plucking of the chickens. But it was fresh food. 
 
Regularity and safety 
So anytime there was a kind of holiday, there would be a lot of food 
preparation. The regularity of that. Absolute regularity. There were 
seasons, there were mealtimes, there were normal dishes and Passover 
dishes. My father would have to clean the house of anything, of bread, 
because you would have the unliven stuff, so any crumbs or anything left 
of bread had to be cleaned up. If I look back now, it looked like my 
father was doing it seriously, but I think he was doing it in a playful way. 
He would take us along with it. He had a candle and he would go 
searching in the corners, to see if there were any crumbs my mother had 
not cleaned up. He would have a little dish and we  picked up the 
crumbs and he would be checking out to see if there was any of this not 
kosher bread around, come Passover. So you would get a sense of 
cleanliness and a kind of right and wrong about it and standards and 
sharp divisions between things. I went to the synagogue every Friday 
night with my father for years and years. Sundown was a marking point: 
special kind of food every Friday, a ceremonial meal on Friday. Every 
Saturday morning you would go to the synagogue. Every day after school 
I went to Hebrew school. 
 So there was a kind of a boring order, but on the other side, it gave 
some kind of safety that my parents per se didn’t give. There were the 
frames of the religion, but not the frames of individual care. They didn’t 
know how to give safety; they didn’t know how to give guidance. My 
brothers were on the street and took care of me for hours. They would 
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lug me around in a little card. They were my babysitters. Nobody was 
taking care of them. The fathers were out working, the mothers were 
cleaning clothes. But I was under the care of my brothers. I have some 
horrendous memories being lugged around by them. That is why I don’t 
like to be out of control. I have my pilot in, because they would take me 
wherever they wanted, when they wanted. 
 One of my earliest memories…. You had these apartment houses, 5 or 
6 stories up. They would have a dump-way where you would put your 
garbage in. They thought it was a great idea to ride up and down in the 
dump-way. These kids were wild. I was stuck into that goddamned thing. 
I must have been 3. They thought it was great fun; they got to ship me 
up to the 6th floor, sitting in that little bucket they dragged up. I 
remember howling like crazy and nonetheless my cries were not attended 
to. So that is one of my earliest memories. 
 
Witnessing 
Talking about my mother, I think by the time I came around, I was at 
least one too many. She had had a whole series of miscarriages before 
my first sister, and she died. There must have been 10 pregnancies, one 
every 2 years. I think my mother was good-hearted and being the best 
kind of mother she wanted to be, but, I hate to say this, I never felt a 
personal relationship with my mother. I don’t think it existed. I think she 
only had a personal relationship with God. She would pray all the time 
and every other utterance coming out of her was about God. Whenever 
we ate, we had the prayers for the different food; we had the prayers for 
the wine.  God was ever present and the only heart-felt relationship, at 
least for my mother, was with God. She was a meticulously careful 
homemaker, she felt for us, but I don’t remember the kind of thing that 
we would say comes from an ideal mother, that you’re seen. When I was 
walking down the street, I don’t remember her ever looking down and 
see me. She probably did, so I didn’t get hurt and I’m sure I held her 
hand, but I don’t remember her emotional presence. I remember her 
physical presence. And I don’t remember ever been seen in the way that 
you have a sense of what is going on in the other persons mind. I don’t 
think I ever had a sense of anybody knowing what was going on in my 
mind, certainly not being with brothers who couldn’t give a damn. They 
don’t pay any attention to what is in your mind, which is showing on 
your revolt. They’re just going to do what they want to do. It’s a child’s 
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world. 
 This little boy was watching chickens being slaughtered, watching fish 
being the brains bashed out, and while they still were flipping having 
their scales ripped off them. There wasn’t a moment that anybody 
around wondered what he was thinking watching this. I don’t remember 
a glance ever a moment anybody acknowledging that this little boy is in 
shock or has any kind of sensation looking at such stuff, to see blood, to 
see scales and then to identify. I can imagine bringing a child into a set-
ting like that now and talking with him: ‘how does that feel to you’, and 
holding him, as he is looking at it, trying to get him understand it or 
think about it, and knowing that there was an interior in that child that 
was reacting.  
 I don’t remember any sense of anybody knowing I had an interior until 
Diane. She has that quality of attending to somebody’s interior. Maybe 
that is a little extreme. I think I got some glimpse of it from Martha 
Graham, my dance teacher, which gave me a sense of interior. And I 
realize how I got that feeling. I’m jumping right ahead now. Somehow 
she took me under her wings.  I was so goddamned naïve, so I suppose 
she just did it. She told me a little story. She had a black nursemaid and 
when she would do something naughty the nursemaid would say to her 
with mocked seriousness: Martha, I got my eye on you. And she would 
mockingly say: I got myseyes on you. She would sass her back, you 
know. And then she said to me in the most seductive way: Al, I got 
myseyes on you.  Wow! So she had her eye on me! She was seeing me! 
She had a sense of me! That was rare. A lot of people don’t do that. And 
I think that is what we are doing in witnessing. We let the other person 
know: we know your feeling. How it feels to you on the inside. And we 
give you a name of it, so that you know how you feel. Some people think 
witnessing is simply saying: I see tears are coming out of your eyes, I see 
you biting your lip. That is an observation. But you are not saying: I see 
how much grief you feel, or how shocked you are.  
 I think I never put these things together, to have someone know that 
you had an interior. That your interior reacts, and that they are in tune 
with it. That is what babies and mothers are supposed to be doing in 
their first seeing one another. I think in those hustle-bustle, hard-to- 
survive days it was just too much of a luxury to stop. People were just 
running around surviving. And here I am, a very sensitive kid, reacting to 
every goddamned thing, and all alone with it, not even knowing that I 
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was alone with it. Hardly knowing that I was reacting, because it is hard 
to get a sense of yourself if you haven’t been witnessed. So I remember, 
getting impressions like crazy, and living in this kind of silence. Bustle 
outside, but an interior world that I hardly lived in and that was hardly 
visited by any outside people. 
 There was more of a sense of being seen by my father, but he was terri-
fying. He was always tired and he would sometimes explode and blow 
up. I didn’t really make a connection with him until after my mother died 
and I could finally see who he was. My mother, I think, was miserable 
most of the time. She would shed her misery in front of the candles eve-
ry Friday when she would light the candles and pray and cry and I would 
see this emotional mother that was absolutely unavailable. 
 There was some connection with my sister Sylvia, I think. We were the 
two youngest. We were kind of like the ruts in the family. There was 
something called ‘the boys’, the four guys, and us. ‘The boys’ were all in 
the army. My mother would cry: ‘The boys are all away from home’. The 
boys…. What was I? That may have helped me to be able to go into 
dance because I was a boy, but not one of ‘the boys’.  
 So Sylvia and I kind of had a bond. We slept in the same bed. I think 
we got a magical marriage out of that. I don’t recommend it. I felt need-
ing to take care of her and I think she felt needing to take care of me. So 
we were of a bit of a unit until about ten or eleven. And after that I think 
it changed. She decided to study opera and I decided to study dance. My 
oldest brother supported us. He came back from the service with a sense 
of sophistication and wanted to bring some of that home. That brother 
tried to be an actor. He tried to escape from being in that barrel of mon-
keys. So I owe him a lot.  
 
Teachers and nurses 
I don’t remember anything like what we know as parental care coming 
my way at that time. Yes, I did get a flavour of that, once, twice, with a 
teacher. Something in the first, second, maybe third grade, I don’t 
remember exactly. Some teacher for some reason had us hug her. I 
remember the warmth and the pleasure and the cosiness and the 
peacefulness of that embrace as a little boy, hugging around her hips 
probably, and putting my head against her belly. I can still feel the sense 
of a young mother who loves kids and wants a hug from them and wants 
to hug back. God knows that teacher was acting out at school with her 
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school kids, God knows what was in her head, she may have been a 
cuckoo. But still for us kids it was something to have this embrace. 
 And then when my appendix burst and I was in the hospital, the young 
nurses who took care of you in the middle of the night and  brought you 
stuff. Nurses have to know how you’re feeling a little bit, teachers have 
to know, there was something there. Those were the first flavours I had 
of that kind of care. There must have been loving teachers, cause some-
body guided me. There must have been teachers who saw this shy, but 
really smart boy, because I was always in the highest grades and then 
skipped grades, and went to a special school. I got rapid advance and 
somebody must have been looking out for that. So I think there were 
some caretaking teachers. 
 There is another story I’m remembering, with a little embarrassment. 
Something came from the school to my mother, which offended my 
mother. My hands were chapped and they didn’t have gloves, or some-
thing like that, and some message came: you should have gloves. And 
there were also worries because I was so thin, that I hadn’t been fed 
enough. My mother was offended. But if you look at it: here are these 
people, who cannot speak English, and I am in the American school, and 
there is absolutely no link between my mother and father and school. It 
is like the other world. There is an odd split there and when that world 
came in a little bit, my mother was just offended. She wasn’t averse to 
learning, but she had no idea what went on in school. I always did my 
homework, and I read like crazy, but there was nobody saying: do your 
homework and read and nobody even knowing what the hell you were 
learning anyway or caring. So I kind of grew up in isolation. But I must 
have been surrounded by the superstructure of the religion and the or-
thodoxy and the culture. That framed a hell of a lot for me. If that wasn’t 
there, it would have been even more of a vacuum than it was. 
 
The synagogue 
There is a whole mix of feelings. There is the sense of wonder. There is 
the sense of holiness. I don’t know how they managed to do that. The 
synagogue that we mostly went to at that age, was in a building, I don’t 
know what its original purposes was. They somehow managed to make a 
synagogue out of it, by where the arc was, where they had the thoras, 
how they established the altar, the colours of the velvet. Somehow they 
made a holy place there. That had a deep effect on me. And the rabbis 
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every now and then seemed to be true agents, but every now and then 
they seemed to be stupid immigrants who couldn’t speak English well. 
They would pop in and out of that. When I would see them outside in 
the Hebrew school, I thought: these jokers, they cannot even speak 
English. But on the holidays, at Yom Kippur, or around the Saturday 
mornings they somehow got holy. The language, the look of the letters, 
the way they handled the thora, it’s one of the most vivid pictures I have. 
Every Saturday, that moment when they’re gonna open the arc, they 
would bring out the thoras, and it was an honour for people to be the 
carriers of that. That would be a ceremony around the synagogue. There 
were different sizes and my father would regularly see to it that I had the 
little one to carry around. But you had to be selected to have the 
honours, so they set it up for bidding, they made an auction of it. In 
Christian churches you pass around the plate and you make your 
donation. Here you paid for all your different honours. There was a 
decision process. Here you are in this incredibly holy moment and you 
know it is coming, but then you get into the market place and you get an 
auction going on. This joker, who is one of the officials of it, yelling in 
Hebrew: ‘How much you’re gonna give for such and such’. They’d start 
auctioning the thing! This guy with his drowning voice would come out 
doing that and then people would raise their hand. This other person 
was like a bookkeeper and he had this kind of thing with little slabs, with 
people’s names on it and they would move slips of paper around, so he 
could keep a record. You are not going to write cause that is work on a 
Sabbath. So that was the preparation before the show. Then the real 
show was on. And that was dead serious. They were gonna bring out 
that stuff. And there was no marketplace here. That was dead serious. 
There was a spiritual moment there for me. It was not around in an icon, 
it was not around a person, it wasn’t Moses, it wasn’t Jesus, it wasn’t 
God even. It was something to be revered, it was in the Books, it was in 
the Writing. It was something in what was taught which they treated with 
the utmost respect. I think that’s why I got that sense of knowledge or 
logos’. 
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Lao tsu tao te king 
vers13 

 
 

Accept disgrace willingly 
Accept misfortune as the human condition 
 
What do you mean by ‘Accept disgrace willingly’? 
Accept being unimportant 
Do not be concerned with loss or gain 
This is called ‘accepting disgrace willingly’ 
 
What do you mean by ‘Accept misfortune as the human condition’? 
Misfortune comes from having a body 
Without a body, how could there be misfortune? 
 
Surrender yourself humbly; then you can be trusted to care for all things 
Love the world as your own self; then you can truly care for all things

                                                 
  A new translation by Gia-Fu Feng and Jane English 
Wildwood House Ltd London 
First published in Great Britain 1973 
ISBN 0 7045 0007 8 
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Als waren wij op vakantie 
Het juiste tijdstip voor een interventie in zes tips 

en twee nieuwe oefeningen 
 
 
L O U I S   S O M M E L I N G  
 

‘Wil je bloesems zien,  
kloof dan niet een boom doormidden,  

maar wacht op de lente’ 
(Zen) 

 
 
Inleiding 
Soms drukt de last verantwoordelijk te zijn voor de genezing van een 
cliënt zwaarder op onze schouders dan nodig en doen we teveel. 
 
