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V A N  H E T  B E S T U U R

I k zing in een koor. Enkele weken gele-
den verzorgden we met ons koor en 
de concertband in Aalter (België) een 

tweetal avonden voor groot publiek. Daar 
hoort heel wat voorbereiding bij. 

Vlak voor het optreden worden de ver-
schillende instrumenten op elkaar afge-
stemd. Ook de verschillende stemgroepen 
worden opgewarmd en zoeken hun weg naar 
waar ze harmonieus samenklinken. 

Afstemmen: het is een essentieel en zorg-
vuldig werk, nét voor elke muzikale uitvoe-
ring. Het lijkt me een geschikt beeld voor 
deze bijdrage. Ook met de VCW lijkt het 
me dat we in een beloftevolle periode van 
afstemming zitten. 

Een eerste afstemming lijkt achter de rug. 
Het gaat over de interne afstemming in het 
bestuur. Dankzij het duidelijke mandaat 
van de ALV konden we efficiënt samen aan 
de slag. Een aantal praktische en dringende 
agendapunten werd vlug ‘geklaard’.

Een tweede afstemming staat voor ons: we 
willen stilstaan bij de richting en de missie 
van onze vereniging. En daarvoor stemmen 
we het beste af met alle betrokkenen in en 
rond onze organisatie. We willen dit zorg-
vuldig doen, niet ‘snel-snel’. Anderzijds wil-
len we ons niet overleveren aan oeverloos 

getater. We laten ons hierbij leiden door de 
organisatiewetenschappen. Afstemmen met 
mekaar is een proces. Het is tevens samen in 
beweging komen. We willen als bestuur dit 
proces op een heel bewuste wijze coachen. 
Dus we kozen voor een model.

Er zijn vele goede modellen in de organi-
satiewetenschappen. We kozen er één van 
eigen bodem. In ‘Kus de visie wakker’ plei-
ten de auteurs voor het werken aan en met 
een passionele missie. Het is een missie die 
niet alleen het denken en doen mobiliseert, 
maar ook het zijn. Dit matcht met wat ons 
bezighoudt. Meer en meer wordt het contex-
tuele besproken in termen van een ‘benade-
ring’ waarbij de attitude-elementen niet van 
de minste zijn.

Het model dat voorligt daagt ons uit om 
bezig te zijn met wat we willen bereiken, 
met wat de ziel is, de levensreden van onze 
organisatie. Men benoemt het als ‘het hoger 
doel’. Tegelijkertijd daagt het model ons uit 
om ‘gewaagde doelen’ te formuleren voor de 
toekomst. Wat willen we bereiken binnen 
een duidelijke termijn? Daarnaast formule-
ren we onze ‘sterkten’ en de ‘waarden’ waar-
van we uitgaan.

We werken eraan om als bestuur tegen de 
ALV van september vanuit dit model een 
voorzet te doen.

Een derde afstemming die voor ons ligt is de 

afstemming op de toekomst. Ook daar ligt 
een aantal uitdagingen te wachten. Het gaat 
hier onder meer over vragen als: hoe verbin-
den we ons met collega’s buiten Nederland? 
De aanwezigheid van twee Vlamingen in het 
bestuur zal deze vraag zeker op de agenda 
houden. Maar ook uit de gesprekken tijdens 
het internationaal congres ‘ICCT 2018 For 
the future’ mocht blijken dat we met onze 
afstemming op de toekomst niet alleen staan.

Zeker inhoudelijk daagt de toekomst ons 
uit: slagen we er in om onze contextuele 
benadering een plaats te blijven geven tus-
sen de andere eigentijdse benaderingen? Wat 
is daarvoor nodig? Met wie en hoe gaan we 
de dialoog aan? Hoe laten we ons verbinden 
terwijl wij recht doen aan onze eigenheid die 
ook ‘in beweging’ blijft? Hoe maken we van 
onze diversiteit een sterkte? Hoe kunnen we 
ons bestaansrecht laten ondersteunen door 
gepast onderzoek?

Ik vermoed: we gaan een deugddoende tijd 
tegemoet. Een tijd waarin verschillende spe-
lers, afgestemd op elkaar, elk vanuit de eigen 
autonomie en met hun eigen instrumenten, 
een mooi contextueel georkestreerd samen-
spel in onze vereniging spelen.

Een partituur ‘For the Future’.

