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Voorwoord 

Hoewel een potlood door velen gezien wordt als een simpel gebruiksvoorwerp wat niks 

belangrijks voorstelt, heeft het voorwerp naar mijn mening vijf belangrijke metaforische 

waarden. “Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten 

dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens 

Zijn wil. Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. 

Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet 

wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens. Ten derde: Als je met een potlood 

schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan 

hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. Ten 

vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat 

erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. Ten slotte, het vijfde wat 

een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je 

leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn”. Dit stuk 

uit een boek Paulo Coelho (2006: 29) bevat niet alleen een inspirerende metafoor, maar zie ik 

ook een beetje als levensles die me bij is gebleven tijdens het verloop van mijn studie. Hoewel 

ik totaal niet gelovig ben, kan ik me goed vinden in wat er met deze metafoor wordt gezegd. 

Deze masterscriptie vormt de afsluiting van mijn opleiding aan de VU. Het schrijven van de 

scriptie heeft me ontzettend veel geleerd, niet alleen over de metaforenwereld en over de 

teksten van Lisette Thooft, maar ook over mezelf.  

 Ik vind dat ik van geluk mag spreken dat ik mijn scriptie in zo’n vloeiend tempo en 

met zoveel plezier heb kunnen schrijven. Deze vloeiende voortgang heb ik aan veel mensen te 

danken. De interesse die ik heb ontwikkeld voor de metaforenwereld was nooit ontstaan 

zonder mijn begeleider Gerard Steen. Door middel van zijn hulp, tips en trucs werd het doel 

van mijn onderzoek steeds verfijnder en begon ik zelf steeds enthousiaster te raken over wat 

ik aan het onderzoeken was. Hiernaast heb ik ook zeker heel veel te danken aan Lisette 

Thooft, haar inspirerende artikelen hebben me ertoe gezet de scriptie op dit onderwerp te 

baseren en ik vond het ontzettend leuk haar hierover persoonlijk te kunnen spreken. Ook mijn 

studievriendin Selma Wagner mag in dit rijtje zeker niet ontbreken, aan haar heb ik veel steun 

gehad. Ook zeker in de vorm van een luisterend oor wanneer ik even mijn misère moest uiten. 

En last but not least wil ik ook mijn familie bedanken die altijd klaarstond als vraagbaak en 

wanneer ik een studeerplek nodig had! 
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Samenvatting 

Deze masterscriptie dient ter afronding van de opleiding Communicatie- en 

Informatiewetenschappen, met als afstudeerrichting Taal en Communicatie in Organisaties. 

Het onderwerp dat in de scriptie centraal staat is het metafoorgebruik in de artikelen die 

Lisette Thooft voor de Happinez schrijft. De onderzoeksvraag die hierbij gesteld werd is: 

 

Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette Thooft 

gebruik van metaforen in haar artikelen in het tijdschrift Happinez en hoe kan dit 

beschreven en verklaard worden door de bestaande literatuur over metaforen? 

  

Deze onderzoeksvraag werd beantwoord aan de hand van de drie metafoordimensies; taal, 

communicatie en denken. Vanuit de talige dimensie werd gekeken naar de directheid van de 

metaforen en de patronen die uit het metafoorgebruik naar voren kwamen. Na deze talige 

vormen te hebben vastgesteld, kon naar de communicatieve dimensie gekeken worden, deze 

staat namelijk in nauw verband met de talige vormen. Binnen de communicatieve dimensie 

werd gekeken naar de opzettelijkheid van de metaforen. In de dimensie van het denken 

werden de betekenis en de achterliggende structuren van het voorgaande op meer 

gedetailleerde wijze bekeken. Binnen deze dimensie is gekeken naar de conventionaliteit van 

de metaforen en het metafoortype personificatie. Aan de hand van deze aspecten zijn er tien 

artikelen op kwantitatieve en kwalitatieve wijze bestudeerd. Door deze twee methoden toe te 

passen is een beschrijvende karakterisering van het metafoorgebruik tot stand gekomen 

waarin opvallende resultaten te vinden zijn.  

 Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het metafoorgebruik van Lisette 

Thooft redelijk uitzonderlijk is. Het wijkt in meerdere opzichten af van wat uit eerdere 

metafoortheorieën naar voren komt. De teksten bevatten namelijk een grote hoeveelheid 

directe, opzettelijke en innovatieve metaforen. Deze grote hoeveelheid is niet gebruikelijk en 

daarom opvallend. Het laat zien dat Lisette Thooft er een onderscheidende manier van 

metafoorgebruik op nahoudt en dat binnen dit soort teksten vaak gebruik gemaakt wordt van 

vernieuwende conceptuele structuren voor het presenteren van de informatie. Deze 

vernieuwende maar ook de reeds bekende conceptualisaties zorgen vaak voor een 

perspectiefverandering en laten de lezer zich een beeld vormen van wat bedoeld wordt. De 

resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen een toevoeging aan het metaforenonderzoek maar 

bieden ook een leidraad voor copywriters wanneer zij meer kennis willen over de manier 

waarop metaforiek binnen dit soort teksten tot stand komt en wat dat uithaalt in de tekst.  
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Inleiding 

De metaforengoeroes Lakoff en Johnson (1980) stelden het al; de manier waarop we denken 

en praten wordt op bewuste en onbewuste wijze gestructureerd door metaforen. Metaforen 

zijn zo verweven met de manier waarop we denken, praten en schrijven, dat we vaak niet eens 

meer doorhebben dat we ze gebruiken. Veel onderwerpen zijn zelfs bijna onmogelijk te 

bespreken middels letterlijke taal. Metaforen zorgen er vaak voor dat een boodschap op de 

gewenste manier overgebracht kan worden. Een abstract onderwerp kan middels een metafoor 

concreet worden gemaakt. Iedereen maakt wel eens gebruik van een vergelijking tussen twee 

concepten om een bepaald idee of onderwerp uit te leggen. Dit laat zien dat metaforen er niet 

alleen voor zorgen dat gesproken en geschreven taal aantrekkelijker gemaakt worden, maar 

vaak ook echt nodig zijn.  

 Lisette Thooft maakt in de artikelen die zij acht keer per jaar voor de Happinez schrijft 

veel gebruik van metaforiek. Dat de lezer zich door het gebruik van metaforen een beeld kan 

vormen van wat ze bedoelt is volgens haar van groot belang (L. Thooft, persoonlijke 

communicatie, 25 april 2014). Dat metaforen ons voor de gek houden wanneer we ze letterlijk 

opvatten (Andriessen, 2009) is volgens Thooft bij sommige metaforen in haar teksten juist de 

bedoeling. Dat ‘voor de gek houden’ zorgt ervoor dat we ons een beeld kunnen vormen vanuit 

een ander perspectief. Thooft maakt in haar artikelen dan ook vaak gebruik van zinnen als (1) 

“Merk je dat je moe wordt van een gesprek of heb je een afspraak met iemand die je een 

beetje buikpijn bezorgt, visualiseer dan dat je een gouden mantel omslaat die je beschermt 

tegen energielekkage” (Energie). Het gebruik van dit soort metaforen maakt deze visualisaties 

mogelijk. Telkens wanneer er binnen dit werk gebruik gemaakt wordt van een citaat uit één 

van de teksten zal op de hierboven staande wijze na het citaat verwezen worden naar de tekst 

waaruit hij komt, het hoofdonderwerp van de desbetreffende tekst zal er dus tussen haakjes 

achter staan. 

 Het onderwerp dat centraal staat in deze masterscriptie is het gebruik van metaforiek 

in de artikelen die Lisette Thooft voor de Happinez schrijft. Elke uitgave van de Happinez 

bevat een bepaald thema. Lisette Thooft wordt vaak uitgenodigd om het thema van de 

desbetreffende uitgave te verkennen en te bespreken in een artikel. Deze artikelen vallen 

binnen een zogenaamd well being genre, waarin onderwerpen als zelfontplooiing, spiritualiteit 

en geestelijke gezondheid centraal staan. Vele onderwerpen binnen dit genre zijn nogal 

abstract van aard. Deze abstractie brengt teweeg dat bepaalde kwesties middels metaforen 

besproken worden. Deze metaforen bieden een goede uitweg voor het concretiseren van de 

abstracte informatie. De metaforen zorgen ervoor dat een tekst met dergelijke abstracte 
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onderwerpen leesvriendelijk gemaakt wordt. Door middel van metaforiek kan de lezer zich 

een beeld vormen van de boodschap die de schrijfster wil overbrengen. 