Pesso: 

….Op iets in de cliënt zelf moeten we vertrouwen, de genezing sluimert in de cli-
ent zelf en de energie daarvoor stamt uit verre diepten. Want deze energie is in 
feite de evolutionaire kracht van het universum als geheel.  
Dit besef modelleert onze relatie tot cliënten beter dan wanneer we onszelf als de 
veroorzaker van hun heling zouden zien en als de schepper van die genezende 
kracht in plaats van als de erkenner ervan. (Pesso,1992) 

 
Met de lichtheid en zorgeloosheid eigen 
aan vakantie, kunnen wij Pesso-therapie 
geven. Natuurlijk dragen wij medever-
antwoordelijkheid voor het therapeutisch 

proces, maar dat proces stuwt grotendeels zichzelf. Is dit geloof van Pes-
so aan te leren, zodat wij intuïtiever en lichter therapie geven zonder ons 
houvast alleen op technieken en snelle interventies te vestigen: kortom 
alsof wij op vakantie zijn? 

                                                 
  Louis Sommeling. Lid en supervisor Internationale (PBSP) en Nederlandse Pesso-
vereniging. Correspondentie: louis.sommeling@gmail.com.  
Website: http://www.sommeling.net 

 
Is de intuïtie van  

Pesso aan te leren? 

mailto:louis.sommeling@gmail.com
http://www.sommeling.net/
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Ik open met de beschrijving van een rollenspel: ‘de therapeut op vakan-
tie’. Als we door de angst heengaan die een zorgeloze ‘vakantie’-houding 
wellicht oproept, dan doemen er in de schijnbaar lege ruimte toch oriën-
tatiepunten op. Ik bespreek vervolgens zes bakens die ons gidsen en 
helpen om onze behoeften aan interventies en rolfiguren nog even uit te 
stellen en te wachten tot de tijd dat de cliënt er zelf open voor staat. The-
rapie wordt daar trefzekerder van en ook kunstzinniger. Tenslotte de 
vraag hoe Pesso eigenlijk aan die lichtvoetige zekerheid komt waarmee 
hij therapie geeft. Een antwoord op die vraag fundeert feitelijk het hele 
artikel.  
 Wat gaat er om in Pesso’s hoofd, wat ‘ziet’ hij, hoe kan hij ‘wachten tot 
de bloesem verschijnt’, waar is hij op uit? Niet het scala aan technieken 
dat Pesso ontwikkeld heeft in al die jaren, maar zijn onderliggende hou-
ding die alle interventies draagt en het juiste tijdstip aangeeft om ze te 
gebruiken is de focus van dit artikel.  

 
1. Rollenspel: de therapeut op vakantie 
Met collegae supervisoren bedachten wij een oefening om vanuit een 
rustiger bewustzijn therapie te leren geven. Deze oefening is nu uitge-
werkt en in een intervisie-bijeenkomst al gebruikt. 
 
1.1 Uitleg van het spel 
Er zijn vier rollen (zie figuur 1 hieronder) 

1. een therapeut op vakantie 
2. iemand, die deze therapeut ondersteunt  
3. een cliënt 
4. een lege stoel 

  
De therapeut mag ‘op vakantie’ door op een iets ruimere afstand van zijn 
cliënt te gaan zitten. Zo vermindert de druk van in onze contacten 
aangeleerde conventies. In deze opstelling wordt de therapeut ‘als ware 
hij op vakantie’, uitgenodigd pas iets te zeggen als hij zich van binnenuit 
daartoe aangezet voelt. De cliënt praat niet tegen hem, maar richt zich 
tot een lege stoel, die schuin en iets opzij van de therapeut staat. 
 DE lege stoel is hierbij als een geduldige steen. In Perzië kreeg vroeger 
iedere mens zo een steen als een levenslange metgezel om tegen te 
kunnen praten. (De steen is als de onzichtbare analyticus achter je en 
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tegen wie je maar dóór associeert). De lege stoel moet zo staan dat de 
cliënt wel een beetje in de richting van de therapeut praat; niet te veel,  
niet te weinig. De therapeut krijgt een steunfiguur vlak achter zich. 

   Figuur 1 
 

Instructie voor de therapeut: 
Je hoeft niets te zeggen, tot je intuïtie of  iets in je eigen lichaam of  in de 
cliënt je iets ingeeft. 
Zorg dat je een goede eigen plek hebt om ontspannen te gaan zitten. 
Neem rustig de tijd om prettig te gaan zitten. 

 Let op de eerste woorden van de cliënt (die vaak al naar 
de richting van de hele structure verwijzen, zodat je gratis 
een kompas krijgt, dat je verder de richting gaat wijzen). 
Onthoud die woorden en laat ze je verder bepalen. 

  Maak je geen zorgen dat je iets moet gaan zeggen. Wees 
maar wat zorgelozer. Wacht tot je iets ingegeven wordt. 
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 Wacht met diepgaande interventies en rolfiguren tot het 
juiste tijdstip daar is (‘kairostime’ noemt Pesso dat. Het is 
het genadevolle tijdstip, waarop de cliënt ontvankelijk is 
geworden om iets nieuws te willen gaan ervaren). 

 Blijf  spontaan, pleeg geen afgesleten interventies. Doe 
eens iets onverwachts dat wel echt moet zijn natuurlijk. 

 Gebruik de steunfiguur die jouw helpt herinneren aan 
bovenstaande punten. 

 
Instructie voor de steunfiguur van de therapeut: houd de therapeut op vakantie 
en herinner hem of  haar daaraan wanneer deze te actief  dreigt te 
worden. 
 
Instructie voor de cliënt: praat tegen de lege stoel als tegen de Perzische 
steen. 
 
1.2 Toepassing in de therapeutische praktijk. Een beginritueel 
Voordat we een structure gaan begeleiden in onze eigen dagelijkse prak-
tijk kunnen we een ervaring uit het rollenspel oproepen. We kunnen een 
gewoonte maken van een beginritueel. 
 Een therapeut kan als voorbereiding op een sessie de tijd voor zichzelf  
leren nemen als een vaste gewoonte. Hij schakelt bijvoorbeeld een paar 
minuten over van de drukte van alledag naar bewust aanwezig zijn. 
Gedachtestromen laat hij tot rust komen. Hij staat even stil bij eerder 
verworven inzichten (zoals bijvoorbeeld de in zijn lichaam opgeslagen 
ervaring opgedaan in bovenstaand rollenspel). 
 Gevoelens van verveling, gejaagdheid, zwaarte, of  welke andere 
gevoelens dan ook, merkt hij even op waarna ze vanzelf  verdwijnen, 
zoals water in rust haar troebelheid verliest en helder wordt.  
 

In de woorden van Pesso: ‘wie 
werkt heeft recht op zijn eigen plek, 
ook de therapeut’. Ga daarom 
voordat de structure begint 
ontspannen zitten en voel de 
stevige grond. Zo zitten is als 

een ‘Sitz im Leben’, een grondhouding met de rotsvastheid van een 

‘Wie werkt heeft recht op zijn 
eigen plek, ook de therapeut’ 

(Pesso).  
Hoe maak je die plek voor je-

zelf? 
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tijdloze berg. De aarde draagt ons, de grond is een symbool. Door 
bewust en vrij te ademen en dat ritme op natuurlijke wijze haar gang te 
laten gaan, plaatst dat ons in de werkelijkheid, waar wij deel van uitmaken 
en kan het tot een lijfelijk gefundeerde ervaring van innerlijke kracht 
worden. Deze lijfelijk gewaarwording is veel krachtiger dan alleen een 
besluit van de wil. Wanneer het lichaam zich herstelt in deze echtheid en 
zichzelf  weer fatsoeneert, is de tijd gekomen om aan het werk te gaan 
omdat we eerst voor onszelf  een plek hebben gemaakt. 
 
De therapeut kan zich nu - meer gefundeerd in eigen lijfelijkheid - beter 
binnen zijn eigen huid voelen. Dit voorkomt symbiotisch vervloeien met 
een cliënt en helpt om intieme grenzen niet te gaan overschrijden. Tijdens 
mijn eigen voorbereidings-ritueel merk ik soms op dat ik anders ga zitten 
als ik aan mijn komende cliënt denk, vooral als het een ‘moeilijke’ is. Ik leun 
dan vaak licht naar voren. Deze houding kan - naast een natuurlijke 
betrokkenheid - er natuurlijk ook op duiden dat ik me te verantwoordelijk 
voel en dat ik vergeet dat mijn cliënt alleen zichzelf  kan genezen en zelf  
door zijn eigen pijn heen moet gaan. Ik ben immers niet meer dan een 
‘vroedvrouw’, die wacht tot de ontsluiting op gang komt en de geboorte 
vanzelf  begint.  
 Ons eigen, niet voldoende doorgewerkt, verleden kan ons er toe verleiden 
een trauma of  de emotionele gaten in het bestaan van een ander te willen 
opvullen. Dit drama van het begaafde kind in ons (Miller, 1979) kan de 
onbewuste reden zijn waarom wij therapeut werden. Namelijk om onze 
dreigende depressie te compenseren door de zin van ons leven te vinden in 
het ‘helpen’ van anderen. Ikzelf  werd voorgoed genezen van misplaatste 
zorg, toen een deskundige mij in een traumatraining toeschreeuwde: ‘Blijf  
met je poten van het verdriet van een ander af!’ Niemand mag iemand de 
verwerking van eigen verdriet afnemen. In Zen wordt gezegd dat pas het 
gebroken hart tot inzicht leidt. 
 
We kunnen teveel willen doen voor een cliënt, maar ook te weinig. De 
volgende email van een cliënt illustreert wat de gevolgen zijn als een 
therapeut niet in zijn centrum blijft en zijn vatbaarheid voor pijn en 
verdriet afschermt:  
 

‘Ik loop bij mijn psychotherapeut aan tegen zijn werkwijze. Deze is theorie en 
methodiek uit de ‘gereedschapskist’ en helaas ken ik daar heel goed de weg. 
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Maar waar ik naar op zoek ben is echtheid en aanwezigheid met liefde. Zolang 
de therapeut verstopt blijft achter zijn muur van methodiek, lukt het mij niet om 
bij mijn gevoel te komen. Vanuit mijn omgeving hoor ik dat ik te veel verwacht 
en dat een therapeut alleen zijn werk kan volhouden als hij zich afschermt. 
Voor mij voelt dit juist tegenstrijdig, omdat pas echte uitwisseling, contact en 
aanwezigheid werken op zielsniveau mogelijk maakt. De bescherming tegen 
symbiose is juist te vinden als de therapeut zichzelf  is.’  

 
Voordat ik een therapie aanvang, let ik bij een telefonische aanmelding 
of intakegesprek erop, welke lichamelijke gewaarwording het gesprek bij 
mij oproept en wat daar de betekenis van kan zijn. Ik maak daar bewust 
een aantekening van (Sommeling, 2004). Vaak helpt die notie mij later 
om de overdracht van de cliënt en mijn eigen tegenoverdracht helderder 
bewust te worden. 
 In het in deze paragraaf  beschreven ritueel is een therapeut verenigd 
met al die collega’s die zich sinds mensenheugenis alle eeuwen door, 
bezig hielden met de vertroosting en heling van mensen. In deze 
therapeutische gemoedstoestand begint nu de therapie.  
 
2. Richtpunten tijdens de therapie 

In deze hierboven verworven 
gemoedstoestand is het 
mogelijk de angst te over-
winnen, die op kan komen als 
we de houding van ‘op 
vakantie’ aan willen nemen en 

techniek en interventies nog even uitstellen. Het is de angst voor de leegte, 
angst dat de ruimte leeg zal blijven. Doorstaan we deze angst even, dan zien 
we vanzelf  verdere oriëntatiepunten. Deze vaste bakens op een schijnbaar 
lege zee beschrijf  ik nu. 
 
2.1 De eerste woorden en het lichaam 

We kunnen bijvoorbeeld beginnen met 
te letten op de eerste woorden van een 
cliënt. Daar ligt wonderlijk genoeg vaak 
zijn hele probleem verborgen. Wanneer 
we deze woorden oppikken en bewust 
in onze herinnering opslaan, dan 

 
Bakens in een lege zee. 

   Zes feilloze oriëntatiepunten 

voor de therapeut 

 
1. Onthoud de eerste 

woorden die  

een cliënt spreekt 
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krijgen die eerste woorden een straling die – tussen alle zijwegen door die 
worden ingeslagen – vaak feilloos de verdere richting voor de sessie wijzen. 
Het is bijna een sport om op die woorden te letten en te zien of  ze 
achteraf  voorspellend waren. 
 
Wanneer we goed opletten, horen we bovendien niet alleen woorden maar 
zien ook van alles. ‘Wat gebeurt er nu in je lichaam terwijl je dit vertelt?’ is een 
eenvoudige, niet vaak genoeg te stellen vraag voor ons, getrainde 
woordkunstenaars, die we ondanks onze lichaamsgericht opleiding toch 
allemaal zijn.  
 We zeilen met de vraag naar lichaamsbeleving om vele rationalisaties heen 
en koersen af  op wat werkelijk speelt.  
 