Namens het bestuur 
Jan Permentier

Afstemmen

Esther Cohen (1961) is coach en rouwbe-
geleider. Samen met twee andere vrou-
wen schreef ze Rouwlust, een boekje over 
huidhonger, gemis en verlangen, voor en 
door weduwen. 
We ontmoeten Esther in haar sfeervolle 
praktijkruimte in een rustige omgeving 
onder de rook van Arnhem. 

door Mirjam Diatlowicki en Carla Droogh
foto: Marc Pluim

Wil je beginnen met jezelf voor te stellen?
‘Mijn naam is Esther Cohen, geboren in 
Wenen als Esther Erna Diemannsberger. 
Officieel heet ik Cohen vanaf mijn acht-
tiende. Met mijn vader, mijn moeders 
tweede man, Herbert Cohen, ben ik verbon-
den vanaf mijn vierde. 

Ik heb een oudere broer en een jongere 
zus van dezelfde biologische vader en moe-
der. We zijn opgegroeid in Capelle aan de 
IJssel in een Joods gezin, zonder religieus te 
zijn. Ik zeg een Joods gezin, omdat ik ermee 
groot gebracht ben dat dit niet zo zou zijn. 

Ik zei in mijn onschuld ooit tegen mijn moe-
der: “Goh mam, jij als Joods meisje…” Zij 
reageerde als door een wesp gestoken: “Ik 
ben geen Joods meisje.” Omdat haar moe-
der niet-Joods was, is ze zelf in die doctrine 
meegegaan. Dat is inmiddels wel veranderd. 

Op mijn twintigste ben ik Peter tegenge-
komen. Enorm verliefd geworden, zoals dat 
op je twintigste ook echt kan, heerlijk was 
dat. Ik voelde mij niet zo erg thuis in het 
leven. Ik was groot, kwam uit een ander land 
en voelde me altijd wat anders dan anderen. 
Toen viel deze blonde Adonis op mij. Ach-

RouwLust
Interview met Esther Cohen
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teraf gezien was het ook rebels om op hem 
verliefd te worden. Arischer dan deze blonde, 
blauwogige man bestond niet. Hij sprak een 
beetje Rotterdams. Ik kwam uit een intel-
lectueel gezin. Mijn ouders zijn beiden heel 
veel van hem gaan houden, dat is fijn. 

Hij is dertien jaar geleden plotseling over-
leden. We hadden samen inmiddels drie 
dochters en een bedrijf. We waren een mooi 
stel. Door zijn vroege dood zal ik nooit 
weten hoe we ons ontwikkeld zouden heb-
ben. Zouden we het samen gered hebben? 
Als je elkaar heel jong leert kennen, krijg je 
een zoektocht naar autonomie. Daar zaten 
we nog middenin. 

Ik kom uit een gebroken gezin met heel 
veel gedoe en ik had een ontzettend verlan-
gen naar geen gedoe. Dus gewoon trouwen 
en het samen gaan redden. Dat was mijn 
leven. 

Maar door zijn dood moest ik een laag 
dieper gaan kijken naar wie ik was. Ik ont-
dekte dat hij een stuk in mij had vervuld dat 
ik niet aan hoefde te gaan omdat hij er was. 
Dat was de tweede laag in de rouw die ik 
tegenkwam. 

Toen ik weer ging werken, dacht ik alleen 
aan veiligheid, geld verdienen en mijn kin-
deren verzorgen. Ik kreeg een cliënt, een 
man wiens ouders waren overleden. Zijn 
moeder overleed toen hij elf was, zijn vader 
toen hij zeventien was. Daar had hij geen last 
van. Ik zat bijna harder te huilen dan hij en 
dacht: er gaat iets helemaal mis hier. 

Op dat moment ben ik in rouwtherapie 
gegaan en daarna deed ik de post-hbo oplei-
ding Omgaan met verlies. Ik realiseerde me: 
ik wil dit gaan omzetten in betekenis geven. 

Ik ging ook Vrouw in rouw-groepen organi-
seren. Rouw is mijn expertisegebied gewor-
den.’

En zo is iets zo ingrijpends ook weer een 
kracht geworden?

‘Ja. Mijn kinderen vragen wel eens: word je 
er niet gek van om de hele dag met verdriet 
te werken? Maar er zit voor mij heling in het 
betekenisvol zijn. Ik herken de eenzaamheid 
goed. Ik houd het bij de zwaarte uit. Dat 
geeft erkenning en moed. Mijn gevoel voor 
humor en lichtheid geven ook hoop: “Het 
komt echt goed. Je blijft, daar in dat lood-
zware grauwe rouwgebied, niet voor altijd. 
Ook al duurt het vaak langer dan je wilt.”’ 

