
97

Mijn dans met de goeroe

2 samuël 6:14–15

Arjan de Wit

Als ik aan Rinse denk is een van de eerste associaties: de liefde tussen David en 
Jonathan. En dan kom ik al snel bij David dansend voor de ark. Het begint toen 

we deze episode in de Onze Vader groep bespraken en Rinse het verhaal lachend 
en kirrend voordraagt alsof de vreugde van het dansen van David in hem gevaren 
is. Danste David alleen met de ark, of danste hij inmiddels ook met Rinse? Kunnen 
anderen eigenlijk met jou dansen?

Als jongetje van drie jaar oud werd ik door mijn moeder niet in, maar voor de 
box neergezet. Ik kon daar dan tijdenlang stil zitten en met mijn benen over elkaar 
om me heen kijken. Mijn oma ging mij Boeddha noemen. Vervolgens werd ik in 
ons gezin vooral door mijn moeder aangesproken als Boeddha. Was ik zo bespiege-
lend — of dachten ze dat maar?

Voor mij is de Boeddha het ideale beeld voor de goeroe, de onweersproken leraar 
voor de groep. Hij zit voor zich uit te kijken en de mensen om hem heen projecteren 
wat ze maar kunnen op hem, hij zal ze niet tegenspreken. Hij blijft het weten.

In mijn geschiedenis ben ik op de verschillende terreinen van mijn leven achter 
goeroes aangelopen. Althans, ik liet graag aan anderen, aan vrienden, kennissen, 
collega’s weten hoeveel ik aan de betreffende leraar te danken had en wat zij er niet 
ook aan konden hebben. Steeds opnieuw, bij iedere nieuwe goeroe, vielen er bij mij 
puzzelstukjes op hun plek. Daar horen teksten bij als: ‘daar hoorde ik voor het eerst 
wat ik eigenlijk altijd al zocht.’

En hoewel goeroes meestal trouw verlangen, ben ik er nogal promiscue mee omge-
gaan — bedenk ik mij opeens. Wie waren mijn belangrijkste danspartners — en 
dansten zij met mij of ik met hen?

De eerste keer dat ik ontdekte: ‘hier hoor ik wat eigenlijk altijd al zocht’ is het 
moment waarop ik het tijdschrift ‘Jobstijdingen’ las. Ik moet eerstejaarsstudent 
geweest zijn en was op bezoek bij mijn beste schoolkameraad. Wij kennen elkaar 
al vanaf de kleuterschool en zijn ouders waren voor mij inspirerende mensen, ook 
omdat ze een politiek standpunt vertegenwoordigden dat dichter bij het mijne lag 
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dan wat ik thuis gewend was. In de huiskamer lag het blad van het ‘Kritische Kerk 
Project’ (Krik–project) van de ncsv (Nederlands Christen Studenten Vereniging) en 
ik begon er in te lezen. En ik las voor het eerst teksten waardoor voor mij twee tot dan 
nog onverenigbare praktijken met elkaar in verband gebracht werden. Chaos werd 
rijm. Als middelbare scholier was ik sterk geïnteresseerd geraakt in linkse politiek 
en ik las teksten van Marx en van door Marx geïnspireerde schrijvers, maar ik was 
tegelijkertijd gelovig en ging met een zekere graagte luisteren naar een van de domi-
nees bij ons in het dorp. Dat rijmde nooit erg met elkaar — de politiek en de mooie 
Bijbelverhalen. Maar in dit blad dat daar op die salontafel lag, stonden de zaken zo 
opgeschreven dat ik meteen begreep dat wat ik als nog niet te rijmen beschouwde wel 
degelijk te rijmen was. Het leidde tot een vreugdedans, want — zo zeg ik het nu — ik 
merkte: ik mag er zijn. Die dans ging door — langs David die voor de ark danste en 
Rinse die met Davids danst en ik, die dan in Rinses dans de zwier in mijn bestaan 
herken, projecteer het op de Boeddha.