Pesso (1992):  

‘Het lichaam is bij wijze van spreken de display waarop informatie over de ziel 
verschijnt. Want als we informatie willen hebben over hoe iemand zich echt voelt, 
vragen we niet naar hoe iemand denkt dat hij zich voelt of naar de toestand van 
zijn geest, maar zeggen we: ‘wat gebeurt er nu in je lichaam?’ 
Welk deel van het lichaam trekt vanuit zichzelf aandacht. In termen van wat 
pijnlijk is, heet of zwaar, zweet, trilt, koud voelt, tintelt, gespannen is. Kortom 
alles wat in het oog springt. Jij als therapeut onderzoekt dat, maar de cliënt doet 
dit onderzoek ook…… 
We letten op alles dat opvalt; ook op het spraakpatroon. Spreekt hij of zij lui-
der of zachter op het moment dat het over iets specifieks gaat. Spreekt de persoon 
ineens sneller of langzamer. Stopt de cliënt met praten. Gebruikt hij of zij on-
verwachte woorden…….  
Je zou het je zo kunnen voorstellen dat ons ego van moment tot moment op het 
punt staan om ons tot leven te brengen of om juist te belemmeren wat in onszelf 
tot leven wil komen’. 
 

Een voorbeeld: 
Bij aanvang van een sessie waarbij we een video wilden maken van een 
therapiesessie begon de cliënt (beroepsacteur) heen en weer te bewegen 
met zijn bovenlichaam, terwijl hij tegen ons therapeuten aan het vertellen 
was. Mij viel de incongruentie op tussen deze gebaren en de inhoud van 
zijn woorden, alsof  hij een gevoel aan de rand van zijn bewustzijn buiten 
het voetlicht hield. Maar ik wist natuurlijk nog niet of  dit iets betekende en 
zo ja, wat? 
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Th.:  ‘Wat valt je op in je lichaam terwijl je dit vertelt?’ 
Cl.:  ‘Weet ik niet.’ 
Th.:  ‘Mag ik zeggen wat mij opvalt?’ 
Cl.:  ‘Ja’ 
Th.:  ‘Ik zie je heen en weer bewegen met je hoofd en je 
lichaam ‘(doet de beweging na) 
Cl.: ‘Ja, ik zit zo te denken, ik verkoop psychologie van 
de kouwe grond tussen zoveel experts.’ 
 

Deze laatste emotie – en niet de woorden die hij eerder sprak - is nu ten 
volle aanwezig. Dit levert een veilig gevoel op aan de cliënt, want als deze 
eerst verborgen beleving er mag zijn, dan in principe ook alle volgenden. 
 Maar er is nu ook een gewaar zijn bij de cliënt van wat hij in zijn lichaam 
waarneemt. En hiermee opent zich een veel intiemere dimensie. Want 
woorden weerspiegelen vaak vroeger opgedane gedachten over ge- en 
verboden volgens Pesso. Maar het is ons lichaam dat ons  - paradoxaal 
genoeg -  in contact brengt met onze diepere verlangens en uit zichzelf  
naar compleetheid en heelheid streeft en weet wat het nodig heeft. Dit 
lichaamsbewustzijn krijgt hiermee een richtinggevende betekenis 
(Samenvatting van deze video op YouTube. Sommeling, 2012). 
 
2.2 Kairostime 

De therapeut die opmerkt wat in de cliënt 
speelt en dit tegenwoordig wil brengen, weet 
dat de tijd daarvoor zich vanzelf aandient, 
zoals dat ook met bloesems gebeurt. Die tijd 
is in dit geval niet de real time, maar wordt 
door Pesso de kairostime genoemd. Het 
Griekse woord kairos  betekent ‘rijp’, vol van 
kansen, genadevol tijdstip. Het is het ge-

boortelijke  tijdstip, waarop het zover is, de wonderlijke genade zichtbaar 
wordt. In de kairostime ziet de therapeut dat de cliënt aarzelend zelf be-
sluit zich te willen openen voor de werkelijkheid zoals hij die misschien 
eerder gedroomd of diep verlangd, maar nog nooit eerder ervaren heeft. 
 Te vroeg inzetten van rolfiguren als standaardmethode - om bijvoor-
beeld een ervaring te willen opwekken - kan het vanzelf in gang komen 
van een groeiproces verstoren. In Zenwoorden:  

2. ‘Wat gebeurt 
er in je lichaam 
terwijl je dit ver-

telt?’ 

3. Wacht tot de  
cliënt zichzelf 

wil openen, er aan 
toe is. 
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‘Wil je bloesems zien, kloof dan niet een boom doormidden,  

maar wacht op de lente’ 
 
Kairostime is het moment, waarop de cliënt ontvankelijk wordt, zich 
opent, niet vanuit een fantasie of in het na-apen van een andere cliënt, 
wiens structure hij van plan is na te spelen. Mogelijke rolfiguren volgen uit 
de beleving van de cliënt en niet omgekeerd. De verleiding bestaat om 
wat wij met prachtige Pesso-technieken hebben zien gebeuren te willen 
nadoen, zonder dat de cliënt er uit zichzelf aan toe is en zonder dat 
voorafgaande gevoelens in de true scene zijn doorgewerkt. We kunnen 
wellicht denken dat we vanuit een techniek een ervaring kunnen opwek-
ken, maar dat is bijna nooit echt het geval en die ervaring zal ook niet 
diep beklijven. 
 Wat de therapeut vanuit zijn eigen bewustzijn en opmerkingsgave te-
voorschijn roept in de cliënt, is door deze zelf niet voor niets weggestopt 
en kan pas bereikbaar worden in de kairostime als de cliënt er aan toe is. 
(Zie uitgebreider in Tip 6 in par.3.1). 
 
2.3 Spontaniteit in therapie 

Het werken vanuit het therapeutisch geloof  dat 
de heling evolutionair stuwend in de cliënt zelf  
ligt, maakt een therapeut iets losser en ook 
spontaner. Hij kan dan ook eens van 
conventionele concepten en houdingen 
afstappen. Het gaf  mijzelf  een ongekende 
vreugde, toen ik het alles overheersende 

dogmatische concept van overdracht iets meer relativeerde en niet alleen 
als functionaris, maar als Louis, spontane reacties van mijzelf  aan mijn 
cliënten gaf  en iets eigens van henzelf  terug kreeg, zonder dat ik de 
angst had dat de relatie hierdoor ‘on-therapeutisch’ zou worden. 
 

‘De cliënt moet in wisselwerking met zijn therapeut komen en testen of  deze 
hem echt begrijpt in wat hij beleeft. Zo leert de cliënt om allerlei storende 
gedachten en projecties los te laten en krijgt de communicatie over en weer 
levendigheid en onverwachtheid’, leerde ik van een Pesso-psychotherapeut 
en analyticus (Roth, 1995). 

 

4. Verlies je na-
tuurlijke empa-

thie niet. 
Durf spontaan te 

zijn. 



A L S   W A R E N   W I J   O P   V A K A N T I E 

 

44 

 

Laten we onze clichés en voorspelbaarheid vergeten, door bijvoorbeeld 
niet iedere keer te vragen: ‘hoe vond je het de vorige keer; waar wil je nu aan 
werken, enz.’ Spontaniteit is een feilloos teken van vrijheid en psychische 
gezondheid. Voor befaamde therapeuten als Winnicot en Guntrip was 
spontaniteit zelfs het doel van hun therapie. De betekenis die het 
woordenboek geeft aan ‘spontaan’ is: ‘uit eigen beweging’, ‘uit zichzelf  
ontstaan’, ‘zelfwerkzaamheid der ziel’. 
 Tevoren denken therapeuten misschien dat ze gaan varen op een zee 
zonder bakens wanneer zij een vooropgezette methode achter zich laten, 
maar ons bewustzijn leidt ons langs onverwachte oriëntatiepunten. De 
cliënt zwerft over diezelfde zee, ziet de standvastige koers van de ander, 
volgt hem en zij leren van elkaar, de therapeut dus ook van de cliënt. De le-
vendigheid van dit contact houdt de therapeut scherp en doet ook 
voortdurend beroep op zijn spontaniteit. De noodzaak vervalt om zich 
als een expert op te stellen die het ‘weet’. Deze werkwijze in gelijkwaar-
digheid past bij de werkelijkheids-beleving van de mens van vandaag, die 
geen autoriteit wenst, maar op samen van mens tot mens vertrouwt. 
 Bij een reactie vanuit een loutere vooropgezette methodiek kan de 
precieze afstemming tussen therapeut en cliënt verloren gaan. Juist vanuit 
bewust aanwezig zijn, kan perfect afgestemde finetuning plaats vinden. 
Niet alleen met woorden, maar ook met spontane lichamelijke reacties 
van de therapeut binnen professionele grenzen. (Finetuning is een woord 
dat Stern aanvankelijk gebruikte om reacties, uitroepen, bewegingen van 
een moeder op een kindje te benoemen). Door spontane therapeutische 
reacties die gewoon menselijk en normaal zijn, ontstaat er ook belichaamde 
kennis in de cliënt en niet alleen cognitief  inzicht. 
 
3. De therapeutische kracht van ons bewustzijn 
Waarom kan Pesso zich die schijnbare lichtheid en spontaniteit in het 
contact permitteren, die intuïtie die we vaak van hem zien? Door wat 
wordt die lichtheid en spontaniteit gevoed? In dit laatste deel zoek ik een 
antwoord op die vraag.  
 In een meer theoretische verdieping werk ik nu de gradaties in thera-
peutisch bewustzijn uit, waar Pesso in danst met zijn cliënt. Misschien 
danste hij in de eerste jaren lichtvoetiger dan nu omdat hij nu vooral de 
verfijningen van zijn techniek lijkt te willen overdragen. (Hij heeft wel 
eens gezegd bang te zijn dat volgelingen zijn intuïtief aanvoelen en zijn 
bewust zijn van universele krachten niet kunnen oppikken en ze via de 
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verfijningen in de techniek alsnog daar iets van mee krijgen). De ‘oude’ 
Pesso is nog te proeven in zijn magistrale lezing ‘On becoming’ die hij in 
1988 in Nederland hield en die nu in Nederlandse vertaling in ditzelfde 
nummer van het Pesso-Tijdschrift verschijnt. 
 
3.1 Tegenwoordigheid van geest 
Jaren geleden ontdekte ik iets over mijn bewustzijn, dat zo voor de hand 
lag/ligt, dat ik mij er achteraf over verbaas, dat ik deze ontdekking niet 
eerder deed. Ik ontdekte wat het betekent om aanwezig te zijn in het 
moment. Ik voelde mij als een vis, die zich ineens realiseert dat hij in 
water zwemt en deel uitmaakt van een groter verband. Dit bewustzijn 
maakt de kwiekheid uit van Pesso’s opmerkingsgave. 
 Streven naar tegenwoordigheid van geest is van alle eeuwen. Toch is 
het iedere keer weer een ontdekking om zelf te ervaren wat het betekent 
om aanwezig te zijn. Gurdjieff (1866 – 1949) wees er al op dat mensen 
vaak mechanisch leven, eendimensionaal. Hij bedoelt dat ze werktuigelijk 
leven op de automatische piloot, protocollair. Ze beleven het huidige 
moment niet bewust – ze her-inneren zich de werkelijkheid niet – omdat 
ze in een toestand van slapen verkeren. Ik vraag cliënten wel eens - als ze 
dadelijk na de sessie naar buiten stappen de straat op - om dan tot het 
einde van de straat te proberen tegenwoordig te blijven en te kijken wat 
ze zich daarna herinneren van wat ze onderweg beleefden, hoorden en 
zagen. Zonder de automatische piloot kunnen wij niet leven, die inge-
bouwde procedures zijn handig, maar er is altijd een keuzemoment om 
daar uit te stappen en diepere bewustzijnsmogelijkheden te openen. 
 William James (1842 – 1910), de eerste Westerse psycholoog, wees erop 
dat wij die verborgen kracht van onze psyche niet kennen, omdat ‘onze 
vuren zijn getemperd en de trekgaten verstopt’. Mede door de algemene 
onbekendheid met het Boeddhisme in die tijd, bleef de visie van James 
onopgemerkt. De bewustzijnsaspecten van de menselijke geest en de 
mogelijkheden die tegenwoordigheid van geest bieden, bleven zo lange 
tijd onopgemerkt in het Westen. 
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Tot Rogers in 1951 schrijft: 
                                                                                              
‘Het is als een wonder wanneer ik het duide-
lijke vermogen en de ordening van krachten 
waarneem die mijn cliënt en ikzelf ervaren, 
krachten die diep geworteld lijken in het uni-
versum als geheel’ (Rogers, 1951, p. xi). 
 
Later zal hij nog vaak wijzen op de 
dubbele voldoening in de therapeut om 
in het luisteren naar een cliënt zich 
tevens in contact te voelen met wat 
universeel is. 

 Hier herkennen we Pesso, die evenals Rogers die universele ervaring 
kent (‘On becoming’, 1992) en als een geboorteproces in de cliënt beschrijft 
waarbij de lichaamsbeleving een ingang is tot het innerlijk. Dit is Mind-
fulness avant la lettre. Want dezelfde lichamelijke ingang boven woorden 
uit, wijst Kabat -Zinn (2006) in deze tijd met de titel van zijn boek: ‘Toe-
komend aan onze zintuigen: onszelf en de wereld helen door Mindfulness’. 
 