Rouw en seksualiteit, welke boodschap heb je 
daarover meegekregen? 

‘In het algemeen heb ik meegekregen dat je 
Het Goede moet doen. Wat dat in de rouw 
was? Eén groot vraagteken. Daardoor was ik 
onzeker over wat zich in mij voordeed. “Is 
dat wel goed zo? Hoort dat wel zo?” Mijn 
ouders gingen door, wat voor ellende en vol-
kerenmoord ook op hun pad was gekomen. 
"Gewoon doorgaan met ademhalen", was 
een uitspraak van mijn vader. 

Mijn ouders waren beiden seksuele 
wezens. Ze waren ruimdenkend en niet erg 
moralistisch op dat gebied. Maar er werd 
niet over seks gesproken. Het werd wel volop 

gedaan, ook buiten het huwelijk. Dat was 
het tijdsbeeld. Daar had ik als opgroeiend 
meisje last van. Ik ben er misschien braver 
van geworden.’ 

En hoe kom je dan bij het boek? 
‘Ik ben bij dit thema gekomen doordat ik 
het bij mezelf tegenkwam. Ik was twintig 
toen ik Peter ontmoette en toen hij over-
leed was ik een keurige vierenveertig-jarige 
mevrouw, die zo’n beetje drie maanden na 
zijn overlijden haar beste vriend het bed 
in wilde sleuren. Daar ben ik vreselijk van 
geschrokken en schaamde me er over. 

Toen ik in rouwtherapie ging, durfde ik er 
niet eens over te beginnen tegen mijn thera-
peut. Dat is toch gek? Zij ís daarvoor. Maar 
zij begon daar ook niet over. Het ging over 
van alles, maar niet over seksualiteit. Tijdens 
mijn post-hbo Omgaan met verlies begon ik 
er zelf af en toe over. 

Voor de stichting De jonge weduwe 
schreef ik als rouw- en ervaringsdeskundige 
stukjes ook over seksualiteit. Zij vroegen mij 
toen om over het thema Huidhonger mede 
inhoud aan een symposium te geven. Dat 
was een mooie dag, met kleine groepjes en 
schrijfopdrachten. Toen het afgelopen was, 
zat ik met handenvol mooie schrijfsels en de 
bevestiging dat dit een levendig thema met 
behoefte aan erkenning was.

Ik vroeg aan Sandra van Kolfschoten en 

Miranda van der Vegt of we samen een boek 
over Huidhonger zouden schrijven. Onze 
ambitie was direct: door weduwen voor 
weduwen. We hebben voor input een work-
shop georganiseerd voor weduwen die wil-
den bijdragen aan dit boek. En daar deden 
vijftien vrouwen aan mee. 

Het moest geen theorieboek worden. �e-
orie is opgetelde werkelijkheid gedeeld door 
het gemiddelde. Wij wilden dat dit boekje 
van ons zou zijn. Gewoon laten weten hoe 
rauw rouw en gemis eruit zien, hoe het voelt. 
En ook dat we daarin kunnen verschillen 
en dat alles ‘goed’ is. Voorbij de schrik en 
schaamte gaan. Tijdens mijn opleiding ging 
ik begrijpen dat er helemaal niets was om me 
over te schamen. Het gaat over handhavings-
mechanismes en over levenslust. Expliciet is 
het er nooit over gegaan.

Toen ons boekje uitgebracht was, heb 
ik mijn opleiding nog eens benaderd of ik 
een gastles over dit onderwerp zou kunnen 
geven. Maar dat vond men niet nodig omdat 
seksualiteit geen taboe is op de opleiding. Zo 
dus.’

Over een taboe praat je niet en over wat niet 
een taboe is praat je dus ook niet. 

‘Ons boekje wordt gewaardeerd en bij de 
studenten onder de aandacht gebracht. Het 
heeft hen ook wel weer attent gemaakt op 
het onderwerp, dat wel. Maar verder is er 
geen uitwisseling.