 Het huidige onderzoek beoogt te achterhalen op welke manier, met welke functie en in 

welke omstandigheden Lisette Thooft gebruik maakt van bepaalde soorten metaforen. De 

resultaten van het onderzoek vormen een karakterisering van het metafoorgebruik in de 

artikelen van Lisette Thooft in de Happinez. Hierbij spelen de drie metafoordimensies een 

belangrijke rol. Er zal worden aangevangen vanuit de talige dimensie, waarin factoren als 

directheid van belang zijn. In deze dimensie worden bepaalde vormen en functies vastgesteld 

die in nauw verband staan met de communicatieve dimensie, waarin gekeken zal worden naar 

de opzettelijkheid van de metaforen. Vanuit deze twee dimensies zullen de achterliggende 

structuren worden gedefinieerd in de dimensie van het denken. In deze dimensie speelt de 

conventionaliteit van de metaforen een belangrijke rol.  
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1 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk zal besproken worden welke bestaande theorieën relevant zijn voor het 

huidige onderzoek. Allereerst zal besproken worden binnen welk kader het huidige onderzoek 

geplaatst kan worden en wat de relevantie van het onderzoek is. Vervolgens zal besproken 

worden wat retorische figuren zijn en zal het figuur ‘metafoor’ worden geïntroduceerd, 

waarna het metafoorgebruik binnen het well being genre wordt besproken. Hierna worden er 

meerdere aspecten van en theorieën over metaforen besproken worden die van toepassing zijn 

voor het huidige onderzoek. Vervolgens zal omschreven worden op welke manier metaforiek 

gekoppeld kan worden aan genre. Ten slotte zal een benadering gegeven worden van hoe het 

onderzoek is uitgevoerd. 

 

1.1 De opkomst van de nieuwe spiritualiteit 

Spiritualiteit is een onderwerp dat hedendaags steeds meer aan de orde wordt gebracht. Het 

begrip ‘spiritualiteit’ wordt niet meer enkel geassocieerd met het christelijk geloof. Heelas 

(2007) stelt dat men tegenwoordig meer gelooft in een bepaalde vorm van innerlijke 

spiritualiteit. Velen geloven meer in een innerlijke God dan in een bepaalde God die ergens 

buiten ons is. Aupers en Houtman (2006) spreken zelfs van een ware spirituele revolutie. Uit 

hun onderzoek kan worden geconcludeerd dat Nederland hier een koploper in is. 

Nederlanders schijnen een hoge affiniteit met spirituele onderwerpen te hebben. De 

hedendaagse spiritualiteit is voortvloeiend uit de New Age beweging van de jaren ’60, aldus 

Aupers en Houtman (2006). Deze beweging keek uit naar de komst van een nieuw tijdperk 

vol liefde en licht. Ze werkten hier naartoe door zich te richten op spirituele groei.  

Deze trend heeft zich voortgezet. Aupers en Houtman (2006) stellen namelijk dat er 

een zogenaamde ‘spirituele supermarkt’ ontstaan is, waarin een ieder zijn eigen keuze heeft 

om de mate van spiritualiteit in het leven een bepaalde vorm te geven. Hierbij spelen 

onderwerpen als ‘de innerlijke stem’ en ‘zelfontplooiing’ een rol. Men probeert op vele 

verschillende wijzen een bepaalde zin te geven aan het leven. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 

vele vormen van alternatieve geneeswijzen, waarbij ook gewerkt kan worden aan het innerlijk 

(Smit, 2010). Ook uit het zich in de vele verschillende manieren waarop men met lichaam en 

geest bezig is, zoals yoga en meditatie (Kabat-Zinn, Lipworth, Burncy & Sellers, 1986). 

Volgens de sociale psychologie blijken deze technieken zelfs een rol te spelen in de 

vermindering van stress, pijn en verschijnselen van ziekten (Kabatt-Zinn & Hahn, 2009).  
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1.2 Het well being genre 

Er zijn reeds vele publicaties verschenen die onderwerpen als zelfontplooiing, alternatieve 

geneeswijzen, yoga en meditatie, etc. bespreken. Het Nederlandse tijdschrift Happinez doet 

dit ook. Dit tijdschrift verscheen in 2003 voor het eerst en is naar eigen zeggen een zogeheten 

mindstyle tijdschrift. Door de onderwerpen die erin besproken worden, valt het tijdschrift 

binnen een well being genre. Het blad verschijnt acht keer per jaar, met in ieder nummer een 

ander thema. Dit zijn uiteenlopende thema’s als liefde, spiritualiteit, verlichting, loslaten, 

energie, vrijheid, geluk, het hier en nu, gezondheid, meditatie, etc. De Happinez is na de 

lancering in 2003 zeer populair geworden en werd al na drie jaar het op één na grootste 

tijdschrift van Nederland. Dat is het nog steeds, met hedendaags een oplage van 160.000 (Het 

Oplage Instituut, 2013). Gekeken naar deze cijfers kan gesteld worden dat er behoefte is aan 

dit soort informatie.  

Er zijn meerdere rubrieken die in elke Happinez steeds terugkeren. Dit zijn onder 

andere columns van bekende namen binnen het vakgebied, maar ook bijvoorbeeld artikelen 

over gezond eten en gezond leven. Wat ook in elke Happinez terugkeert zijn de artikelen van 

Lisette Thooft. Veel uitgaven van de Happinez bevatten een artikel geschreven door Lisette 

Thooft waarin het thema (liefde, loslaten, energie, etc.) van die uitgave besproken wordt. Ze 

bespreekt daarin haar eigen ervaringen met het thema, geeft tips en adviezen, omschrijft 

problematische of wetenswaardige kwesties, vertelt over ervaringsdeskundigen rondom het 

thema, etc.  

Lisette Thooft is een bekend figuur binnen het spirituele (well being) genre. Sinds de 

jaren ‘80 is zij actief in de journalistiek. Sindsdien heeft ze als freelance journaliste voor een 

grote diversiteit aan tijdschriften en dagbladen geschreven, waaronder Élégance, Marie-

Claire, Panorama, Libelle, Algemeen Dagblad, de Volkskrant en uiteraard Happinez (Over 

Lisette Thooft, z.j.). Hiernaast is ze hoofdredactrice geweest van twee tijdschriften (Onkruid 

en VolZin) en liet ze haar stem horen op radio en televisie. Ook schreef Thooft zestien non-

fictie boeken en één fictieboek waarin onderwerpen als spiritualiteit en emancipatie besproken 

worden. 

 

1.3 Relevantie 

Het is interessant om aan te tonen welke aspecten van welke onderwerpen ervoor zorgen dat 

het gebruik van metaforiek van belang is en wat de metaforiek in combinatie met de 

onderwerpen teweegbrengt. Het metafoorgebruik binnen het well being genre dat een gevolg 

is van de hoge mate van abstractie van de onderwerpen is tot op heden nog niet onderzocht. 
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Vanuit een cognitief-linguïstisch perspectief is het interessant dit metafoorgebruik te 

bestuderen en analyseren. Metafoorgebruik binnen het well being genre is namelijk een 

relatief nieuw en nog niet ontdekt gebied waar vanuit deze visie nog geen uitspraken over 

gedaan zijn. Uiteraard bestaat er reeds een uitgebreidheid aan theorieën over metafoorgebruik 

in het algemeen, maar ook binnen allerlei diverse genres. Een corpus-linguïstisch onderzoek 

van dit well being genre zou kunnen aantonen of er een discrepantie is tussen de bekende 

theorieën over metaforen en het metafoorgebruik in de praktijk binnen het well being genre. 

Hoewel enkel een linguïstische analyse niet kan aanwijzen wat de verwerkingsstrategieën van 

taalgebruikers zijn, kan een beschrijvende analyse van de vormen, de frequenties en de 

functies van metaforische uitingen wellicht theorie vormen over hoe men dit soort uitingen 

begrijpt. 

 

Het huidige onderzoek zou voor copywriters een idee kunnen geven van de manier waarop 

teksten vormgegeven kunnen worden aan de hand van metaforiek. Copywriters kunnen hun 

werk beter vormgeven wanneer ze kennis hebben over hoe metaforen variëren en gebruikt 

worden in dit soort journalistieke teksten. Door de resultaten van dit werk in acht te nemen, 

kunnen copywriters doelgerichter gebruik gaan maken van metaforen. Hierbij is voornamelijk 

de ratio tussen opzettelijke en onopzettelijke metaforen van belang. Steen (2008) voorspelt dat 

opzettelijke metaforen door de auteur worden gebruikt om de lezer bewust aan te zetten tot 

nadenken over de twee verschillende domeinen die in de metafoor vergeleken worden. Bij 

onopzettelijke metaforen is dit niet het geval en hebben vaak auteur noch lezer door dat het 

een metaforische uiting betreft, aldus Steen (2008). Verdere uitleg over de opzettelijkheid van 

metaforen staat in paragraaf 1.12. De copywriters kunnen vanuit zichzelf besluiten in 

meerdere mate opzettelijk of juist onopzettelijk metaforen te gebruiken.  