Hick en Bien (2008) onderzochten hoe training in deze Mindfulness de 
therapeut helpt om aandachtig tegenwoordig te zijn en zij vonden bo-
vendien een positief effect op de cliënt. Ook uit neurologische onder-
zoek komen aanwijzingen dat bij een mindfulle therapeut hersengebie-
den in de cliënt worden geactiveerd, die verantwoordelijk zijn voor diens 
hechting, waardoor hij zich beter open kan stellen (Bateman en Fonegay, 
2007). Een Mindfulle houding is het gewaar zijn en de bereidheid stil te 
staan bij wat we opmerken en dat er laten zijn, allereerst in onszelf, maar 
daarna vanzelf ook in de cliënt, ook bij zijn weerstanden en nare gevoe-
lens waar hij uit weg wil lopen. In Pesso’s woorden:  

‘De hoop op toekomst is er pas, wanneer je mensen 
helpt om bij de beleving stil te staan die zij op dit 
moment ervaren, ook al is deze pijnlijk, omdat ze dit 
deel van zichzelf niet willen zijn. Alleen dan komt 
alles in beweging en opent zich een nieuwe toekomst. 
Wat wij als eerste moeten doen om mensen te helpen 
is om werkelijk op de plaats te blijven waar zij nú 
zijn, en dan ontstaat vanzelf actie. Sommige mensen 

5. Kom in het universele 
bewustzijn zoals Pesso 

en Rogers dat doen. 
 

Meer aanwijzingen om in 
ditzelfde universele be-
wustzijn als Rogers en 

Pesso te komen. 

6. Beuk niet door 
weerstand heen; 

blijf bij de beleving 
die de cliënt op dit 
moment ervaart, 

ook al wil deze daar 
uit weg lopen. 
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verafschuwen de plek waar zij zich bevinden, zij willen daar van weg vluchten 
en denken dat zij kunstmatig of alleen met hun wil kunnen komen op de 
plaats waar zij zouden moeten zijn. Zij durven niet te vertrouwen op de bewe-
ging waar hun diepste waarheid hen vanzelf toe kan aanzetten’. (Pesso, 1992) 

 
De gedachte dat we op deze beweging, waartoe hun diepste waarheid 
hen vanzelf kan aanzetten, geduldig kunnen vertrouwen en dat ons acti-
visme en dadendrang overbodig zijn om in therapie iets te bereiken, is in 
feite niets minder dan een Copernicaanse wending! Het is bijna ondenk-
baar dat je meer bereikt door je minder in te spannen. Wil je inzien, laat 
staan toepassen, dat actief handelen niet tot heling leidt, maar dat geloof 
in de evolutionaire kracht die in de cliënt ligt opgeslagen dat wèl doet, 
dan vraagt dat niet minder dan een geestelijke omwenteling. Veel thera-
peuten ‘kloppen momenteel op Boeddha’s deur’ (Epstein, 1995) om iets 
van die bijna onvoorstelbare Oosterse wijsheid op te pikken en oefenen 
die mindfulle houding in supervisie of in eigen bezinning en stilte. Het 
gebruik van die therapeutische grondhouding gaat niet vanzelf. Mindful-
ness wordt vaak als techniekje verkracht of als een soort relaxatie-
oefening gezien. Een echt Mindfulle houding verwerven is een kwestie 
van geduld en tijd, het is een overgang in onze houding, die langzaam 
plaats vindt, tegen heersende cultuur ingaat, het is een way of life. Het ge-
loof in dit ‘handelen zonder te handelen’, groeit wanneer je eenmaal het 
resultaat ervan hebt ervaren. Probeer het eens uit. 
 

Er is ook een oefening om 
uit ons activisme los te 
komen. Deze oefening 
staat diametraal tegenover 
de aan Pesso-therapeuten 
bekende ‘bewust gewilde 
beweging’. Een nieuwe 

beweging, een nieuwe oefening moet aan ons repertoire worden toege-
voegd (zie foto en beschrijving hieronder).  
 
 
 
 
 

 
  Een nieuwe Pesso-oefening: niet de  
  bewust gewilde beweging, maar een  
  oefening die ons in contact brengt met  
  de kracht in het universum: loslaten en 

  voelen van zwaartekracht en beweging. 
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Uit onverwachte wetenschappelijke hoek ontvangen wij steun: er is een 
beweging in deze werkelijkheid die harmonieus is. De quantum-
mechanica heeft de wonderlijke impliciete orde en stuwing naar heelheid 
in dit universum weer herontdekt en de rol van ons bewustzijn daarin 
(Bohm, 1980). In een recente tekst drukt een neurowetenschapper dit 
mysterie van ordening en eenvoud aldus uit: 

 
Kunnen we ooit verwachten dit bestaan te zullen doorgronden?…Op een dag 
zullen we zeker het centrale idee achter dit alles begrijpen als zó eenvoudig, zó 
mooi, zó overtuigend, dat we tegen elkaar zullen zeggen: ‘O, hoe had het anders 
kunnen zijn! Hoe hebben we allen zo lange tijd zo blind kunnen zijn!’  (John 
Wheeler in Meijer (2013, p. 1)) 
 

3.2 Stadia van therapeutisch bewustzijn 
Corbis en Rabe (1969) onderscheiden twee mogelijke bewustzijns-
toestanden van een therapeut, die ze illustreren door ze met die van een 
bergbeklimmer te vergelijken.  
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Allereerst is er wat zij  ‘oppervlaktebewustzijn’ noemen, waarbij 
‘oppervlakte’ niet negatief bedoeld is. Dit oppervlakte-bewustzijn stelt 
ons immers in staat om in de materiële wereld te functioneren en ook 
om therapeutische procedures achter de hand te hebben (Het bewustzijn 
‘van de 10 000 dingen’ noemt Zen dit). We kunnen daarmee het hoofd 
bieden aan gevaren, technieken ontwikkelen en de wereld verder 
ordenen. Dit oppervlakte-bewustzijn is het instrument van de 
bergbeklimmer om een goede route te plannen en aan duizend andere 
dingen te denken zoals: ‘Welke stap zal ik nu zetten?’ ‘Zal deze steen mij 
wel houden?’ In een bergspleet groeit een bloem, maar er is nauwelijks 
rust om daar bij stil te blijven staan. De klimmende bergbeklimmer lijkt 

op de therapeut, die zich 
voortdurend afvraagt: ‘welke 
interventie is nu gepast? Welke 
techniek zal ik nu inzetten?’ 
 Op de top aangekomen kan dit op-
pervlaktebewustzijn veranderen in 
bewustzijn ‘from the center’. De bergbe-
klimmer wordt stil, kijkt rond, neemt 
het panorama in zich op. Hij voelt de 
wind en is er zich zelfs van bewust 
dat hij de wind voelt. Alles is er. Het 
korte zicht op de vierkante millimeter 
verruimt zich. Bovendien ziet, voelt, 
ervaart de bergbeklimmer nu intenser 
en directer; hij neemt daar de tijd 
voor. Hij registreert de wereld in de-
tail, omdat hij dit van binnenuit doet 
en in die ontvankelijkheid roept de 
wereld op haar beurt zijn reactie op. 

 Hij ziet niet alleen het panorama voor zich, maar ervaart ook dat het 
centrum van waaruit hij kijkt, naar de achtergrond is verdwenen, omdat 
dit centrum deel geworden is van een onverdeelde ervaring. Zijn ervaring 
is namelijk niet langer dualistisch, niet meer gesplitst in twee, niet langer 
‘ik tegenover een panorama’. Dit dualisme lost zich op door een dieper 
bewustzijn. Zijn ervaring is nu een eenheidservaring en de ego-ervaring 
voorbij; feitelijk onze diepste zelfervaring. Wellicht doet deze staat van 
vol bewustzijn, van ervaren ‘eenheid’ met de cliënt in een zelfde ruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perifeer bewustzijn van de 
10 000 dingen 
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zonder veel afgrenzing, wat mystiek aan. Toch beschrijft ook de moder-
ne neurowetenschap deze ervaring. Voor haar is ons universele bewust-
zijn de algemeen menselijke gave om zich bewust te zijn van verschijnse-
len en beschikken wij zelfs over het vermogen ook minder zintuigelijke 
informatie te ontvangen en de eenheid waarin wij opgenomen zijn en de 
orde achter de dingen te ervaren (Meijer, 2014).  
 

Ook de kritische Freud zelf vatte deze eenheidservaring tegen het einde 
van zijn leven op als een verworven goed, als helderheid en niet meer als 

Bewustzijn vanuit het Centrum  
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verlangen naar een oceanisch gevoel of een regressief heimwee naar de 
moederschoot. Het is een overstijgen van de ik-ervaring naar de ervaring 
van samenhang met alles. Van eni naar ein. Toen hij deze Hebreeuwse 
formulering als doel van ieders innerlijke reis las bij de zestiende-eeuwse 
mysticus Luria riep Freud uit: ‘dit is puur goud.’ (Daalderop, 2006). 
 Precies in deze staat van bewustzijn huist de therapeutische kracht van 
heling. In deze staat van zijn wordt alles in en om ons stil. Niet afgeleid 
door gedachtenstromen in de therapeut, komt de werkelijkheid tegen-
woordig, leeft en ademt zij. Dan stopt de therapeut met direct actief 
handelen en laat hij zijn techniek nog even rusten. Hij belandt in een 
vertraging omdat hij hevig geïnteresseerd is geraakt in wat er zich voor 
zijn ogen afspeelt en daar dichtbij is. Zijn activiteit bestaat nu niet aller-
eerst in handelen, ook niet in ‘niets’ doen, maar in grotere concentratie 
en aandacht. Hij wil door uiterlijke verschijningsvormen heen kijken, 
omdat hij beseft dat een oppervlakkige waarneming niet het werkelijke 
van de werkelijkheid ontsluit, maar alleen een subjectieve willekeur of 
vooroordelen laat zien of verhullende acties van de cliënt. Als therapeut 
heeft hij geleerd dat eigen ego te snel houvast zoekt, de bescherming wil 
van een expertpositie of de veiligheid zoekt van een gestandaardiseerde 
methode. Hij is zich zijn angst bewust niet aan de druk van eigen ver-
wachtingen of die van de ander te kunnen voldoen, begrijpt die angst en 
ontneemt haar zo haar dreigende gezicht.  
 Bewust zijn is een werkwoord en meer dan ‘niets doen’. Pesso’s thera-
peutische houding veronderstelt dan ook het tevoren verworven hebben 
van iets dat niet zo eenvoudig is als het lijkt: loslaten van ego en ver-
trouwen op wat  ‘handelen zonder te handelen’ is, gecentreerd zijnde in 
eigen bewustzijn. Vanuit dat therapeutisch vertrouwen wordt ruimte 
geschapen en zal de cliënt spontaan tot onverwachte reacties komen 
omdat de helingsmogelijkheden in hemzelf  worden opgeroepen. Maar 
omgekeerd kan ook de therapeut spontaner zijn dan hij ‘mag’ volgens de 
regels (Rogers zegt bijvoorbeeld in de beroemde film Gloria tegen het 
meisje dat zijn cliënte is: ‘ik zou willen dat je mijn dochter was’). In zijn 
handelen vanuit zijn centrum is een therapeut opener voor de werkelijk-
heid die zich aan hem voordoet en is de range van onverwachte reacties 
veel groter. Het is meer een spel tussen vorm en tegenvorm, tussen dat 
wat vanuit een open bewustzijn reageert met een op dat moment pas-
sende reactie. Een dans als een spel van shape en countershape, zoals de met 
de Pesso-therapie vertrouwde neurocognitieve wetenschapper Han Was-
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senaar (1998, 2015) dat voor de hele werkelijkheid van in toeval dansen-
de quanten beschreef die zich toch door een diepere eenheidsorde laten 
bepalen. 
 Met alleen protocollen werken zou zich slechts bezighouden betekenen 
met de meer mechanistische kant van de werkelijkheid. Dat kan soms 
handig zijn maar is slechts effectief binnen een meer oppervlakkige di-
mensie. De werkelijkheid kan gezien worden als een gelaagde werkelijk-
heid (‘hiërarchisch genesteld in ons brein’) waarbij een bepaalde meer 
aan de oppervlakte gelegen dimensie over een relatieve zelfstandigheid 
beschikt en meer expliciet als vorm naar boven treedt (Bohm, 1985). Die 
meer oppervlakkige dimensie is in feite een afspiegeling van een diepere 
dimensie,  waarin alles niet als individu of vanuit een specialisme werkt, 
maar universeel vanuit een impliciet samenhangend eenheidsveld. The-
rapeuten die met protocollen en louter gestructureerde technieken wer-
ken zullen sommige cliënten een eind op weg helpen, maar aan de op-
pervlakte blijven en daarmee hen uiteindelijk tekort doen. Want hun oor-
spronkelijkheid als cliënt, hun authentieke schoonheid, hun diepste inti-
miteit en hun eigen verantwoordelijkheid openbaren zich in hen dan niet. 
En dat is toch wat Pesso voor ogen staat: de ziel van zijn therapie is en 
blijft het ware zelf, zo verzekerde hij mij onlangs nog: absolutely, bevestigt 
hij dat nog eens in 2015. 
 Wat de therapeut nu vanuit vol bewustzijn kan doen, ligt in de woorden 
van Pesso vervat: ‘Naamgeving en zegening brengt tot leven’. De thera-
peut is nu stil genoeg om dingen te zien die hem opvallen. Hij noemt ze, 
checkt ze, vraagt of het klopt; hij roept als het ware op het toneel, wat 
nog achter de coulissen verborgen is voor de cliënt en brengt dat tegen-
woordig, omgeeft het met aandacht. Zo begint een proces van opluch-
ting en vitaliteit in zijn cliënt. 
 Therapeutisch bewustzijn bewijst zich als openheid voor wat zich aan-
dient in de cliënt. Zij schenkt de therapeut onverdeelde opmerkzaam-
heid. De cliënt op zijn beurt reageert daarop en de therapeut stemt daar 
weer op af. Albert Pesso noemt dit spel tussen therapeut en cliënt een 
dans. Een dans tussen gelijken. Als vakman is hij nu los van al te stereo-
tiep handelen, hij is spontaner en oorspronkelijker tegenwoordig. De 
dans kan ook nog gepassioneerd worden omdat de therapeut zich laat 
leiden door het in zichzelf en in zijn cliënt herkende brandend verlangen 
naar heelheid. In de woorden van Pesso:  
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‘Vanaf het begin van alle tijd is dit verlangen in ons aan het werk, en daarom 
is het zo diep en krachtig en een plechtig momentum’ (Pesso, 1992, p.1).  