De attachment-theorie van George Kohl-
rieser, in Nederland ook wel de verliescir-
kel of transitiecirkel genoemd, bestaat uit 
Hechten, Verbinding-Intimiteit, Loslaten, 
Rouwen, Betekenisgeven en Opnieuw hech-

ten. Vanuit het gegeven dat de mens een 
relationeel wezen is dus. De ‘nieuwste’ ont-
wikkeling is dat seksualiteit in deze cyclus 
gekoppeld wordt aan intimiteit. Ik vind dat 
jammer en te kort door de bocht. De mens 
als seksueel wezen vraagt om een eigenstan-
dige benadering. Ook in de rouw. 

Het boek wordt al aardig verkocht, zeker 
als je bedenkt dat het nog weinig publiciteit 
heeft gehad. In juni komt er een interview 
met mede-auteur Sandra in de Vrouw-
rubriek van de Telegraaf. 

Wat ik leuk vind is dat het boek door en 
voor weduwen is, maar dat er best veel man-
nen op reageren. Die zeggen: “Ik herken het 
helemaal.” Sommige mannen reageren bozig 
met: “Waarom hebben jullie dit alleen voor 
vrouwen geschreven?” 

Tim Overdiek, de schrijver van Tranen 
van liefde: dagboek van een weduwnaar, heeft 
een heel mooie recensie over ons boek op 
zijn website geschreven. Hij schrijft onder 
andere: “Mannen en vrouwen verschillen 
hierin niet, behalve dat vrouwen meer het 
verlangen hebben om te begeren en begeerd 
te worden. Mannen willen gewoon neuken.”

We krijgen ook reacties van gescheiden 
vrouwen die veel herkennen. Het missen van 
samen met iemand onder de douche stap-
pen, de nabijheid van een lichaam, dat geldt 
voor veel alleenstaanden. Dat je met iemand 
anders dan je overleden partner zou willen 
douchen terwijl je om hem rouwt, dat is iets 
wat je als weduwe vaak voor je houdt. Het 
is iets waar je ook zelf van in de war raakt.’ 

Dat is ook wat in je boek naar voren komt, 
dat je aan jezelf gaat twijfelen en of je dan 

wel genoeg van hem gehouden hebt. 

‘Ja. Als je een jong gezin hebt, dan zit je in 
een flow waarin je samen aan het groeien 
bent. Je helpt elkaar, maar je remt elkaar 
ook. Ineens valt dat weg en moet je je eigen 
weg zoeken. Dan kom je ook aspecten van 
jezelf tegen, die je anders wellicht niet tegen-
gekomen was.’

Kun je daar een voorbeeld van noemen? 
‘Ik weet van een vrouw die, terwijl ze “de 
saaiheid” van de seks met haar overleden 
partner miste, erachter kwam dat ze veel wil-
der was dan ze dacht.’ 

Uit de reacties blijkt wel dat dit onderwerp 
heel herkenbaar is.

‘Ja, zoals de reactie van een weduwe die 
schrijft dat ze geacht wordt met vriendin-
nen op fietsvakantie naar het buitenland te 
gaan, maar die zegt: “Ik wil liever gewoon 
een vent!”’

Zijn er ook reacties van vrouwen uit een 
andere cultuur? 

‘Nee, dat is een gemis, überhaupt bij de 
groep van Stichting Jonge Weduwen en de 
Facebook-groep. We zijn praktisch allemaal 
blank.’ 

Wat is een goede manier voor hulpverleners 
om het onderwerp aan te snijden? Niet al-
leen in contact met weduwen of gescheiden 
vrouwen, maar überhaupt het onderwerp 
seksualiteit? 

‘Het is een spannend onderwerp waarbij 
je een drempeltje ongemakkelijkheid over 
moet. Ik denk dat het belangrijk is dat de 

Mijn kinderen vragen wel eens: word je er niet gek van 
om de hele dag met verdriet te werken? Maar er zit 
voor mij heling in het betekenisvol zijn. 

76



Vakblad voor Contextuele Hulpverlening jaargang 23 nr. 2 Vakblad voor Contextuele Hulpverlening jaargang 23 nr. 2

ongemakkelijkheid er mag zijn voor jou als 
hulpverlener, dat het spannend is. Het gaat 
over levenslust en energie. Waar loop je op 
leeg? Wat geeft je energie: wandelen, dansen, 
muziek maken, vrijen? Dan komt het onder-
werp ter sprake. Maar ik moet zelf ook langs 
het ongemak. Ik ben niet grootgebracht met 
het idee dat je daar openlijk over spreekt. 
Tegenwoordig geef ik iemand soms ook het 
boekje. Dat helpt om erover in gesprek te 
raken.’

Jouw bedrijf heeft nog steeds de naam van 
jou en Peter. 