Op een later moment in mijn leven moet ik besloten hebben dat ik ergens goed 
in wil zijn. En wil je ergens goed in zijn dan moet je je dat laten leren. Ik was 

adviseur en wilde een goede adviseur worden en dus moest ik een cursus volgen bij 
Edu Feltman. Het was de Leergang Interventie Kunde. (kortweg de lik). Feltmans 
roem was hem vooruitgesneld zoals dat bij goeroes gaat. Mensen in mijn omgeving 
die van hem gehoord hadden wisten te melden dat het ‘een aparte man’ was. Wat ik 
van hem geleerd heb is dat adviseren ‘niets doen’ is. En daar ben ik nu goed in. Nu ja, 
als ik aan het adviseren of coachen ben, van toen tot op vandaag (25 jaar na de cursus), 
dan oefen ik met dat niks doen. Zo sterk zelfs dat, als ik een cliënt coach, ik nu nog 
steeds kan verzuchten: ‘Ik doe te veel, veel te veel, voor deze cliënt. Daar heeft hij niks 
aan. Daar schiet de cliënt niks mee op.’ David moet zijn eigen passen maken en mijn 
cliënt vervolgens ook — daarom moet ik stilzitten, vóór de box.

Toen ik besloten had dat het adviseren als vak net niet was wat ik wilde, ben ik trai-
ningen gaan geven. Trainingen waarvoor ik uiteindelijk het motto bedacht: ‘Mensen 
leren luisteren naar zichzelf en anderen zodat ze in steeds meer situaties zichzelf 
kunnen zijn want dan zijn ze op hun best.’

Aan de bron voor dit motto heeft goeroe nummer drie gestaan: Ruth Cohn. Zij 
heeft in de jaren vijftig een methode of model ontwikkeld waarmee je naar het leren 
van mensen in groepen kunt kijken en met behulp waarvan je dat leren ook kunt 
faciliteren. Haar instituut is goed georganiseerd, dus ik kon veel cursussen volgen. 
Wanneer ik uit zo’n cursus kwam was ik een discipel geworden van Ruth Cohn 
en haar Thema Gecentreerde Interactie (tgi). Vol gloed en vuur sprak ik dan over 
mijn ervaringen in de cursussen. Mijn geliefde en goede vrienden moeten meerdere 
malen gedacht hebben dat ik nu toch echt alle realiteitszin uit het oog was verloren, 
zo enthousiast was ik na de eerste weken cursus. Idolaat van de theorie, de praktijk 
en mijn eigen ervaringen bracht ik de theorie in mijn eigen trainerspraktijk zoveel 
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mogelijk in praktijk. Kenmerkend voor mij is daarbij dat ik vooral voel dat de aanpak 
klopt, goed is en werkt, zonder dat ik kan aangeven wat het nu precies is, ik zie 
effect.

Een heel ander aspect is dat ik mezelf zie als een knoeier die voor hij deze goeroe 
volgde heel veel geluk gehad moet hebben met zijn groepen en met zijn aanpak.

Zo is het uiteindelijke paradigma waar ik nu nog steeds vanuit ga en waar al die 
goeroes, naar mijn idee, een deel van ingevuld hebben: ‘Een mens reageert niet 

op de hem omringende werkelijkheid, maar op het beeld dat hij zich vormt van de 
hem omringende werkelijkheid.’ Deze zin, die ik ergens in de doctoraalfase van mijn 
studie gelezen heb, heeft me nooit meer losgelaten. David danst dan ook niet met de 
ark, maar de ark danst met David — en dat had zijn vrouw nu net niet door. Want 
uiteindelijk komt het er op neer in je eigen maat te dansen: te worden wie je bent. 
Zichzelf. En jij bent enige die weet of ’ie is wie ’ie is.

Dat een cliënt ‘in steeds meer situaties zichzelf kan zijn’, moet ik na mijn lessen in 
psychodrama omvormen tot: ‘die in steeds meer rollen zichzelf kan zijn’. David niet 
alleen als koning, maar ook als danser, Rinse niet alleen als vrolijke voorlezer, maar 
ook als kirrende professor.