We vertrouwen op wat vanzelf zal komen, de dans wordt bij tijden licht-
voetig. Therapeutisch contact kan als dans alleen in gelijkwaardigheid en 
spontaniteit worden uitgevoerd (zie ook eerder par.2.3 over spontaniteit). 
Met een loodgieter, die een lek komt opsporen of met de dokter, die een 
infarct in ons brein lokaliseert, kun je natuurlijk wel dansen van geluk als 
deze een open houding heeft en met een individueel afgestemde oplos-
sing komt, maar het gaat in dat contact toch vooral om hun techniek, 
niet om de ontmoeting zelf. En dat is in contact met een niet al te zeer 
aan protocollen gebonden ervaringsgerichte lichaamstherapeut, zoals een 
Pesso-therapeut dat is, fundamenteel anders. Ook al ‘heeft’ een mens een 
probleem, toch ‘is’ hij meestal zelf het probleem en ligt in hemzelf de 
oplossing en die ontstaat voornamelijk in de ontmoeting van mens tot 
mens.  
 Als Pesso-therapeuten hun interventies of het inzetten van rolfiguren 
wat langer zouden durven uitstellen, is dit artikel geslaagd. Natuurlijk 
hebben we in de opleiding vele technieken geleerd en kan dat een tijdje 
een houvast zijn, maar een gevorderde therapeut zou zich van zijn angst 
dat hij niet genoeg doet, bewust moeten zijn en zich niet als een voor-
spelbare automaat moeten blijven gedragen, maar meer - zoals Pesso - 
op zijn intuïtie durven leren vertrouwen. Te vroeg inzetten van interven-
ties kan de ontmoeting van mens tot mens verstoren. Dan versterkt aan-
gereikte techniek alleen maar het illusoire geloof in de cliënt dat een op-
lossing van buiten moet komen en die mechanische opzet benadrukt in 
feite alleen maar het valse zelf van iemand (Sarolea,1986). Dat is een te 
vroege structurering van een contact van mens tot mens.  
 Niemand van ons wil na een ‘mooie’ structure uitgeput zijn koffertje 
met magische technieken sluiten om de cliënt terug te sturen naar diens 
neurotische spiegelparadijs. Wij hebben allemaal de diepe heling van de 
cliënt voor ogen. Onze basale behoefte om goed te doen en verdriet de 
wereld uit te helpen willen we immers niet verwarren met de basale be-
hoeften van de cliënt. Dat die verwarring niet nodig is en dat het anders 
kan, leeft Pesso ons voor met zijn rust en zijn geloof in de helende 
kracht die in de cliënt zelf kan worden aangesproken. 
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Samenvatting 
Als waren wij op vakantie. Het juiste tijdstip voor een interventie in zes tips en twee 
nieuwe oefeningen. 
 Ons bewustzijn bezit een helende kracht en kan contact maken met de helende 
kracht die in de cliënt zelf  ligt opgeslagen. Iedere therapeut kan deze kracht leren 
gebruiken omdat deze tot het vermogen van ieder mens behoort, zoals ook de 
neurowetenschap herontdekt heeft. In een rollenspel kan de therapeut oefenen om meer 
op deze kracht te vertrouwen. Hij durft dan ook meer te varen op wat al aanwezig is, 
zoals de eerste woorden van de cliënt en de reacties van zijn eigen lichaam en dat van 
zijn cliënt. De werkwijze is van een natuurlijke eenvoud, maakt therapie geven lichter 
en stelt daarom de therapeut in staat (binnen professionele grenzen) zijn spontaniteit 
te gebruiken. 
 
Summary 
As if  we were on holiday. The kairostime of  interventions with 6 tips and new 
roleplaying. 
 Our consciousness  has the power to heal by our belief  that the healing is hidden in 
the cliënt himself. The therapist is aware of  what is already present inclusive his own 
and the cliënts bodily sensations. A role-play is introduced to exercise this mindful 
attitude, where interventions are delayed till kairostime is there. When based on 
consciousness this therapeutic attitude is allowed to be more spontaneous and natural. 
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Column 
 

Grensgevallen 
Eer als basisbehoefte 

 
 

M A R I Ë T T A   V A N   A T T E K U M 

 
In het land waar de banken dreigen om te vallen en de mensen wankelen 
tussen hoop en vrees is psychologie een luxe. De gewone Griek heeft 
geen boodschap aan symbolische waarheden, nu de bestaanszekerheid in 
het geding is. Voorheen trouwens ook al niet. Maar nu de ouderen in de 
stad uit vuilnisbakken beginnen te eten ligt de Europese onderhande-
lingstafel vlak naast de eettafel van de gewone Griek. De politieke eco-
nomie, het falen of slagen van de onderhandelingen, de toekomst van het 
land ligt in de handen van Tsipras. En in die van Angela Merkel, zo voelt 
men dat. 
 Het is een schimmig circus, die onderhandelingstafel, voor ons allen als 
buitenstaanders. Aan commentaren en extreme meningen geen gebrek. 
Wat heeft de psychologie daar nog aan toe te voegen? In die verpolitiekte 
wereld, waar het economisme - om met Jesse Klaver te spreken - hoogtij 
viert en de menselijke verhoudingen vaak ver te zoeken zijn, wat zou een 
psychologische blik daaraan kunnen toevoegen? Of, gewaagder nog, hoe 
zou je daar met een Pesso-oog naar kunnen kijken? Heeft de psychologie 
überhaupt enige geldigheid buiten het strikt persoonlijke, in de politiek? 
Hebben Pesso’s basisbehoeften daar enige geldigheid? Laten we eens 
kijken. 
 Plaats, plek op aarde, deel van een geheel, identiteit, is dat een issue in 
de kwestie Griekenland? Nou en of dat een issue is, het is van primair 
belang, voor alle betrokken partijen. Voor Europa en de VS is de strate-
gische positie van Griekenland een cruciale factor in de onderhandelin-
gen. Voor Griekenland zelf is de unieke geschiedenis van het land bepa-
lend voor de eigen identiteit. Grieken zijn patriotten, veel meer dan wij 
ons dat kunnen voorstellen. Het roemrijke klassieke verleden, met Grie-
kenland als bakermat van de cultuur en de democratie, wordt op de lage-
re school al in elk kinderhoofd geperst. De turbulente recente geschiede-
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nis, met de burgeroorlog en dictatuur nog vers in het geheugen, is voor 
elke Griek net zo belangrijk als de eigen familie. Wie ben je, waar hoor je 
bij? Het is niet voor niets dat ook Tsipras daar steeds aan refereert. Dit 
zijn machtige krachten, die een land kunnen maken en breken. 
 En voeding als basisbehoefte, is dat van enig belang? We hadden het al 
over het eten uit vuilnisbakken. Terwijl de toeristen in de restaurants 
genieten van hun moussaka zoeken de armen in de grote steden als hon-
den naar voedsel. Het zijn taferelen die ons doen denken aan de dertiger 
jaren. Als dat niet vernederend is. Een gemiddeld gezin moet in Grieken-
land rondkomen van een paar honderd euro per maand. En hopelijk heb 
je dan familie op het platteland, die wat kan bijspringen met olie en aard-
appels op zijn tijd. Anders is het moeilijk vol te houden. De situatie in de 
steden is een stuk nijpender dan op het land, net als bij ons in oorlogs-
tijd. 
 En veiligheid? Hebben we daar wel eens van gehoord in dit kader? Als 
je je gezin niet meer kunt onderhouden en je je kinderen naar familie op 
het land moet sturen? Als er niets anders meer op zit dan emigreren? Je 
vertrouwde wereld achterlaten, je vrienden, al je schepen achter je ver-
branden? Als er vrijwel geen sociale voorzieningen zijn? Ja, die veel be-
sproken pensioenen, waar de Grieken zo krampachtig aan vasthouden, 
maar verder dan ook niets. Geen bijstand, geen minimumloon, geen 
ziektekosten, geen ww, geen invalidenvoorzieningen, geen thuishulp. Dat 
betekent dus dat je je demente moeder in huis hebt en je invalide zoon. 
Situaties die alleen de ouderen onder ons zich nog herinneren. Dan blijft 
er weinig privéleven over. En is de bestaanszekerheid voortdurend in het 
geding. En ons land, bestaat dat over vijf jaar nog wel? 
 En steun dan? Ze krijgen toch al die steun, al dat geld, ‘van onze belas-
tingcenten’? Ja, zo ziet het er voor velen uit. Dat het overeind houden 
van Griekenland vooral onze eigen banken heeft gediend en het voort-
bestaan van de euro is lastiger te begrijpen. Waar ervaart de gewone 
Griek steun? In een land dat bij zijn eigen ellende ook nog eens tiendui-
zenden vluchtelingen opvangt uit Syrië, Irak, Afrika. We kennen allemaal 
de tragische beelden van de oostelijke stranden die overspoeld worden 
door vluchtelingen in gammele bootjes. Maar kunnen we ons ook voor-
stellen wat het betekent als andere Europese landen zich te goed voelen 
om daarin te delen? En dat terwijl Griekenland in de twintiger jaren een 
miljoen vluchtelingen heeft opgenomen - ja, een miljoen, op een bevol-
king van twee miljoen. En ook dat ligt nog vers in het volksgeheugen. 
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Want iedereen heeft familie, vrienden of buren die afstammen van die 
vluchtelingen. Dus steun, hoezo steun? Europa? ‘Bestaat dat dan nog?’ 
zegt mijn buurman bitter. 

Grenzen dan, he ja, grenzen. Dat hele maandenlange onderhandel-
instheater ruikt toch naar grenzenproblematiek, vindt u ook niet? Die 
Tsipras, die tergt Europa toch tot het uiterste? Is het niet net een puber? 
Om over die narcist van een Varoufakis maar niet te spreken. Wat een 
ijdeltuit, gelukkig is hij afgetreden. Kon er niet meer tegen. Weinig gren-
zen gewend, kennelijk. Dijsselbloem kon er ook niet meer tegen. Wij zijn 
hier toch degenen die de grenzen stellen? Wij, West- Europeanen? Dat is 
toch altijd zo geweest? Nou ja, bijna altijd. Sinds het kolonialisme. Zo 
zijn we het gewend, wij weten hoe het hoort. En dat zullen we die ande-
ren met hun corrupte nepcultuur wel eens duidelijk maken. En anders 
moeten ze maar voelen. Wat verbeelden ze zich wel, ons een beetje uit-
dagen. 
 Is het een wonder dat de Grieken zich diep vernederd voelen? Al hun 
basisbehoeften worden voortdurend met voeten getreden. Respect voor 
hoe zij de dingen ervaren is ver te zoeken. Respect, eer, dat was toch de 
samenvatting van alle basisbehoeften? 
 Hoe kun je onderhandelen vanuit zulke verschillende achtergronden, 
zulke verschillende belevingswerelden? Als er alleen maar gepraat wordt 
over cijfers, over schuld en boete in geld, alleen maar over inhoud en 
nooit over de relatie? Als er niemand bijzit die de menselijke relaties in 
het oog houdt, in plaats van de cijfers. Elke relatietherapeut trekt zich de 
haren uit het hoofd bij zoveel misverstanden, zoveel zinloos langs elkaar 
heen praten. En wat een grenzeloze uitputtingsslag, al die nachten door-
jakkeren. Is er ook iemand die ervoor zorgt dat de heren genoeg slaap 
krijgen? Zou het niet nuttig zijn als er inderdaad een psycholoog mee aan 
tafel zat, een relatietherapeut, een Pesso-therapeut desnoods? En dan 
ook nog een deskundige antropoloog, met culturele en historische ach-
tergrondkennis, om de menselijke relaties in het oog te houden, naast de 
kille cijfers. Zou dat niet enorm bezuinigend kunnen werken? 
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Reflectie op het Symposium  

‘Het geheel is meer  
dan de som der delen?’ 