‘We hebben Dros & Cohen samenwer-
kend het licht laten zien. Zoals een kind dat 
geboren wordt, hebben we het onze naam 
gegeven. Net zo vreemd als het voor mij 
zou voelen om de naam van onze kinderen 
te veranderen, zo vreemd zou het voelen de 
naam van ons bureau te veranderen. 

Bovendien vind ik het ook goed dat de 
naam Dros & Cohen als eenmanszaak soms 
wat ongemakkelijk schuurt. Dat is ook pre-
cies wat leven met en na de dood kan doen. 
Schuren.’

Het zou dus niet kunnen dat het nu verder-
gaat met alleen jouw naam? 

‘Nee! Het is verdergegaan en draagt onze 
naam. Dat voelt goed. Ook al dacht ik hele-
maal geen ondernemer te zijn. Het was hele-
maal nooit in mij opgekomen om een eigen 
bedrijf te beginnen. Ik ben niet zo dapper, 
dacht ik, maar ik blijk gewoon heel dapper 
te zijn. Dat is allemaal naar buiten gekomen, 
omdat het moest. 

In februari was het Peter’s sterfdag. M’n 

dochters en ik zijn naar Texel geweest. We 
gingen uit eten, zoals ieder jaar. Ik zeg dan: 
“Pappa trakteert” en het voelt ook echt of 
Peter betaalt. Dat etentje betaal ik niet privé, 
dat boek ik op de zaak.’ 

Mooi gebaar.
‘Het heeft best lang geduurd voordat ik 
accepteerde dat Peter echt nooit meer terug-
kwam. Mijn moeder verliet mijn biologische 
vader toen ik drie was. Hem zag ik voor het 
eerst terug toen ik elf was. Hij was er opeens 
weer. Ik heb hem bezocht. Hij bestond. Ook 
na niet meer bestaan. 

Na Peter’s dood deed ik enorm mijn best, 
in de onuitgesproken hoop dat het goed zou 
komen. Dat Peter ook opeens nog bleek te 
bestaan. Alsof hij met genoeg mijn best doen 
met een strik om zijn hoofd aan zou kun-
nen komen lopen. “Hallo, daar ben ik weer!” 
Heel soms geloof ik daar stiekem nog in.’

Nu is er het boekje, wat is de volgende stap?
‘Het boekje is geschreven vanuit het belang 
om te tonen wat er aan seksueel verlangen en 
huidhonger in de rouw is. Met veel permis-
sies: het is oké, hoe je ook rouwt.

Sommige vrouwen hebben op de uitvaart 
van hun man, als bemoediging moeten 
horen: “Je bent nog jong!” Daarmee impli-
cerend dat er nog wel een nieuwe man zal 
komen. Je spuugt op dat soort uitspraken. Je 
kan er niks mee, je voelt je in je verdriet mis-
kend. Ondertussen fantaseer je er misschien 
zelf ook over. Dat is ingewikkeld.’ 

We maken van onszelf en onze gevoe-
lens een taboe. Daarvoor is het boekje ook 
bedoeld.

Wat ik er ver-
der mee wil? Ik 
bied samen met 
 Sandra, Miranda 
en de theater-
groep De Kunst 
van het Rouwen 
een workshop aan voor coaches en therapeu-
ten. Voor mij zou het dan over het ongemak 
moeten gaan. Hoe heb jij het er zelf over, 
over je eigen seksualiteit? Wat kom je tegen? 
Kun je het erover hebben? Ook met schrijf-
oefeningen, delen en ervaren. Terwijl we dit 
schrijven is er een ontmoetingsavond voor 
weduwen georganiseerd: Uit-je-rouwlust.

Ik heb ook wel eens gedacht om drs. Her-
man de Mönnink uit Groningen te schrijven 
met de vraag om onderzoek te laten doen 
door studenten. Ik wil heel graag dat het 
onderwerp serieus genomen wordt, maar ik 
ben de persoon er niet naar om onderzoek te 
doen. Ik ben een doener.’

Ik heb op je Facebook-pagina gezien dat je 
naar de redactie van Jinek hebt geschreven. 
Heb je daar nog een reactie op gehad? 

‘Nee, je krijgt wel netjes een dankjewel. Ik 
hoorde Eva Jinek met Katja Schuurman op 
tv spreken over het maken van een item over 
seksualiteit. Toen dacht ik: hoe kom ik daar-
bij, want dan kunnen we het ook over rouw 
en seksualiteit hebben. 