 

1.4 Retorische figuren 

Wat uit het voorgaande kan worden afgeleid is dat het well being genre al enige tijd een 

populair genre is dat veel lezers trekt. Omdat het genre vrij veel abstracte onderwerpen bevat 

maken de schrijvers vaak gebruik van diverse retorische figuren om hun verhaal op een 

bepaalde manier te verwoorden. Het is namelijk middels directe taal niet altijd mogelijk een 

dergelijk abstract onderwerp op een adequate manier te omschrijven. Retorische figuren zijn 

soms nodig om een boodschap op de juiste manier over te brengen op het publiek. Een 

retorisch figuur is een woord of woordgroep die op een bepaalde manier gebruikt wordt 

waardoor deze afwijkt van de meest gebruikelijke betekenis van het woord of de woordgroep 
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(Shen, 2006). Retorische figuren worden gebruikt om op een creatieve manier een boodschap 

duidelijk te kunnen communiceren. Vormen van retoriek zijn alomtegenwoordig in de 

gesproken en geschreven taal (Nemesi, 2013). Ze komen regelmatig voor in elke vorm van 

tekst en worden onder andere gebruikt om een boodschap te versterken, toegankelijk te maken 

of om iets te benadrukken, aldus Nemesi (2013). Uit studies van de afgelopen 60 jaar is naar 

voren gekomen dat vormen van figuratief taalgebruik niet alleen een belangrijke rol spelen in 

de dagelijkse gedachtegang of het taalgebruik, maar ook in de evolutie van de meeste 

intellectuele disciplines als de kunst en de wetenschap (Shen, 2006). Ze worden bijvoorbeeld 

vaak ingezet in reclames of in politieke speeches of teksten, om een boodschap overtuigend 

over te laten komen. In het geval van het well being genre komt het retorisch figuur 

‘metafoor’ vaak voor. Metaforen werken op een dieper semantisch niveau, ze vereisen vaak 

meer creativiteit (zowel van de schrijver als van de lezer) dan letterlijke taal (Ortony, 1993). 

Deze creativiteit is een belangrijk aspect van het metafoorgebruik.  

 

1.5 Het belang van metaforen 

Dat metaforen essentieel zijn voor het construeren van bepaalde boodschappen wordt onder 

andere bewezen door het feit dat metaforen in een grote diversiteit van disciplines zijn 

onderzocht (Charteris-Black, 2004). Een van de redenen voor deze grote hoeveelheid aan 

onderzoek waar nog steeds veel groei in is, is dat metaforen voortkomen uit de creativiteit van 

de mens. Het construeren van nieuwe linguïstische relaties tussen twee verschillende 

fenomenen speelt een heuristische rol in het stimuleren van de manier waarop we dingen 

begrijpen, maar ook in de manier waarop we denken en handelen, aldus Charteris-Black 

(2004). De metaforiek is een interessant onderzoeksveld, juist omdat metaforen zo 

alomtegenwoordig zijn in vele verschillende genres. Gesproken en geschreven taal zijn 

continu in ontwikkeling doordat we over de mogelijkheid beschikken om taal aan te passen en 

nieuwe vormen te ontwikkelen (Charteris-Black, 2004). Met enkel letterlijke taal wordt een 

boodschap niet altijd op de juiste manier overgebracht; bij bepaalde onderwerpen en binnen 

bepaalde genres is metafoorgebruik daardoor noodzakelijk (Lakoff, 1993). Dit komt ook naar 

voren wanneer gekeken wordt naar de artikelen van Lisette Thooft. De abstracte fenomenen 

worden middels (soms ook nieuwe) linguïstische relaties met concrete fenomenen duidelijk 

gemaakt. Door deze relatie kan de lezer een beeld vormen van wat bedoeld wordt.  
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1.6 Metafoorgebruik binnen het well being genre 

Een auteur kan creatief gebruik maken van metaforen wanneer hij of zij een bepaald (abstract) 

onderwerp op een duidelijke manier wil overbrengen op de lezer. Zoals gezegd worden er 

binnen het well being genre zeer uiteenlopende abstracte thema’s besproken, zoals liefde, 

spiritualiteit, verlichting, geluk, energie, etc. Deze onderwerpen hebben een bepaalde mate 

van abstractie en kunnen daardoor niet altijd volledig met directe taal besproken en uitgelegd 

worden. De onderwerpen worden toegankelijk en leesvriendelijk gemaakt door het gebruik 

van metaforen. Middels conceptuele metaforen proberen schrijvers als Lisette Thooft de 

kwesties binnen deze onderwerpen toch op een goede, begrijpelijke manier over te brengen op 

de lezer. Bij een conceptuele metafoor wordt het abstracte concept (doeldomein) middels een 

concreet concept (brondomein) uitgelegd, zoals in de uiting (2) “Energie komt en gaat langs 

mysterieuze wegen” (Energie). Hier wordt het abstracte onderwerp ‘energie’ besproken 

middels de conceptuele metafoor ENERGIE IS EEN REIS. Energie wordt voorgesteld als iets 

dat langs mysterieuze wegen kan komen en gaan, terwijl dit feitelijk niet mogelijk is. Echter, 

de lezer kan wel begrijpen wat bedoeld wordt met deze uiting, namelijk dat men nu eenmaal 

niet altijd evenveel energie heeft en dat het energielevel per moment op een niet altijd te 

verklaren wijze kan verschillen.  

Zoals eerder genoemd werd, is het well being genre met daarbij het tijdschrift 

Happinez een relatief nieuw fenomeen. De onderwerpen die centraal staan in dit blad werden 

niet eerder via een dergelijk medium op een toegankelijke manier besproken. Wat interessant 

is aan het soort artikelen als die van Lisette Thooft, is dat ze elk metaforen bevatten die een 

bepaalde rol spelen in de totstandkoming van het verhaal. Blijkbaar hebben dit soort 

onderwerpen metaforiek nodig om tot stand te kunnen komen. Niet alleen de Happinez zelf, 

maar ook de website van het blad en de Facebook-pagina staan vol metaforen. De artikelen 

van Lisette Thooft bevatten veel nieuwe en onbekende maar ook oude en veelbesproken 

onderwerpen. Middels de relaties die worden gelegd tussen de abstracte en concrete 

concepten worden de abstracte onderwerpen duidelijk.  

 

1.6.1 Metaforen in de teksten van Lisette Thooft 

In de artikelen van Lisette Thooft worden vele verschillende retorische figuren gebruikt met 

vele verschillende functies. Thooft omschrijft de abstracte thema’s op illustratieve wijze 

waarbij metaforen vaak een belangrijke rol spelen. Echter, er zijn ook een aantal vage 

gevallen waarbij het niet direct vanuit de tekst duidelijk wordt of een bepaalde uiting 

metaforisch of letterlijk bedoeld is. Een voorbeeld hiervan uit een artikel van Lisette Thooft in 
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de Happinez met het thema ‘energie’ is: (3) “Merk je dat je moe wordt van een gesprek of heb 

je een afspraak met iemand die je een beetje buikpijn bezorgt, visualiseer dan dat je een 

gouden mantel omslaat die je beschermt tegen energielekkage. Een magische mantel, door 

jezelf gecreëerd, die ondoordringbaar is voor ‘aanvallen’ van buitenaf” (Energie). Thooft 

omschrijft hier een bepaalde oefening die uitgevoerd kan worden wanneer men zich wil 

beschermen tegen bepaalde individuen die veel energie van je vergen. Of het hier nu om een 

metaforische ‘magische mantel’ gaat of dat er letterlijk bedoeld wordt dat men zich moet 

indenken een hypothetische magische mantel om te doen is niet direct duidelijk. Juist dit soort 

gevallen maken deze teksten interessant. Lisette Thooft stelt zelf dat wanneer ze dit soort 

uitingen gebruikt, ze vooral de aandacht wil leggen op het beeld dat met vormt (L. Thooft, 

persoonlijke communicatie, 25 april 2014). Het vormen van een beeld van een magische 

mantel ziet ze als een manier waarop men zich letterlijk kan beschermen tegen 

energielekkage. 