 
Ondertitel: Wederzijdse bevruchting: EMDR, Schematherapie en Pesso-therapie. 
Vereniging voor Pesso-psychotherapie, 27 november 2014 te Driebergen.  

  

 
G E R R I T   D E   B R U I N E  
 

In dit inmiddels jaarlijkse congres van de Vereniging voor Pesso-
psychotherapie werd de traditie om over de eigen grenzen heen te kijken 
voortgezet. Vanuit de kernwaarde van de Pesso-therapie, waarin alles 
draait om hechting en verbinding, zowel met het lichaam als deel van het 
zelf, als ook met de betekenisvolle omgeving, stonden deze drie thera-
pievormen centraal. In een drietal voordrachten in de ochtend werden de 
kernprincipes van alle methodes gepresenteerd. David Bernstein uit 
Maastricht verhaalde over de toepassing van de Schematherapie in de 
forensische (TBS-)setting, dus vooral bij ‘ongemotiveerde’ cluster B-
cliënten. Wat hierin centraal kwam te staan is dat, bij gebrek aan mentali-
serend en symboliserend vermogen, het gebruik van ‘reparenting’ vooral 
zit in de houding en het gedrag van de therapeut, die zichzelf bewust als 
model inzet. Validering naast begrenzing, zijn bij deze doelgroep belang-
rijke bestanddelen. De veronderstelling is dat dit ‘betere oudermodel’ via 
de therapeut, meer binnenkomt en daardoor beter verinnerlijkt wordt 
door de cliënt. Hierover is veel te zeggen en het lijkt bovendien sterk op 
de positieve overdrachtsontwikkeling in de psychoanalytische psychothe-
rapie, al hoor ik een Schematherapeut hier nooit over spreken.  
 

Bij de presentatie van de EMDR door Joany Spierings, pionier in 
EMDR-behandelingen en alom bekend in Nederland en daarbuiten, 
blijft vooral de persoonlijk stijl hangen, waarmee zij de methodiek over-
brengt: casuïstisch en op zeer menselijke en bevlogen wijze. 

                                                 
 Gerrit de Bruine is klinisch psycholoog, leertherapeut en supervisor Pesso Vereniging en 
NVGP 
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 Los van de alom bekende methodiek bleef de vraag hangen: ‘wat doet 
het protocol en wat zijn de non-specifieke factoren’. Zo ervoer ik de 
oprechte belangstelling, de onvoorwaardelijke acceptatie en de warmte in 
heel haar gedrag. Het vertrouwen dat de cliënt zijn/haar eigen oplossing 
kan creëren vormt een essentieel bestanddeel. Ook hier kom ik als inte-
gratief psychotherapeut weer uit bij de hamvraag wat de kern van ons 
vak is. Hoe groot is het belang van de methode en wat doet de therapeu-
tische relatie? En, in hoeverre gaat het over processen, die weliswaar in 
een andere taal worden geconceptualiseerd, maar behoorlijk overlap 
hebben als het gaat om de wezenlijke verandering bij mensen.   

 In de voordracht van Monique Cuppen, geschoold in alle drie kaders, 
kwam het meest naar voren hoe deze aan elkaar te verbinden zijn. Door 
de andere twee presentatoren werd niet ingegaan op de verbinding tus-
sen de modellen. Zowel de Schematherapie als de Pesso-therapie zijn 
gericht op persoonlijkheidsproblematiek en onderliggende deficits en 
traumata. In een matrix liet Cuppen zien hoe de beschrijving van de ba-
sisbehoeften vanuit de Schematherapie naast die van de Pesso-therapie 
kunnen worden gelegd. Deze basisbehoeften zijn in de beschrijving door 
Pesso biologisch/lichamelijk verankerd en moeten bij de ontwikkeling 
van het kind in de moederbuik en de eerste levensjaren letterlijk vervuld 
worden en in de jaren erna symbolisch/psychologisch. Cuppen is van 
mening dat de basisbehoeften van Pesso eigenlijk voorafgaan aan de 
door Young gepostuleerde basisbehoeften. Als voorbeeld: vanuit het 
(niet) ervaren van een letterlijke veilige ‘plek’ in de vroege hechting aan 
een ouderfiguur wordt deze afdruk opgeslagen in het (lichaams)geheugen 
van het jonge kind en krijgt dit later woorden en symbolische betekenis: 
het ervaren van een plek hebben in de wereld in verbondenheid met 
anderen. Een open deur naar het lijkt, maar het is in onze psychothera-
peutische wereld niet zo vanzelfsprekend om dit terug te laten komen in 
de methodiek, waarmee we werken. Cuppen laat zien dat de bottom-up 
benadering van Pesso (werken vanuit het lichaam) en de top-down be-
nadering van de Schematherapie (schema’s en modi) elkaar ontmoeten in 
het experiëntiële deel van de methodes. Daar waar de schematherapeut 
zichzelf als ouder-model binnen een helder conceptueel kader aanbiedt, 
worden in de Pesso-therapie rolfiguren ingezet als ideale ouders, bij wie 
de cliënt alsnog een bevredigend antwoord kan vinden, wanneer hij in 
contact komt met onvervulde basisbehoeften. Niet alleen imaginair, maar 
ook in een passend geënsceneerd lichamelijk contact. Ook Young zou 
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ervan overtuigd zijn dat het experiëntiële deel van zijn behandeling van 
groot belang is. En juist hier ziet Cuppen kansen voor de Pesso-therapie, 
die aanvullend en verbindend, toegevoegde waarde kan bieden aan onze 
cliënten. We mikken op hetzelfde, al gebruiken we andere middelen. 
Ook hier kunnen beiden iets van elkaar leren  

 Overeenkomsten met de EMDR ziet Cuppen o.a. in de overtuiging, dat 
de cliënt van binnenuit de eigen kracht bezit om oude trauma’s te her-
schrijven en niet zozeer door toedoen van de therapeut als model. Dit in 
samenhang met de eerder genoemd non-specifieke factoren, die in alle 
modellen een belangrijke rol spelen. Op indicatie kan EMDR extra inge-
zet worden, zowel bij Schematherapie als bij de Pesso-therapie.   

 In het middagprogramma werden de verschillende methoden apart, dan 
wel in verbinding met elkaar gedemonstreerd: workshops over EMDR 
en het lichaam, Pesso in individuele setting, groepsschematherapie met 
verslaafden, EMDR rond woede en wraak, om maar enkelen te noemen. 
Hierbij werd eens temeer duidelijk, hoezeer ervaren therapeuten bezig 
zijn multimethodisch te denken en te werken, omdat de cliënt tenslotte 
centraal moet staan en niet de methode. Ook de overtuiging dat verande-
ring ‘van binnenuit’ plaats vindt, zonder dat wij therapeuten vaak kunnen 
w(m)eten waar die verandering precies door komt, kenmerkt en verbindt 
alle drie benaderingen. ROM en andere output scores pakken vaak niet 
wat er innerlijk gebeurt, maar meten symptomen en dus vooral de bui-
tenkant.  

 Terugblikkend op deze dag heb ik me afgevraagd wat dit Symposium 
voor ons Pesso-therapeuten kan betekenen en voor onze toekomst. Hoe 
kunnen we de vraag: ‘Het geheel is meer dan de som der delen?’ nader 
gaan uitwerken? Ik ga er dan vanuit, dat een uitroepteken, ontbrekend in 
de titel van het symposium, alsnog op zijn plaats is. In de ondertitel blijft 
de vraag open, wat ‘wederzijdse bevruchting’ precies betekent. Tevens 
dwingt ons dit subtiele verschil tot nadere reflectie op een aantal issues. 
In de bijdragen bleef dit aspect nogal onderbelicht, en riep dit meer vra-
gen op dan dat ik antwoorden kreeg.  

 
1.  Hoe kunnen wij onze eigen kracht meer uitventen en tegelijkertijd 

zoeken naar aansluiting bij andere kaders? Welke toegevoegde waar-
de kunnen wij bieden, daar waar de andere therapiemethoden met 
name in de experiëntiële en lichaamsgerichte hoek minder te bieden 
hebben? Ik denk dan vanuit een complementair en integratief thera-
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piemodel. Is dat een illusionaire gedachte of moeten we onszelf als 
Vereniging blijven uitdagen en nieuwe wegen zoeken binnen de hui-
dige GGZ-context? 

2.  Nogal wat Pesso-therapeuten zijn geschoold in alle drie therapieme-
thoden en deze worden in de praktijk dan ook al vaak complementair 
ingezet. Van de buitenwacht kun je niet verwachten dat er in deze 
richting wordt meegewerkt, dus zullen we vanuit de bestaande exper-
tise binnen de Vereniging iets kunnen doen aan een nadere uitwer-
king: hoe deze drie modellen aan elkaar te verbinden en daar waar 
mogelijk complementair in te zetten. Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen? Hoe behouden we onze eigenheid hierin, als we op zoek 
gaan naar verbinding met de andere twee. Als voorbeeld denk ik aan 
de meer gesystematiseerde beschrijving van schema’s en modi en hoe 
deze vanuit de Pesso-visie kunnen worden bewerkt, daar waar het 
gaat om de experiëntiële rescripting en het opdoen van emotioneel 
corrigerende ervaringen. Welk effect zou dat kunnen hebben op de 
onderliggende schema’s? De Pesso-methode biedt een ervarings- en 
lichaamsgericht leerproces aan, waarbij deze corrigerende bood-
schappen via het lichaam en imaginatie worden opgenomen en ver-
volgens gesymboliseerd worden in verbale taal. Hiermee beogen we 
toch ook impliciet of expliciet invloed uit te oefenen op de maladap-
tieve ‘schema’s en modi’? 

3.  De trend om de Pesso-methode meer en meer individueel toe te pas-
sen, zonder groepsholding en co-therapeuten, heeft tot gevolg dat 
veel mogelijkheden voor ‘fysieke rescripting’ onbenut blijven. De 
minstens zo belangrijk functie van de groep als holding en therapeu-
tische arena, waarin de oude tekorten opbloeien en veilig tot uiting 
kunnen komen, kan ook bij ons Pesso-therapeuten een onderschat 
onderdeel vormen van het therapeutisch proces. Klopt het wel dat de 
‘structure’ de kern is van onze methodiek en niet het totale kader van 
methodiek, rol therapeut(en), groepsleden en de groep als geheel? 
Veel van deze elementen ontbreken nl. bij de EMDR en meer indivi-
dueel gerichte schematherapie. Het belang van het creëren van veilige 
interactiemomenten, daar, waar verlangen en angst in spanning met 
elkaar samenkomen, vaak via lichaamsignalen, is het centrale ken-
merk van de Pesso-therapie. Soms is alleen individueel wer-
ken mogelijk en Pesso-therapie kan dan enigszins gaan lijken op een 
Schematherapie, waarin de fysieke interactie (in regressie) ontbreekt 
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en de metaforen en reparenting in het hier en nu het veronderstelde 
antidote moet geven. 

4.  Vanuit de Pesso-methode bezien is de ‘reparenting’ bij de Schema-
therapie middels de therapeut een interventie, die nogal wat vragen 
oproept, zoals wat is ‘echt’ en wat is ‘rol’? Gaat het dan om de impli-
ciete positieve overdracht? Werkt dat dan in het hier-en-nu, terwijl de 
Pesso-therapeut beoogt de ‘reparenting’ in de adequate context (leef-
tijd, plaats, intergenerationele hiërarchie etc.) aan te bieden? Wat is 
realiteitsniveau en wat is het symbolische niveau bij reparenting? Hoe 
essentieel (of niet) is de bijbehorende fysieke interactie als helend be-
standdeel? Kunnen woorden en symbolen alléén dit vervangen? Als 
het creëren van een ‘new map’ als een verinnerlijkt en geloofwaardig 
nieuw ‘schema’ essentieel is, ook bij de Schematherapeut, wat kun-
nen de schematherapeuten dan van ons leren? Kan de systematiek 
van de Schematherapie een aanvullende waarde voor ons Pesso-
therapeuten hebben, zowel psycho-educatief, diagnostisch als bij de 
effectmeting? In hoeverre ‘schema’s en modi’ van binnenuit zijn te 
veranderen is nog lang niet uitgemaakt. Vergelijkend onderzoek zou 
hierin antwoorden kunnen vinden bij de hamvraag, welke elementen 
in beide benaderingen het meeste effect geven in de ‘felt sense’, als 
het gaat om een nieuw zelfbeeld en de verinnerlijking van positieve 
objectrelaties. 

5.  Hoe zou het zijn als er een module Pesso binnen de Schematherapie-
opleiding zou worden aangeboden, vooral gericht op het experiënti-
ele onderdeel en zou een module Schematherapie binnen de Pesso-
opleiding ook niet misstaan? En: een gecombineerd praktijkgericht 
onderzoek naar de effecten van ‘limited parenting’ versus ‘ideale-
ouder-oefening’ uit de Pesso-therapie. Koudwatervrees kan worden 
overwonnen door wederzijdse uitwisselingen en met name door zelf 
als therapeut, in een cliëntrol te ervaren wat beide ingrediënten met je 
doen. Teveel theoretiseren geeft meer angst en versterkt de weer-
stand om over de grenzen heen te leren kijken. 