Er kwam een reactie van de redactie van 
het tijdschrift voor coaching: “Als jullie nou 
zelf even een artikel schrijven voor het the-
manummer Lichaam in december…” Enzo-
voorts. Tja, gaan we doen! Weet je: het is 
begonnen!’ t

S nikkend zaten ze tegenover me. Ze 
kwamen er niet uit. Het ging over de 
vraag of ze nou wel of niet moesten 

scheiden. Al een paar gesprekken draaiden ze 
in een kringetje rond. Telkens raakten ze erg 
overstuur als de optie scheiden naar voren 
kwam, steeds door henzelf op tafel gelegd. 
Maar het ging niet meer. Misschien was het 
dan toch beter om te scheiden? De gedachte 
alleen al was voor hen onverdraaglijk. Het 
probleem was dat ze nog zoveel van elkaar 
hielden. Ze wilden elkaar geen kwaad doen. 
Veel vrienden waren al gescheiden en vol-
gens hen kwam daar meestal niets goeds uit 
voort. Dus eigenlijk was scheiden geen optie. 
En zo worstelden ze door. Tot een echte dia-
loog kwam het niet. Ondertussen waren er 
ook kinderen in het spel. Hoe moest het 
daar dan mee, dacht ik met hen mee. Die 
zouden de voordelen er wel van zien, dach-
ten ze. Alhoewel de lastigste al een paar keer 
geïnformeerd had of het aan haar lag. En de 
jongste had al gezegd dat ze vooral toch eerst 
maar weer eens naar die therapeut moesten 
waar ze eerder al eens geweest waren. En dus 
zaten ze bij mij. Mijn meerzijdig partijdige 
houding verdroegen ze goed. Ze voelden 
zich beiden gesteund, zeiden ze. 

Ineens gooide ik een niet mis te verstaan 
advies op tafel. Hoe ik er bij kwam weet 
ik nog steeds niet want zoiets had ik nog 

D E  T H E R A P E U T

Scheiden is geen optie

nooit gedaan. Ik schrok er zelf van. Ik was 
niet kwaad en ook niet geïrriteerd. Bijna 
emotieloos vertelde ik hen dat scheiden het 
komende jaar geen optie was. De kinderen 
hadden om verschillende redenen hun zorg 
nu veel te hard nodig. Als ze het over een 
jaar nog wilden, kon het altijd nog en in de 
tussentijd kon er gewerkt worden aan hun 
relatie. Als dat op niets uitliep was het vroeg 
genoeg voor verdere stappen. Vanuit een rus-
tige stelligheid maakte ik hen duidelijk dat 
het zo zou moeten gaan. Ik was niet kwaad 
en ook niet geïrriteerd. Wel onwankelbaar. 

Na mijn pleidooi – want ja, dat was het 
geloof ik wel – zaten we alle drie stil aan tafel. 
Niet alleen het echtpaar maar ook ikzelf was 
onder de indruk van de hardop uitgesproken 
woorden die er niet om logen. 

Hun reacties waren verschillend. De een 
vroeg, opgelucht, of er echt niet gescheiden 
hoefde te worden. De ander zuchtte dat 
het wel goed duidelijk was zo. ‘Je hebt ons 
schaakmat’, zei hij nog. Waar het mij niet 
om ging. Voor het eerst keken ze elkaar recht 
in de ogen. Het huilen stopte. Het leek of 
hun blik op de kinderen hen in hun kracht 

zette. Ik stuurde hen weg met de opdracht 
hier samen over na te denken. 

’s Avonds vluchtte ik in de armen van 
mijn intervisiegroep. Wat ik nu toch had 
gedaan…

Samen analyseerden we dat waar ik bang 
voor was, eigenlijk niet gebeurd was. Het 
was geen actie van het geparentificeerde 
reddertje in mij. Eerder had ik iets belang-
rijks ingebracht waardoor het voor het eerst 
tussen deze mensen tot een echte dialoog 
kwam. De hele week voerden ze serieuze 
gesprekken met elkaar en hoorden ze van 
de kinderen dingen die eerder niet tot hen 
waren doorgedrongen. 

Mijn ongebruikelijke interventie bleek 
verrassend bruikbaar. De toekomst bleef nog 
een tijdje ongewis, maar dat gaf niet. Het 
gecreëerde moratorium bleek vruchtbaar. 
Echtscheiding of niet. t
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