 Dit soort twijfelgevallen zou echter ook een negatief effect kunnen hebben op het 

begrip en de waardering van de lezer. McQuarrie en Mick (2003) hebben namelijk 

aangetoond dat het oplossen van een metaforische uiting leidt tot een hogere waardering en 

een hoger begrip van de tekst. Hierbij ondervonden zij ook dat eenvoudige metaforen een 

hogere waardering kregen dan complexe metaforen. Wanneer er over een ‘magische mantel’ 

wordt gesproken, is niet direct duidelijk of er sprake is van een metaforische uiting die 

‘opgelost’ dient te worden. Dit zou negatieve consequenties kunnen hebben voor de 

waardering en het begrip die de lezer voor de metafoor heeft. 

  

1.7 Metafoorgebruik is niet onproblematisch 

Het metafoorgebruik in de Happinez en metafoorgebruik in het algemeen is niet 

onproblematisch. Het bespreken van een domein in termen van een ander domein vloeit niet 

voort uit een vanzelfsprekende relatie. De linguïstische relatie tussen het doeldomein en het 

brondomein wordt door de auteur zelf verzonnen en ligt niet vast aan enige regels of 

conventies (Landau, 2007). Hierdoor kan de auteur zelf kiezen welk concrete concept hij 

gebruikt om het abstracte concept te bespreken. Kortom, het ene domein staat wel vast maar 

het andere niet. De auteur kan hier zo creatief in zijn als hij wilt en vanuit zijn eigen visie 

bepalen welk concrete brondomein adequaat is om het abstracte doeldomein uit te leggen. 

Wanneer het ene brondomein gebruikt wordt om over een doeldomein te praten ontstaat er 

een totaal ander perspectief dan wanneer hier een ander brondomein voor wordt gebruikt. 

Quinn (1991) gaat zelfs zo ver om te zeggen dat we moeten oppassen dat de ‘zwarte magie 
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van de metafoor’ (Quinn, 1991: 232) niet alleen ons perspectief kan bepalen, maar ook 

bepaalde zaken kan verbergen en ons kan overtuigen van een bepaalde mening. De 

interessante kwestie is dan ook hoe een auteur verschillende brondomeinen selecteert om het 

metaforische gedeelte van zijn verhaal tot stand te laten komen.  

 

1.7.1 Highlighting en concealing 

Het voorgaande brengt ons op het onderwerp van highlighting en concealing. Metaforen 

dragen de kracht om de onderwerpen die ze middels bepaalde concepten bespreken te 

‘highlighten’, waardoor andere concepten, die wellicht ook aan de orde zouden kunnen zijn, 

‘geconceald’ worden (Lakoff & Johnson, 1980; Semino, 2008; Andriessen, 2009; Kövecses, 

2010). Met andere woorden, metaforen kunnen een onderwerp op bepaalde wijze belichten, 

waardoor andere kwesties als gevolg onderbelicht worden. Andriessen (2009) stelt dat 

metaforen een cruciale rol spelen in het conceptualiseren van abstracte concepten. Ook is hij 

van mening dat metaforen bepaalde karakteristieken juist aan het licht brengen en andere 

karakteristieken kunnen verbergen. Andriessen (2009) stelt tevens dat metaforen ons voor de 

gek houden wanneer we ze letterlijk opvatten. De keuze van het brondomein heeft dus een 

groot effect op de manier waarop het doeldomein gepercipieerd wordt door de ontvanger 

(Landau, 2007). Volgens Goatly (1997) is het zo dat het gebruik van verscheidene 

brondomeinen ons de mogelijkheid biedt om verschillende karakteristieken van hetzelfde 

doeldomein aan het licht te brengen. Een metafoor is selectief in de manier waarop het 

brondomein besproken wordt en kan daardoor richting geven aan de manier waarop de 

ontvanger hem interpreteert en verwerkt. De ontvanger dient daarom alert te zijn wanneer een 

metafoor wordt ingezet als communicatiemiddel. Dat een metafoor selectief kan zijn betekent 

volgens Semino (2008) echter niet dat we door metaforen altijd maar een bepaalde richting op 

gestuurd worden. Hoewel vele abstracte concepten op conventionele wijze middels metaforen 

besproken worden (zoals DISCUSSIE IS OORLOG) betekent dit volgens Semino niet altijd 

dat we door deze metaforen gestuurd worden in ons denken, onze eigen interpretatie speelt 

vaak ook een grote rol.  

 

1.8 Conceptual Metaphor Theory 

Tot voor kort werden metaforen gezien als een creatief linguïstisch middel dat gebruikt werd 

om ideeën op een bepaalde aparte wijze over te brengen, terwijl dit ook op letterlijke wijze 

zou kunnen (Pasma, 2011). Het inmiddels klassieke boek Metaphors we live by van Lakoff en 

Johnson (1980) bracht echter nieuwe perspectieven aan het licht. Zij stellen dat we onze 
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wereld, onze gedachten en onze taal continu structureren aan de hand van conceptuele 

metaforen. Door hun werk werd de Conceptual Metaphor Theory (CMT) een prominent 

onderdeel van het onderzoek. Deze theorie is gebaseerd op cognitief-linguïstische ideeën en 

heeft een basis gevormd voor vele onderzoeken. Lakoff en Johnson stellen met hun theorie 

dat metaforen ontstaan op het denkniveau en niet op het talige niveau. Het conceptuele 

systeem van de mens, waarmee we denken en handelen, is volgens hen metaforisch van 

nature.  

Een conceptuele metafoor wordt geconstrueerd door het ene conceptuele domein (het 

doeldomein) te begrijpen in termen van het andere conceptuele domein (het brondomein). 

Hierbij spelen systematische sets van overeenkomsten een cruciale rol. Het doeldomein en het 

brondomein behoren iets gemeen te hebben waardoor de link tussen de twee gemaakt kan 

worden en het doeldomein begrepen kan worden door het brondomein ermee in vergelijking 

te stellen. Het conceptuele systeem waarmee men denkt en handelt is dus volgens Lakoff en 

Johnson (1980) in de basis metaforisch. Metaforen worden gezien als een prominent middel 

waarmee onze gedachten in banen worden geleid. Het belangrijkste punt van de Conceptual 

Metaphor Theory (CMT) is dus dat metaforen niet alleen aanwezig zijn in onze talige uitingen 

maar vooral ook in onze gedachten. Metaforen zorgen (vaak onbewust) voor het structureren 

van onze gedachtegang en voor het creëren van verbanden en connecties tussen verschillende 

onderwerpen. Daarnaast komen metaforen voor op verschillende niveaus en binnen vele 

verschillende onderzoeksvelden en disciplines. Vooral in de taalwetenschap en psychologie is 

er in de afgelopen decennia veel onderzoek naar metaforen uitgevoerd (Gibbs & Matlock, 

1999; Gentner & Bowdle, 2008; Fairclough, 2003; Nūňez, 2008). De CMT is een erg 

interessante theorie omdat het wetenschappers de kans biedt een fundamenteel 

onderzoeksveld te bestuderen, namelijk de manier waarop men denkt.  

Voor het onderbouwen van de stelling ‘metaforen ontstaan op het denkniveau’ (Lakoff 

& Johnson, 1980) wordt vaak het voorbeeld gegeven van de conceptuele metafoor 

DISCUSSIE IS OORLOG. Conventionele voorbeelden van deze metafoor zijn onder andere: 

‘Je eigen mening verdedigen’, ‘Iemand met een argument neerhalen’, ‘Iemand aanvallen op 

zijn zwakke punten’, etc. Lakoff en Johnson (1980) bespreken dat er in deze metafoor twee 

domeinen voorkomen: het argument (abstract) dat wordt besproken in termen van de oorlog 

(concreet). Dat dit een conceptuele metafoor is wordt bewezen door het feit dat er vele 

vormen van metaforen zijn waarin het domein ‘argument’ wordt besproken in vergelijking 

met het domein ‘oorlog’. Lakoff en Johnson zijn van mening dat het vrijwel onmogelijk is om 
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over argumentatie te praten zonder metaforen te gebruiken, omdat het een te abstract en 

ongrijpbaar onderwerp is waarover niet in vormen van letterlijke taal gesproken kan worden.  

Zo zijn er meerdere bekende (geconventionaliseerde) metaforen die vanuit onze 

gedachten ontstaan. Ze zijn verweven met onze gedachtegang en we gebruiken ze zelfs vaak 

zonder dat we het doorhebben een metaforische uiting te doen, aldus Lakoff en Johnson 

(1980). Deze wetenschappers stellen zelfs dat van bepaalde concepten, zoals de liefde, de 

vorm volledig metaforisch bepaald is. Het doel van het gebruiken van metaforen is om een 

concept te begrijpen door het met een ander concept uit te leggen. Een metafoor werkt dus als 

deze aan het doel beantwoordt, namelijk het begrijpen van het (abstracte) concept. De 

concrete termen die in metaforen voorkomen geven ons handvatten voor het begrip van de 

abstracte termen.  