6.  Ten aanzien van de behandeling van trauma kunnen we ons afvragen 
wanneer EMDR extra kan worden ingezet en wanneer niet. De indi-
catiestelling zou scherper kunnen worden gedefinieerd. Timing lijkt 
een belangrijke factor hierbij: wanneer zet je Pesso-therapie, dan wel 
Schematherapie in en in welke fase kan EMDR toegevoegd worden? 
Wat mij intrigeert is de ervaring, dat de gevolgen en context van het 
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trauma vaak meer lijdensdruk geven dan het trauma zelf. Waar 
EMDR op betrekkelijk snelle wijze naar symptoomreductie streeft, 
focussen Pesso-therapeuten en Schematherapeuten toch meer op re-
paratie van de schadelijke gevolgen van de traumatisering en ook op 
een mogelijk symbolisch herstel van het geschonden ego. Dit vraagt 
nadere uitwerking, zowel theoretisch als methodisch. 
 

Met dit symposium is weer een stap gezet in een richting, die veelbelo-
vend is in de ontwikkeling naar een meer integratief psychotherapiemo-
del. Ik spreek de hoop uit dat we ons als collectief niet laten uitspelen 
door verzekeraars en hun adviseurs om op onterechte gronden zwarte en 
witte lijsten toe te passen. Samenwerken en verbinden, het geheel is meer 
dan de som der delen, daar gaat het om. Daarin hebben wij elkaar nodig. 
Om te werken vanuit een gemeenschappelijk belang, namelijk dat wij als 
psychotherapeuten beter weten wat werkt en wat cliënten nodig hebben, 
zodat we ons niet laten splitsen in de dynamiek met de ‘andere’ wereld 
van verzekeraars.  
 
 

.
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Reacties en impressies cliënten 
 
 

1. 
‘Ik wil nog mijn ervaringen van de vorige structure delen. Ik doe het dan 
maar bij deze. 
 Het was voor mij een kleine ontdekkingstocht. Ik vertelde dat ik mezelf 
zo kwijt kan raken in gezelschap. Vooral als er familie (broers en zussen) 
bij zijn of mensen van vroeger. Oude overtuigingen komen meteen weer 
boven water drijven (niemand vindt mij echt aardig, niemand neemt mij 
serieus, ik ben mislukt, niemand ziet mij). Ik hunker naar bevestiging en 
aandacht maar krijg het niet. Het lijkt alsof iedereen mij juist de rug toe-
keert. Dus dat werkt niet. Maar wat zo opvalt is dat ik alleen maar rea-
geer op de omgeving. Ik voel mijn eigen grenzen niet, ik voel niet wie ik 
ben, wat ik wil, wat echt mijn behoeften zijn, behalve dan de aandacht en 
erkenning.  
 Tijdens de structure werd ik aangeraakt. Voor mij was het een ontdek-
king dat (het gemis aan) aanraking hier zo’n belangrijke rol speelt. Ik 
realiseer me dat ik dat vroeger zo heel erg heb gemist. Aanraken is goed 
voor begrenzing, is goed voor steun, voor voeding, voor veiligheid. Het 
stimuleert de ontwikkeling van je eigen identiteit. Ik zie nu ook zo duide-
lijk dat waar die verlatingsangst mee te maken heeft. Waar die onrust 
mee te maken heeft. Het gevoel niet compleet te zijn. 
 
Dit wilde ik even delen.’ 
 
2. 
‘Vroeger was ik vaak in paniek en chaotisch. Wanneer ik nu angstig ben 
of zenuwachtig, ben ik niet meer bezig mij in een fort terug te trekken. 
Er is ik-begrenzing, een bodem, een gedragen gevoel. Ik dacht vroeger 
dat ik lijfelijk was, maar ik heb mijn lichaam op een nieuwe wijze ervaren, 
voel me er meer mee samen. Ik  heb een draaiboek voor als ik weer in de 
paniek ga.  
 Ik heb veel moeite met het woord ‘kwetsbaarheid’, voor mij is 
‘passiviteit’ een sleutelwoord geworden. Vroeger walgde ik ervan dat 
vrouwen zo zwak zijn soms. Ik ontdekte dat ik lange tijd gedacht heb dat 
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ik door mijn vrouwelijke kanten te onderdrukken dichter bij mijn vader 
zou kunnen als maatje en ik was er zo trots op dat ik na zijn dood het op 
eigen kracht gered had.  
Ik luister nu ook meer naar mijn lichaam, accepteer dat ik niet altijd 
gezond ben en ga dan gewoon naar de dokter. ‘Je bent  rustiger 
geworden’, zeggen  mijn  vriendinnen’. 
 
Een paar jaar nadat ze de therapie heeft afgerond, schrijft ze nog een  
vrolijke e-mail naar haar therapeut: ‘Ik heb je gespot in de digitale 
wereld… Ik begrijp niet waarom je op je website niet meer aandacht 
voor het lichaam vraagt!’ 
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Impressie van de scholings-
dag met Al Pesso, maart 2015  
 
 
J E A N N E   J O N K E R S 

 
Helaas kwamen we iets te laat 
binnen. Met het hoofd nog vol 
openbaar vervoer kan het con-
trast niet groter zijn: Een grote, 
stille kring, een sfeer van rust en 
aandacht. Al is aan het woord, 
hij praat zacht, een geluidsappa-
raat aan een lange lijn gaat rond 
voor de vragen. De vragenstel-
lers nemen het apparaat met een 
soort eerbied aan en geven het 
met aandacht door. Letterlijk 
een verlengstuk van Al.  
 Al praat over zijn ‘nieuwe’ 
manier van werken, die al enigs-
zins bekend aanvoelt: termen als 
bookmarker, movies en princi-
ples zijn al niet helemaal vreemd 
meer. Hij schetst hoe een ritual 
werkt: als de cliënt kan plaatsen 
waar zijn projectie is ontstaan, 
kan hij deze middels een ritueel 
verplaatsten: heel visueel wordt 
plechtig het principle verplaatst 
naar een figuur uit de oorspron-
kelijke geschiedenis van de cli-
ent. 
 Ook demonstreert Al het 
‘schilderen’ van de movie in de 
lucht, via tekst en mimiek aan-
sluiten op het verhaal van cliën-
ten hij. Al gelooft niet meer in 

polariseren: uiten van boosheid, 
ook fysiek, naar het negatieve 
deel van ouders of andere men-
sen uit het verhaal van de cliënt. 
Dit vormt volgens hem vaak een 
herhaling en dus bevestiging van 
het oude verhaal en maakt te 
weinig ruimte voor het nieuwe. 
Nee, direct beginnen met ‘rever-
sals’, ideale ouders in de lucht 
hangen, noemen, en verder het 
affect van de cliënt intens vol-
gen blijft het devies. Een beeld 
schetsen, zo snel mogelijk, ook 
al neemt de cliënt dit nog niet 
tot zich, objecten neerzetten als 
placeholders voor betekenisvolle 
figuren, die in het verhaal van de 
cliënt naar voren komen. Pas als 
de cliënt toe is aan lijfelijk kun-
nen ervaren, en ‘innemen’ van 
ideale ouders, worden deze in 
een rol gezet, vaak pas aan het 
einde van de structure. Soms 
ook helemaal niet. Veel is dus ‘in 
the air’, al dan niet gesymboli-
seerd in een voorwerp of zelfs 
snippertje papier. Een doos 
vouwblaadjes kan dienen als 
symbool (als alternatief) voor 
een hele groep rolspelers.  

Hier en daar worden wat kant-
tekeningen geuit, met name als 
Al zegt dat hij pas met het lijf 
werkt als de context duidelijk is. 
Als reden geeft hij dat de pilot 
op deze manier actief blijft. Uit 
het publiek komt de opmerking, 
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dat via lijfelijke sensaties toch 
ook oude herinneringen bewust 
gemaakt kunnen worden. Al 
zegt hier niet meer mee te wer-
ken.   

 
Na de beknopte uitleg ervan 
volgt demonstratie in een zitting 
met een cliënt. Ook hier weer: 
Al sluit naadloos aan in taal en 
mimiek op zichtbare en on-
zichtbare emoties van de cliënt: 
Mij bekruipt, zoals steeds als ik 
het hem zie doen, een gevoel 
van verwondering, gekoppeld 
aan ontmoediging: hoe kan ie-
mand zo de woorden laten aan-
sluiten op de beleving: of leent 
de Engelse taal zich daar beter 
voor dan de Nederlandse?? In 
intonatie en mimiek is Al ook, 
als immer, een meester. Ik kijk 
ernaar als naar een goed concert, 
je laat je meeslepen en kijkt tege-
lijkertijd naar: hoe doet die zan-
geres dat nou, hoe kan het dat 
het zo vanzelf lijkt te gaan.  
 In de grote kring kijkt men 
geboeid toe. Kleine steentjes 
vinden hun plek als bookmarker 
in de ruimte. Al laat ze tegen 
elkaar praten en ook tegen de 
cliënt, zoals je dat ook met een 
klein kind doet, in directe taal. 
Het raakt rechtstreeks het kind 
in de cliënt en ook in de toe-
hoorders.  
Er vallen ook stiltes. Geconcen-

treerd en aandachtig blijft Al 
luisteren, als een kleine Boeddha 
in rust. Volgen, niet pushen, 
zegt hij regelmatig in uitleg aan 
de kijkers.  
 Ook als de cliënt weerspannig 
is en al die steentjes niet moet, 
blijft hij aandachtig reflecteren. 
Het verzet bij de cliënt ebt weg 
wanneer ze beseft, dat het ook 
hier weer om een oud gemis 
gaat.  
 
In de middag mogen we zelf 
oefenen in kleine groepjes. Ge-
lukkig is er deskundige begelei-
ding in de persoon van Moni-
que, die ons helpt om snel te 
focussen op waar het om gaat: 
het denken in reversals, in taal 
gieten: ‘een ideale vader zou ….’ 
en het vormgeven van het holes 
in roles thema. Het praten tegen 
de cliënt vanuit de ideale ouders 
van vader of moeder: ‘dit is niet 
jouw taak, maar die van ons’ 
sprak mij aan. Heel elegant en 
rechtstreeks, zonder veel gedoe 
met plaatsen en instrueren van 
allerlei rolfiguren, maar met 
twee kleine steentjes. Hoe een-
voudig kan het zijn.  
 Aan het eind van de dag valt 
de kring weer uiteen in mensen 
die hartelijk afscheid nemen of 
een borrel gaan nemen in het 
café. De sfeer is zoals altijd le-
vendig en enthousiast. Een kring 
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van oude bekenden, het Pesso-
familiegevoel.  
 Ik merk in de weken erna dat ik 
meer tijd neem voor ‘schetsen’ 
in de lucht en het neerzetten van 
kleine voorwerpjes in de sessies 
met cliënten. Duidelijk iets ge-
leerd dus, wat beklijft.  
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Recensie...  
en inleiding Jean-Luc Nancy 

 

 
L I D W I N E   V A N   C A M P E N 

 
Extremalism 
Het lichaam in opstand. Le corps en Revolte. 
Door: Ballet National de Marseille & ICKamsterdam. 
 
Uit de inleiding van deze voorstelling: 
‘Wij ervoeren een lacune in het huidige danslandschap; 
Naast het virtuoze lichaam en het conceptuele lichaam aan de andere kant misten wij 
het intuïtieve lichaam en de sensatie daarvan. 
We doken in de studio; waarbij we lichaam en brein uit elkaar trokken. 
Een tweedeling in voortdurende opstand: ‘extreem en minimaal’.’ 
 
Deze woorden trokken mijn aandacht, wat is het virtuoze, het 

conceptuele, het ‘intuïtieve’ lichaam?* 
 Zou het mogelijk zijn het verschil te zien; als de danser ‘bewust’ niet 
met het intuïtieve lichaam danst, of bewust zijn reflexieve bewegingen 
toelaat en niet ingrijpt met zijn denkvermogen? Zou ik iets terug kunnen 
zien, waar Al Pesso over spreekt in de ontwikkeling van zijn 3- 
modaliteiten oefening (interview Prengel). Drie soorten motorische 
beweging in gang gezet vanuit: Instinct – Emotie – Willekeurig onder 
controle van de wil/ - het denken -. 
 
Gefascineerd en ademloos, gekluisterd aan mijn stoel, heb ik gekeken. 
Een explosie van beweging, zinderend, alle zintuigen rakend. Geen 

                                                 
 Jean-Luc Nancy, Frans filosoof 
Promoveerde in 1973 onder Paul Ricoeur tot Maître  de conférences  aan de Université 
des Sciences Humaines de Strasbourg. 
 

*Virtuoze lichaam; het lichaam dat meesterschap toont, briljante danstechniek 
Conceptuele lichaam;  zoals het in abstractie genoemd wordt. 
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antwoord op mijn vragen, ik zag het ‘organische lichaam’. 
Dit is ‘the body’, dit zou kunnen zijn wat Al Pesso tegenkwam in zijn 
danscarrière, wat hem fascineerde als danser en choreograaf en van 
waaruit hij zijn ideeën vorm gaf en ontwikkelde tot een therapie. Dit 
contact tussen lichaam en geest hier in de dans zichtbaar. 

Door jarenlange training met de ‘movements’ (bewegingsleer Gurdjieff) 
weet ik hoe moeilijk het is om als lid van een groep gezamenlijk een 
gebaar als één te maken.  
 Hoe moeilijk moet/zou dit zijn. Niet de eenheid van een vaste choreo-
grafie, zoals bijvoorbeeld in klassiek ballet en de ‘movements’. Geen 
gelijktijdigheid, eenheid, maar een opeenvolgende golvende beweging, 
ongelijk in inzet, luisterend naar het lichaam, het eigen ritme van het 
lichaam volgend en tonend tot in elke vezel, afgestemd en geleid door de 
impuls uit het lichaam, open staan voor (de ander in) de ruimte, letterlijk 
het lichaam volgen hoe het reageert op de ander in deze ruimte.  
Het individu in een individuele respons en geïnitieerd door de ander. 
 
Geïnspireerd en geïntrigeerd door wat ik gezien had, bezocht ik de 
mediatheek van het Ick, en stuitte daar op de naam van de filosoof Jean-
Luc Nancy. 
Inspiratie bron voor de choreografen en dansers van dit ballet. 
‘Strange Foreign Bodies’. Does anyone else in the World know anything like ‘the 
body’ 
De woorden spatten van het blad. 
 
Zijn werk en teksten zijn indringend en kunnen inspireren hoe het 
lichaam te zien in psychotherapie; waar het kan raken aan Pesso-
psychotherapie, hoe de grenzen en relatie af te tasten tussen voelen, 
‘sensen’ en het zijn van het lichaam. In zijn boek ‘Corpus’ beschrijft 
Jean-Luc Nancy het lichaam als symbool, als metafoor, vanuit 
verschillende invalshoeken op het scherp van de relatie lichaam-geest. 
 Door de verzameling teksten in ‘Corpus’ loopt een draad met de 
woorden ‘Hoc est enim meum’.  
Met deze zin verandert de priester in het sacrament van de 
eucharistieviering het brood (de Hostie) in het lichaam van Christus: en 
vervolgens ‘neemt en eet van dit lichaam’. 
(Dit heet transsubstantiatie, het symbolisch opvatten van deze 
verandering werd als ketterij beschouwd). Een oud ritueel, waarbij men 
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deelachtig aan het ‘ware’ lichaam wordt. 
 Dit roept bij mij beelden op en associaties van het ‘innemen’ van de 
antidote, het creëren van de ‘film’ met behulp van stenen en papiertjes. 
Wat is dan transsubstantiatie en wat doen wij met de pesso-technieken. 
 
Jean–Luc zet aan tot denken tot kritische beschouwing, daarom citeer ik 
een deel van zijn tekst uit zijn boek ‘Corpus’.  
Om te lezen, te herlezen, ... en te herlezen. 
 

Inleiding Corpus 
‘Hoc est enim corpus meum: we come from a culture where this cult phrase 
will have been tirelessly uttered by millions of people officiating in 
millions of rites. Everyone in this culture, Christian or otherwise, 
(re)cognizes it. Among Christians, some value it as a real consecration-
God’s body is there-others, as a symbol-thanks to which those who form 
a body with God can commune. For us, it’s also the most visible 
repetition of an obstinate or sublimated paganism: bread and wine, 
other bodies of other gods, mysteries of sensory certitude. In the realm 
of our sentences, it’s perhaps the repetition par excellence, to the point 
of obsession-to the point that ‘this is my body’ immediately lends itself 
to more than a few jokes. 
 It’s our Om mani padne ... , our Allah ill’allah, our Schema Israel. But the 
twist of our formula promptly defines our own most distinctive 
difference: we’re obsessed with showing a this, and with showing 
(ourselves) that this this, here, is the thing we can’t see or touch, either 
here or anywhere else-and that this is that, not just in any way, but as its 
body. The body of that (God, or the absolute, if you prefer)-and the fact 
that ‘that’ has a body, or that ‘that’ is a body (and so we might think that 
‘that’ is the body, absolutely): that’s our obsession. The presentified 
‘this’ of the Absentee par excellence: incessantly, we shall have called, 
convoked, consecrated, policed, captured, wanted, absolutely wanted it. 
We shall have wanted the assurance, the unconditional certainty of a 
THIS IS: here it is, nothing more, absolutely, here it is, here, this one, the 
same thing. 
 Hoc est enim ... challenges, allays all our doubts about appearances, 
conferring, on the real, the true final touch of its pure Idea: its reality, 
its existence. We could never finish modulating the variants of this 
phrase (at random: ego sum, the nude in painting, the Social Contract, 
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Nietzsche’s madness, the Essays, the Nerve-scale, ‘Madame Bovary, c’est 
moi,’ the head of Louis XVI, engravings by Vesalius or Leonardo, the 
voice-of a soprano, a castrato, etc.-a thinking reed, a hysteric, the whole 
fabric, finally, from which we’ve been woven ... ). Hoc est enim ... can 
generate the whole corpus of a General Encyclopedia of Western 
Sciences, Arts, and Ideas. 
 The body: that’s how we invented it. Who else in the world knows 
about it? 
 But we certainly feel some formidable anxiety: ‘here it is’ is in fact not 
so sure, we have to seek assurance for it. That the thing itself would be 
there isn’t certain. Here, where we are, amounts to nothing more, 
perhaps, than a reflection, or floating shadows. We have to insist: ‘I’m 
telling you truly that hoc est enim, and that I’m the one saying this: who 
else would be so sure of my presence in flesh and blood? And so this 
certainty will be yours, along with this body that you’ll have 
incorporated’. But the anxiety doesn’t stop there: what’s this this, who is 
the body? This, the one I show you, but every ‘this’? All the uncertainty 
of a ‘this’, of ‘thises’? All that? Sensory certitude, as soon as it is 
touched, turns into chaos, a storm where all senses run wild. 
 Body is certitude shattered and blown to bits. Nothing’s more proper, 
nothing’s more foreign to our old world. 
 The body proper, the foreign body: hoc est enim displays the body 
proper, makes it present to the touch, serves it up as a meal. The body 
proper, or Property itself, Being-to-itself embodied. But instantly, always, 
the body on display is foreign, a monster that can’t be swallowed. We 
never get past it, caught in a vast tangle of images stretching from 
Christ musing over his unleavened bread to Christ tearing open his 
throbbing, blood-soaked Sacred Heart. This, this ... this is always too 
much, or too little, to be that. 
 And all thoughts of the ‘body proper’, laborious efforts at 
reappropriating what we used to consider, impatiently, as ‘objectified’ 
or ‘reified’, all such thoughts about the body proper are comparably 
contorted: in the end, they only expel the thing we desired. 
 The anxiety, the desire to see, touch, and eat the body of God, to be 
that body and be nothing but that, forms the principle of Western 
(un)reason. That’s why the body, bodily, never happens, least of all when it’s 
named and convoked. For us, the body is always sacrificed: eucharist. 

 If hoc est enim corpus meum says anything, it’s beyond speech. It isn’t 
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spoken, it’s exscribed-with bodily abandon.’ 
 

Signifying Body 
‘Properly speaking, we only know, conceive and even imagine a sig-
nifying body. It doesn’t matter that the body be here, be the here or the-
re of a place, but that it should operate as the place-holder and vicar 
of sense. We only conceive of completely hysterical bodies, paralyzed 
by the representation of an other body -a body of sense- and of the 
rest as ‘bodies’ lying here, simply lost. The convulsion of signfication 
completely tears the body from the body - leaving the cadaver in the 
cave. 
 Sometimes this ‘body’ is itself an ‘inside’ where representation is 
formed or projected (sensation, perception, image, memory, idea, 
consciousness)-in which case the ‘inside’ appears (and appears to itself ) 
as alien to the body, as ‘spirit.’ At other times, the body is the signify-
ing ‘outside’ (a ‘zero point’ for orientation and aim, the sender and re-
ceiver of connections, the unconscious), and, in this case, the outside 
appears as a dense interiority, a cave overwhelmed, crammed with in-
tentionality. Thus the signifying body never stops exchanging inside 
and outside, abolishing extension in the unique organon of a sign: 
exactly where and whence sense is formed and takes form. Particular 
philosophical perspectives don’t greatly alter things: the dualism of 
‘body’ and ‘soul’, the monism of ‘flesh’, cultural or psychoanalytic 
symbolisms of bodies, the body always is structured as a return to sense. 
Incarnation is structured like a disembodiment. 
 In this way, in this structure, or posture, the signifying body never 
stops construing itself. It’s an instance par excellence of contradiction. 
Either there’s signification by means of it, and in it (the corporeality 
of language, for example), and signification falls within its limits, so 
that it’s only as valuable as the cave’s shadow, finally presenting, like 
the sign in general, an obstacle to sense. Or else signification is of it, it’s 
truly the body that sense interprets - but then its own place as ‘body’ be-
comes the more than intimate site of an incorporeal propriety. In 
whatever way, the body sets the trap of sign and sense - and is com-
pletely entrapped by it. If it’s a sign, then it’s not sense: therefore it 
has to have a soul or spirit, which will be the true ‘body of sense’. If it’s 
sense, then it’s an indecipherable sense of its own sign (a mysterical 
body, and therefore, once again, ‘soul’ or ‘spirit’). 
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 The signifying body - the whole corpus of philosophical, theological, 
psychoanalytic, and semiological bodies - incarnates one thing only: the 
absolute contradiction of not being able to be a body without being the 
body of a spirit, which disembodies it. 

 
Literature doesn’t make this any less evident. We might be tempted to 
say that, if there’s never been a body in philosophy (other than of the 
spirit), there are, by contrast, only bodies in literature (something we’d 
also affirm about art in general). But literature - at least the interpreta-
tion of literature (and art) has already understood it as an incarnation of 
philosophy … - presents us with three things at once: either a fiction or 
play of representations, which touches, certainly (fear and pity, laughter 
and mimicry), but with a touch itself reputedly fictive, protected, and 
distanced, in a word, ‘spiritual’ (the true question of touching and, in 
general, of literary and artistic sensibility, the true question of an aesthe-
tics, is yet to be posed, or very nearly so, so long as bodies are signi-
fiers above all); or else inexhaustible reserves of bodies, themselves 
saturated with signification, themselves engendered to signify, and for 
that one purpose alone (as with an excess of philosophical zeal. . . ): 
leaving aside the bodies of Don Quixote, or Quasimodo, or all the 
bodies in Balzac, Zola, or Proust, are there any bodies in literature 
that do not constitute a sign? (Wherever there are, we take leave of ‘li-
terature’, I’ll get back to this.) Or else, again, the very production (the 
creation?) of literature is offered in person and in body (memories, 
fragments, autobiography, theory), abandoned and bandaged, hyper-
signifying as a writer’s ‘throbbing body (that takes pleasure)’, written in 
the hand of the writer himself (here, Roland Barthes), madly signify-
ing to the very limit of nonsignificance, but signifying, nonetheless. 
 If there’s anything else - a body of literature other than this signify-
ing/signified body - it will furnish neither sign nor sense, and in this 
respect won’t even be written. It will be writing, if ‘writing’ indicates 
the very thing that swerves from signification and which, therefore, is exscri-
bed. Exscription is produced in the loosening of unsignifying spacing: 
it detaches words from their senses, always again and again, abando-
ning them to their extension. A word, so long as it’s not absorbed 
without remainder into a sense, remains essentially extended between 
other words, stretching to touch them, though not merging with 
them: and that’s language as body. 
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The final assumption of the signifying body is political. ‘Body politic’ 
is a tautology, or at least obvious, for the whole tradition, whatever its 
various figures may be. The political foundation rests on this absolute 
signifying circularity: that the community should have body as its sen-
se, and that the body should have community as its sense. Conse-
quently, that the body should have the community - its institution - as 
its sign, and that the community should have the body - of king or as-
sembly - as its sign. Thus there’s an infinite presupposition of a body-
community, which bears a double implication. On the one hand, the 
body in general has its own organic intimacy for its sense, its feeling- 
and touching-itself as a subject (res inextensa); in other words, the body 
has sense as its sense, absolutely and totally so. On the other hand, and 
correlatively, individuated bodies belong with each other in a com-
mon body whose substance (once again, res inextensa) provides a 
foundation for the revelation of political mystery. (In other words, in 
the political order of sense there’s no res extensa, no space for being-
between-us or for being-in-common - and no space for bodies, their tra-
cings, their encounters, their singular accidents, their posts and postu-
res in work, in trade, and in the whole indefinite series of ‘common 
conditions’. Because this order is exhausted, the suspicion has arisen 
that politics is no longer an affair of incorporated sense: but that poli-
tics begins and ends with bodies. Because its not really that there is, or 
isn’t, something just or unjust, something equal or unequal, some-
thing free or something imprisoned: it’s not a matter of signifying 
those things, but of giving them a place [and places] and even of measu-
ring them [even if they’re also incommensurable]. The dimensions of 
housing, of a studio or an instrument, the duration of a transport, the 
tracing of a way: hoc est the political extension. If this needs to be 
clearer, just recall those refugees in the mountains’ glacial rain, six of 
them holding a single blanket over their heads.’ 
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