Of deze theorieën van Lakoff en Johsnon (1980) volledig gegrond zijn, daar zijn de 

meningen over verdeeld. Het blijkt namelijk zo te zijn dat er redelijk wat variatie is in 

verschillende soorten metaforen en hun relatie met de manier waarop ze mentaal worden 

verwerkt door de ontvanger (Steen, 2013a).  

 

1.9 Metaforische taal versus letterlijke taal 

Goatly (1997) bespreekt in zijn boek The Language of Metaphors de kwestie van het verschil 

tussen metaforische en letterlijke taal. Volgens hem is het zo dat de gedachten die een spreker 

of schrijver wil overbrengen op de ontvanger, op een bepaalde manier zullen worden omgezet 

in een tekst die zoveel mogelijk overeenkomt met wat er in de gedachte omging. Hoe groter 

de discrepantie is tussen wat er wordt gezegd en wat er wordt bedoeld, hoe metaforischer de 

uiting is, aldus Goatly. Deze discrepantie ontstaat volgens Goatly meestal doordat de gang 

van zaken niet op gepaste wijze middels concrete concepten kan worden besproken. 

 Semino (2008) geeft aan dat het algemeen bekend is dat de ‘metaforiciteit’ van een 

woord of uitdrukking een kwestie van gradatie is. Dit wil zeggen dat het ene woord 

metaforischer is dan het ander en dat de grens tussen letterlijke en metaforische taal tamelijk 

vaag is. Semino ziet metaforiek als een doordringend linguïstisch fenomeen dat op vele 

plekken in onze taal terugkomt. In tegenstelling tot vele andere onderzoeken, ligt de nadruk in 

het werk van Semino op het verkrijgen van inzicht in de functies van metaforen middels 

empirische analyse. Voorheen werd dit veelal gedaan middels zelf bedachte voorbeelden. In 

het werk van Semino (2008) wordt er dan ook een kritische blik geworpen op de Conceptual 

Metaphor Theory van Lakoff en Johnson (1980). Semino stelt namelijk dat deze theorie geen 

rekening houdt met de tekstuele manifestaties van metaforen en dat de theorie niet bewezen 
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wordt door authentieke linguïstische data maar door zelf bedachte voorbeelden. Ze laat zien 

dat de manier waarop metafoorgebruik tot stand komt sterk gerelateerd is aan het soort genre 

waarin het plaatsvindt. Ieder genre kent zijn eigen karakteristieken met betrekking tot 

metafoorgebruik (Semino, 2008). Het definiëren van de metaforiciteit van een woord speelt 

een belangrijke rol binnen het metaforenonderzoek, op welke manier dit gedaan kan worden 

zal in het methodehoofdstuk worden besproken. 

 

1.10 De conventionaliteit van metaforen 

Goatly (1997) legt de nadruk op de onderscheiding tussen inactieve (conventionele) en 

actieve (innovatieve) metaforen. Inactieve metaforen zijn volgens Goatly gelexicaliseerd en 

hierdoor opgenomen in het woordenboek. Volgens Steen (2013b) is het echter zo dat er geen 

directe tweescheiding gemaakt kan worden tussen nieuwe en oude metaforen omdat er vaak 

ook ‘nieuwe’ metaforen gebruikt worden die het jasje van een ‘oude’ conventionele metafoor 

aanhebben. Steen (2013b) haalt ook aan dat in tegenstelling tot wat Semino (2008) stelt, het 

zo is dat niet alle nieuwe metaforen opzettelijk zijn. Ook Deignan, Semino en Littlemore 

(2013) onderschrijven dit wanneer zij stellen dat een nieuwe metafoor ook onopzettelijk, als 

verspreking, kan worden geuit.  

Volgens Semino (2008) is de mate van conventionaliteit van metaforen niet eenduidig. 

De grens tussen innovatieve en geconventionaliseerde metaforen kan volgens haar vaag zijn. 

Daarom stelt ze hier een duidelijk criterium voor op. Een metaforisch woord kan volgens 

Semino als conventioneel kan worden geacht wanneer de contextuele betekenis van dit woord 

gelexicaliseerd is, en dus naast de basisbetekenis van het woord in het woordenboek staat. De 

mate van conventionaliteit van een metafoor heeft volgens Semino ook te maken met de mate 

waarin de metafoor opzettelijk en bewust als metafoor wordt gebruikt. In principe kan gezegd 

worden dat bij een hogere mate van conventionaliteit de metaforische uiting waarschijnlijk 

niet opzettelijk of bewust gebruikt werd (Semino, 2008). Echter, Semino stelt ook dat men 

niet snel het onderscheid tussen innovatieve en geconventionaliseerde metaforen hoeft te 

maken, omdat innovatieve metaforen niet vaak voorkomen. Wat betreft het well being genre 

is dit weliswaar niet het geval, hier komt namelijk een aanzienlijke hoeveelheid innovatieve 

metaforen in voor. Dit komt wel overeen met wat Semino later in het boek stelt, namelijk dat 

het op creatieve wijze gebruik maken van metaforen de karakteristieken van diverse genres, 

auteurs en opzichzelfstaande teksten weerspiegelt. Lisette Thooft gebruikt in haar artikelen 

een grote variatie aan metaforen. Hierin komen dan ook veel conventionele, oude, bekende 

metaforen voor die, zoals Lakoff en Johnson (1980) stellen, zo verweven zijn met onze 
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gedachten dat we vaak niet doorhebben dat ze metaforisch zijn. Voorbeelden hiervan zijn: (4) 

“In de loop van de avond” (Energie), (5) “Je kunt er ook heel anders naar kijken” (Energie) en 

(6) “Wel kostte het een hele tijd voordat we weer fris waren” (Energie). Ook komen er 

vernieuwende, innovatieve metaforen in voor, die wellicht niet in veel andere genres op deze 

manier zouden kunnen voorkomen. Vanwege de exclusiviteit en de abstractheid van het well 

being genre komen er topics naar voren die op originele wijze besproken worden. Behalve de 

hiervoor besproken ‘vage’ gevallen, haalt Thooft dan ook veel duidelijke, innovatieve 

conceptuele metaforen aan, zoals: (7) “Mantra’s vegen je gedachten schoon.” 

(Gedachtenkracht) en (8) “Spiritueel leraren zeggen wel dat het ego als een gebalde vuist is. 

Je kunt je hand ook ontspannen, in een gevend, loslatend gebaar” (Loslaten). Voor de 

helderheid zullen de benamingen voor de bovengenoemde fenomenen binnen dit werk 

‘conventionele metaforen’ en ‘innovatieve metaforen’ zijn.  

  

1.11 De patronen die kunnen ontstaan door metafoorgebruik 

Door middel van diverse casestudies laat Semino (2008) zien dat keuzes in het gebruik van 

metaforiek voor bepaalde patronen kunnen zorgen. Deze patronen zorgen er op effectieve en 

krachtige wijze voor dat men een mentale representatie kan maken van wat de auteur wil 

overbrengen. Semino bespreekt dat de functionering van metaforiek in teksten alleen naar 

waarde geschat kan worden wanneer we de tekstuele manifestaties ervan in acht nemen. Er 

zijn verschillende belangrijke tekstuele fenomenen van metaforiek die volgens Semino van 

substantieel belang zijn voor een diversiteit aan genres. Deze tekstuele fenomenen zijn onder 

andere de patronen die metaforen kunnen vormen in een tekst. Er zijn acht patronen, ieder 

patroon heeft zijn eigen karakteristieken en functies. De patronen van Semino (2008) zijn als 

volgt: 

 Herhaling van exact dezelfde metaforische uitdrukking door de tekst heen. Dit soort 

herhaling draagt bij aan de interne consistentie van de tekst. 

 Herhaling in verschillende aspecten van het brondomein. Deze vorm van herhaling 

draagt bij aan een meer specifieke tekstuele constructie van het onderwerp. 

 Clustering van een aantal verschillende metaforen met verschillende brondomeinen. 

Clusters van metaforen worden vaak op strategische plekken in de tekst geplaatst voor 

retorische doeleinden. 
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 Verlenging van metaforen door de clustering van metaforen met hetzelfde 

brondomein. Deze vorm van clustering wordt gebruikt om middels diverse metaforen 

binnen hetzelfde semantische veld hetzelfde doeldomein te bespreken. 

 Combinaties van metaforen met verschillende brondomeinen. Deze verschillende 

brondomeinen kunnen gecombineerd worden om samen een complexe situatie te 

bespreken. 

 Letterlijke-metaforische tegenstellingen, waarbij een metaforische uiting ook letterlijk 

kan worden opgevat. Deze tegenstellingen worden vaak gebruikt om voor een 

humoristisch effect te zorgen. 

 Signaleringen van metaforische uitingen, waarbij er aan de hand van linguïstische 

middelen duidelijk gemaakt wordt dat er een metaforische uiting wordt genoemd. 

Deze signalen kunnen de interpretatie van de lezer geleiden.  

 Intertekstuele relaties die ontstaan doordat bepaalde metaforen terugkomen in andere 

teksten. Vaak zijn het innovatieve en opvallende metaforische uitdrukkingen die 

ervoor zorgen dat ze in andere teksten terugkomen door middel van citaten.  

 

Het overgrote deel van de functies die metaforen in ons taalgebruik hebben zijn gerelateerd 

aan het weergeven van de realiteit. Volgens Semino (2008) kunnen metaforen gebruikt 

worden om te overtuigen, te redeneren, te evalueren, uit te leggen, te theoretiseren, nieuwe 

conceptualisaties van de werkelijkheid weer te geven, etc.  

 

1.12 De opzettelijkheid van metaforen 

Er zijn vele verschillende aspecten die ertoe doen bij het analyseren en bespreken van 

metaforen. Eén van deze belangrijke aspecten is de opzettelijkheid van de metafoor. De 

opzettelijkheid van metaforen is een relatief nieuw thema binnen het metaforenonderzoek 

Steen (2008b). Het gegeven dat meerdere onderzoekers hedendaags spreken van de 

(on)opzettelijkheid van metaforen is in tegenspraak met de toonaangevende stroming van 

metaforenonderzoek (Lakoff & Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 2008) waarin verondersteld 

wordt dat metafoorgebruik conventioneel en onbewust is. Steen (2008b) stelt dat het 

inderdaad zo is dat het overgrote deel van metafoorgebruik conventioneel is, maar dat er ook 

zeker vaak zeer bewust en opzettelijk gebruik gemaakt wordt van metaforiek. Het is dan ook 

een belangrijke kwestie op welke manier bepaald kan worden of een metafoor opzettelijk is 
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gebruikt of niet. Krennmayr (2011) bedacht voor het oplossen van deze kwestie een 

vragenlijst waarmee een potentiele opzettelijke metafoor geïdentificeerd kan worden: 

• Staat er een vorm van een signalering bij de metaforische uiting?  

• Staat de metaforische uiting in de vorm A = B?  

• Is het een directe metaforische uiting? (staat er een directe vergelijking tussen twee 

domeinen?) 

• Is het een nieuwe metaforische uiting?  

• Wordt de metaforische uiting omringd door metaforische uitdrukkingen met vergelijkbare 

semantische velden, die op een bepaalde manier met elkaar in relatie staan?  

• Is de metaforische betekenis van de uiting opvallend, doordat hij bijvoorbeeld inspeelt op 

het onderwerp van de tekst?  

• Is de metaforische uiting onderdeel van een woordspeling? 

 

De antwoorden op deze vragen zullen niet direct definiëren of een metafoor opzettelijk is of 

niet, maar vormen een zoeklicht voor de identificatie ervan. Een opzettelijke metafoor hoeft 

niet aan alle criteria die uit deze vragen naar voren komen te voldoen. Volgens Deignan, 

Semino en Littlemore (2013) is het zo dat deze zoekcriteria voor een groot deel overlappen 

met de zoekcriteria van ‘nieuwe’ (innovatieve) metaforen. Er bestaat echter geen directe 

equivalentie tussen deze twee metafoorkarakteristieken (Deignan et al., 2013). De 

onderscheiding tussen opzettelijke en onopzettelijke metaforen verloopt volgens Deignan et 

al. (2013) veelal op intuïtieve wijze en is daarom ook op theoretische en methodologische 

wijze problematisch.  

Volgens Steen (2008a) is het zo dat een metafoor opzettelijk is ingezet wanneer er op 

opzettelijke wijze voor gezorgd wordt dat het perspectief van de ontvanger op bepaalde wijze 

veranderd wordt door de manier waarop het hiervoor genoemde ‘doeldomein’ gepresenteerd 

wordt. De ontvanger wordt dan door de conceptuele metafoor op een bepaalde manier 

gedwongen vanuit een ander perspectief (het brondomein) naar het doeldomein te kijken. 

Wanneer een auteur een metafoor opzettelijk gebruikt, zet hij de lezer direct aan tot het maken 

van een vergelijking tussen de twee verschillende domeinen (Steen, 2008b). Een voorbeeld 

hiervan is het eerdergenoemde voorbeeld uit een van de teksten van Lisette Thooft is: (9) 

“Merk je dat je moe wordt van een gesprek of heb je een afspraak met iemand die je een 

beetje buikpijn bezorgt, visualiseer dan dat je een gouden mantel omslaat die je beschermt 

tegen energielekkage”. Hier komen twee vormen van opzettelijke metaforen in voor. 

Namelijk het ‘omslaan van de gouden mantel’ en het woord ‘energielekkage’. Het woord 
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‘visualiseer’ is een marker voor het gebruik van een opzettelijke metafoor. De auteur zet de 

lezer op directe, expliciete wijze aan tot nadenken over de relatie tussen de twee domeinen. 

Dit geldt ook voor het woord ‘energielekkage’, doordat de combinatie van deze twee woorden 

en domeinen niet veelvoorkomend is en extra aandacht behoeft, wordt de lezer aangezet tot 

nadenken over het verband tussen de twee domeinen, dit heet een zogenaamde cross-domain 

mapping.  

 Onopzettelijke metaforen komen in spreek- en schrijftaal veel vaker voor dan 

opzettelijke metaforen (Steen, 2008b). Bij onopzettelijke metaforen is het niet altijd nodig een 

verband te leggen tussen twee verschillende domeinen. In principe is het zo dat er bij het 

lezen of horen van een onopzettelijke metafoor geen extra moeite nodig is om het doeldomein 

te begrijpen in termen van het brondomein. Een voorbeeld van een onopzettelijke metafoor uit 

een artikel van Lisette Thooft is: (10) “Op het moment dat je tegen jezelf zegt: basta, ik houd 

ermee op, heb je de eerste stap gezet” (Energie). De uitdrukking ‘de eerste stap zetten’ is een 

onopzettelijke metafoor. Het is een welbekende conventionele metafoor, die vaak in de 

literatuur als voorbeeld genoemd wordt als de conceptuele metafoor HET LEVEN IS EEN 

REIS. Auteur en lezer zijn waarschijnlijk beiden niet eens bewust dat het een metaforische 

uitdrukking betreft. Dat deze onopzettelijke metafoor ook een conventionele metafoor is, 

betekent echter niet dat alle onopzettelijke metaforen conventioneel zijn, of vice versa (Steen, 

2008a). Het kan namelijk ook zijn dat een conventionele metafoor zeer opzettelijk bedoeld is.  

 De recente ontwikkelingen op het gebied van de opzettelijkheid van metaforen hebben 

volgens Steen (2011b) teweeg gebracht dat het nodig is dat er een derde dimensie wordt 

toegevoegd aan het metaforengebied. Metaforen zijn namelijk niet alleen aanwezig op het 

niveau van taal en gedachte, maar ook op het niveau van communicatie (Steen, 2011b). Deze 

derde dimensie is volgens Steen ontstaan vanuit het onderscheid tussen opzettelijke en 

onopzettelijke metaforen. Opzettelijke metaforen blijven niet alleen op het niveau van taal en 

gedachte maar zorgen ook voor een vorm van communicatie. Daarom is het van belang dat 

binnen het metaforenonderzoek rekening gehouden wordt met deze drie dimensies.  

 

1.13 De directheid van metaforen 

Wanneer een auteur op directe wijze gebruik maakt van een metafoor, zorgt hij ervoor dat de 

ontvanger door middel van een directe vergelijking tussen twee domeinen een verband kan 

leggen tussen de overeenkomsten van de twee domeinen (Steen, 2008b). Er wordt hierbij 

gebruik gemaakt van directe taal, wat zorgt voor een directe vergelijking. De auteur geeft 

duidelijk aan wat het doeldomein is en gebruikt het brondomein om de informatie op de 
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beoogde wijze over te brengen. Het brondomein wordt besproken als een opzichzelfstaand 

domein, dat uiteindelijk in vergelijk gezien kan worden met het superieure doeldomein dat de 

auteur uitgelegd wil hebben (Steen, 2008b). Er worden dus meerdere aspecten van het 

brondomein belicht, die allen aan elkaar gerelateerd zijn, zodat de lezer zich tijdelijk een 

beeld vormt van het brondomein. Dit beeld kan dan vervolgens in relatie gezien worden met 

het doeldomein.  

Volgens Steen (2008b) is het zo dat er bij het verwerken een directe metafoor gezocht 

moet worden naar een contrast tussen tekstuele en lokale domeinen. Een voorbeeld van een 

directe metafoor uit één van de teksten van Lisette Thooft is: (11) “Visualiseer dat je in een 

groot, stralend ei zit, een ei van bijna transparant, fijnstoffelijk spul, met een eierschaal die 

zich wel tot een halve meter rondom je lichaam uitstrekt. Binnen in het ei is jouw veilige plek 

waar je helemaal jezelf kunt zijn. Niemand kan binnenkomen in je ei, daarvoor is de schaal te 

sterk. Als je met een ander ‘ei’ communiceert, spin je gouden draden van eierschaal tot 

eierschaal. Iedereen is oké in zijn eigen ei” (Energie). 

Directe metaforiek staat in contrast met indirecte metaforiek, vanwege het feit dat in 

het geval van indirecte metaforiek de lezer niet expliciet wordt aangezet tot het leggen van 

een verband of het maken van een vergelijking tussen het brondomein en het doeldomein 

(Steen, 2008b). Het brondomein vormt bij een indirecte metafoor geen opzichzelfstaand 

domein waarvan de lezer zich een beeld vormt. Volgens Steen (2008b) is het zo dat er bij het 

verwerken van een indirecte metafoor gezocht moet worden naar een contrast tussen 

contextuele- en basisbetekenissen van de domeinen. 

Hoewel het lijkt of de karakteristieken van directe en indirecte metaforiek equivalent 

zijn met de karakteristieken van opzettelijke en onopzettelijke metaforiek, is het toch zo dat 

deze metafooraspecten niet geheel overeenkomen. Volgens Steen (2008b) is het zo dat een 

indirecte metafoor ook op opzettelijke wijze kan worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is 

(12) “Er kwamen in die tijd echt geen gebraden kippetjes mijn keuken in vliegen” 

(Gedachtenkracht). Steen haalt tevens aan dat een directe metafoor ook kan overgaan in een 

indirecte metafoor en dan toch opzettelijk kan blijven.  

 

1.14 Personificatie 

Metaforen komen voor in vele verschillende vormen en types. Een bepaald type metafoor is 

een personificatie. Volgens Lakoff en Johnson (1980) valt een personificatie te definiëren als 

een ontologische metafoor. Ontologische metaforen vinden hun basis in de menselijke 

ervaring met fysische objecten. Een personificatie zorgt ervoor dat er een cross-domain 
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mapping gemaakt wordt waarbij een object of entiteit ‘gespecificeerd wordt als zijnde een 

persoon’ (Lakoff & Johnson, 1980: 33). Het brondomein is dan de mens, of een menselijke 

eigenschap. Lakoff en Johnson stellen dat personificatie geen eenduidig concreet fenomeen is 

en dat er vele verschillende vormen van personificatie bestaan waarbij de verschillende 

aspecten van de mens worden belicht. Personificaties kunnen geanalyseerd worden aan de 

hand van hun linguïstieke vorm, hun conceptuele structuren en hun communicatieve functies 

(Dorst, 2011).  

Niet alleen de mens als geheel wordt gebruikt voor personificatie, ook bepaalde 

lichaamsdelen worden dikwijls gebruikt in dit type metafoor. Een voorbeeld van een vorm 

van personificatie uit een tekst van Lisette Thooft is: (13) “Net zoals het liefde is - 

aantrekkingskracht - die ervoor zorgt dat we op Moeder Aarde blijven plakken en niet 

hulpeloos wegdwarrelen in de ruimte” (Liefde). In deze zin wordt het concept 

liefde/aantrekkingskracht gepersonifieerd door te stellen dat de liefde ‘ervoor kan zorgen’ dat 

we op Moeder Aarde blijven plakken. Wanneer een metafoor voorkomt in de vorm van een 

werkwoord, bijwoord of bijvoeglijk naamwoord, kan volgens Dorst (2011) alleen worden 

geconstateerd of er sprake is van een personificatie wanneer de onderliggende conceptuele 

structuur van de metafoor is vastgesteld. Het begrip personificatie staat volgens Dorst op een 

bepaalde manier in verband met het begrip conventionaliteit. Men maakt namelijk al zo lang 

gebruik van diverse personificaties dat vele personificaties inmiddels gelexicaliseerd zijn, wat 

betekent dat ze zijn opgenomen in het woordenboek. Het gebruik of de verwerking van een 

personificatie gebeurt dan ook lang niet altijd bewust.  

 

1.15 Interpretatie en verwerking metaforen 

Hoe metaforen worden verwerkt door de ontvanger staat in nauw verband met de kwestie of 

een metafoor opzettelijk is of niet (Steen, 2008a). Wanneer de hierboven genoemde 

informatie over de opzettelijkheid van metaforen gekoppeld wordt aan de manier waarop een 

metafoor verwerkt wordt, kunnen er een aantal stellingen aangenomen worden. Steen (2008a) 

voorspelt namelijk dat niet alle metaforen metaforisch verwerkt worden. Dit hangt af van het 

doel van de auteur maar ook van de perceptie van de ontvanger.  

In de meeste gevallen is het zo dat wanneer een metafoor opzettelijk is, deze ook op 

metaforische wijze verwerkt wordt door de ontvanger. De ontvanger maakt dan een cross-

domain mapping van de twee al dan niet expliciet genoemde domeinen waaruit de metafoor is 

opgemaakt. Steen (2008a) voorspelt dat een onopzettelijke metafoor in de meeste gevallen 

niet metaforisch verwerkt wordt, maar door middel van categorisering. Dit wil zeggen dat 
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men bij het verwerken van een conventionele metafoor meestal gebruik maakt van een soort 

overkoepelende categorie van de twee verschillende domeinen, waarvan de overeenkomst in 

de gedachte reeds aanwezig is, aldus Steen (2008a). Een voorbeeld hiervan is de uitdrukking: 

‘Dat kind is echt een boef’. De lezer van deze uitdrukking wordt (waarschijnlijk) niet direct 

aangezet tot het leggen van een relatie tussen de twee domeinen: ‘kind’ (doeldomein) en 

‘boef’ (brondomein). Men kan vrij gemakkelijk een overkoepelende categorie naar voren 

halen waarbij de relatie tussen het kind en de boef is dat het kind ondeugend kan zijn.  

Toch voorspelt Steen (2008b) dat niet alle opzettelijke metaforen op metaforische 

wijze verwerkt worden, en niet alle onopzettelijke metaforen middels een overkoepelende 

categorie verwerkt worden. Ook deze kwestie is namelijk persoonlijk en ligt bij de ontvanger 

van de metafoor. De verwerking van een metafoor is vooral afhankelijk van degene die hem 

ontvangt. Het gebruik van metaforiek zal dus niet bij elke lezer even goed overkomen en op 

dezelfde manier geïnterpreteerd worden. De ene lezer ontvangt en interpreteert de metaforen 

anders dan de ander (Semino, 2008). 

 

1.16 Metaforiek en genre 

Om een goed beeld te krijgen van de metaforiek als onderzoeksveld, kan het van waarde zijn 

om dit fenomeen te benaderen vanuit een genreperspectief (Deignan et al., 2013; Steen 2011). 

Ieder genre kent zijn eigen genrekarakteristieken en dus ook zijn eigen 

metafoorkarakteristieken. De diverse ‘discourse events’ waarin we betrokken zijn hebben elk 

te maken met een bepaalde vorm van discourse en kennen hun eigen karakteristieken (Steen, 

2011). Een discourse event is elke situatie waarin een vorm van taalproductie voorkomt. Dit 

kan gesproken, geschreven of gebarentaal zijn. Elk discourse event kent zijn eigen regels, 

richtlijnen en conventies. De verwachtingen die we van deze genrekarakteristieken hebben, 

spelen een bepaalde rol in de manier waarop we onszelf op talige wijze manifesteren binnen 

deze activiteit. Deze verwachtingen kunnen ingedeeld worden in drie groepen; de 

verwachtingen die we hebben van de tekst, de code en de context. Wat betreft de tekst, 

scheppen we bepaalde verwachtingen en hebben we bepaalde kennis over de inhoud, de vorm, 

het type en de structuur van de tekst die bij een bepaalde genreactiviteit hoort. Wat betreft de 

context, scheppen we bepaalde verwachtingen en hebben we bepaalde kennis over de 

participanten, de doelen en functies, de situatie en setting, het medium, en het domein. Wat 

betreft de code, scheppen we bepaalde verwachtingen en hebben we bepaalde kennis over de 

modaliteit, de taal, het register, de stijl en de retoriek (Steen, 2011). Het retorische fenomeen 
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metaforiek kan op bepaalde wijze gekoppeld worden aan deze onderdelen waarmee een genre 

gekarakteriseerd wordt.  

 

1.16.1 Context 

Welke participanten er betrokken zijn bij het zenden en ontvangen van gesproken of 

geschreven tekst is afhankelijk van het soort discourse event. Elke participant die deelneemt 

aan een bepaald discourse event zal anders zijn in de manier waarop hij of zij gebruik maakt 

van metaforiek voor het uiten van een boodschap. Ook zal elke participant die aan de 

ontvangende kant staat de metaforen op geheel eigen wijze interpreteren en verwerken. Het 

metafoorgebruik hangt ook samen met het doel van het discourse event. Metaforiek kan voor 

bepaalde doeleinden heel goed ingezet worden en zal voor andere doeleinden minder relevant 

zijn.  

 Metaforen kunnen meerdere functies hebben. Uit het onderzoek van Littlemore (2001) 

blijkt dat er vijf metafoorfuncties zijn: evalueren, nieuwe concepten labelen, de spreker de 

mogelijkheid geven om vaag te zijn, raamwerken voor ideeën creëren en taal vermakelijk en 

goed te onthouden maken. De manier waarop metaforen gebruikt worden kan ook afhankelijk 

zijn van het medium waarin het metafoorgebruik plaatsvindt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 

de informatie over een bepaald onderwerp in een krantenartikel op geheel andere 

metaforische wijze besproken wordt dan in een nieuwsuitzending. Vele metaforen zijn ook 

domeinafhankelijk (Deignan et al., 2013), dit wil zeggen dat ieder domein zijn eigen 

(conventionele) metaforen met betrekking tot dat domein kent. Hiermee wordt een ander, 

breder domein bedoeld dan het brondomein of het doeldomein. Men kan bijvoorbeeld spreken 

van het ‘rechten’ domein, van het ‘wetenschappelijke’ domein, het domein van de 

‘geesteswetenschappen’, etc. Iedere genreactiviteit valt onder een bepaald domein en binnen 

dat domein kunnen er bepaalde metaforen gebruikt worden om abstracte onderwerpen uit te 

leggen (Deignan et al., 2013).  

 

1.16.2 Tekst 

Volgens Deignan et al. (2013) is het zo dat metaforen gebruikt kunnen worden om de inhoud 

van tekst gemakkelijker te begrijpen te maken. Het soort metaforen dat gebruikt wordt, en de 

mate van het gebruik van metaforen zal ook afhankelijk zijn van de inhoud van een tekst. Dit 

heeft niet alleen te maken met wat er in de tekst besproken wordt, maar ook met hoe dit 

besproken wordt (gesproken of geschreven taal).  
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Het soort metaforen dat gebruikt wordt, en de mate van het gebruik van metaforen is 

ook afhankelijk van het type tekst waarin ze gebruikt worden. Een argumentatieve tekst met 

een betogend karakter zou bijvoorbeeld een andere metafoorstructuur kunnen hebben dan een 

verhalende tekst met een informatief karakter. Metaforen kunnen ook in bepaalde vorm 

worden opgesteld, bijvoorbeeld in de vorm A is B: ‘Het lichaam is een tempel’ of in de vorm 

van een simile: ‘zo fit als een hoentje’. Metaforen vormen op zichzelf een manier om de 

structuur van het ene domein in vergelijk te stellen met de structuur van het andere domein. 

Ook hebben ze bepaalde conceptuele structuren, namelijk innovatief versus conventioneel. 

Metaforen worden tevens gebruikt om stukken tekst op metaforische wijze te structureren.  

 

1.16.3 Code 

Er zitten grote verschillen in de manier waarop gebruik gemaakt wordt van metaforen 

wanneer gekeken wordt naar de modaliteit waarin het metafoorgebruik plaatsvindt. Er wordt 

in de reclame bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van visuele metaforiek (Phillips & 

McQuarrie, 2004). Visuele metaforiek is een geheel ander genre dan tekstuele metaforiek. De 

manier waarop metaforen geïnterpreteerd worden hangt ook af van de taal van de zender of 

ontvanger. Wanneer een ontvanger een metafoor probeert te verwerken die niet in zijn eigen 

taal staat, zal deze hier meer moeite mee hebben dan iemand die deze taal wel als moedertaal 

heeft (Johnson & Rosano, 1993). Metafoorgebruik is ook afhankelijk van het register waarin 

het gebruikt wordt. Het register kan gedefinieerd worden als het soort taalgebruik dat 

gebruikelijk is voor een bepaalde omgeving/situatie. Op welke manier en in welke vorm 

gebruikt gemaakt wordt van metaforen kan per register verschillen (Steen, Dorst, Kaal, 

Herrman & Krennmayr, 2010). Advocaten gebruiken metaforen bijvoorbeeld anders dan 

journalisten. De manier waarop gebruik gemaakt wordt van metaforen kan een bepaalde 

stijluitdrukking van de auteur zijn, maar metaforiek kan ook gezien worden als een stilistisch 

middel om teksten op retorische wijze krachtiger te maken (Steen, z.j.)  

 

De hierboven genoemde genrekarakteristieken kunnen niet alleen op een dergelijke wijze 

gekoppeld worden aan metaforiek in het algemeen, het kan juist ook van belang zijn om een 

bepaald genre gedetailleerd te bespreken en te omschrijven aan de hand van dit genremodel 

(Steen, 2011). Door de teksten vanuit een genreperspectief te benaderen kan binnen dit 

onderzoek specifiek ingegaan worden op welke genrekarakteristieken van toepassing zijn op 

welke metafooraspecten. Van Dijk en Kintsch (1983) spraken al over het feit dat men kennis 

moet hebben van de manier waarop bepaalde sociale structuren in elkaar zitten, hoe bepaalde 
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instanties werken, wat de sociale conventies, normen en waarden zijn en van welk soort 

gelegenheid er sprake is wanneer men deelneemt aan een bepaald discourse event. Deze en 

meerdere factoren zijn van belang omdat men met deze kennis weet hoe zich te uiten. 

Ook Biber (1989) beaamt het belang van het definiëren van bepaalde karakteristieken 

van tekst. Volgens hem is het zo dat de mogelijkheid tot het categoriseren van teksten een 

fundamentele theoretische en empirische basis vormt voor vergelijkend discourse onderzoek. 

Het benoemen van bepaalde tekstkarakteristieken ligt hieraan ten grondslag. 

De manier waarop metafoorgebruik tot stand komt en de mate waarin dit gebeurt is 

vaak afhankelijk van het genre waarbinnen het metafoorgebruik plaatsvindt (Semino, 2008). 

Er is onder andere door Semino reeds veel onderzoek gedaan naar de manier waarop 

metafoorgebruik binnen verschillende genres voorkomt. Zij acht het dan ook van wezenlijk 

belang dat men eerst kennis opdoet van het genre alvorens het metafoorgebruik te analyseren. 

Omdat ieder genre distinctieve genrekarakteristieken heeft, zal ook ieder genre verschillen in 

de manier waarop het metafoorgebruik tot stand komt (Semino, 2008). Een gedichtenbundel 

zal bijvoorbeeld heel ander metafoorgebruik bevatten dan een nieuwsbericht. Daarom is 

kennis over het genre van essentieel belang bij het uitvoeren van metafooronderzoek.  

 

1.19 Benadering 

Het doel van het huidige onderzoek is inzicht krijgen in de manier waarop metaforen 

voorkomen in de artikelen van auteur Lisette Thooft in het tijdschrift Happinez. Zoals gezegd 

vallen deze artikelen onder een specifiek well being genre waarbinnen abstracte, spirituele en 

filosofische maar ook concrete, alledaagse onderwerpen zoals voeding besproken worden. 

Wat het onderzoek beoogt te achterhalen is welke rol metaforen spelen binnen dit genre. Door 

hun abstracte aard zijn de tekstonderwerpen deels afhankelijk van metaforische 

conceptualisaties waarvan de structuur en functie nog niet is onderzocht. Dit is van belang 

omdat een dergelijk onderzoek aangaande dit genre nog niet is uitgevoerd en een dergelijke 

analyse inzicht biedt in dit relatief nieuwe genre, wat relevant is voor de wetenschap. Voor het 

verkrijgen van een duidelijk beeld van dit relatief nieuwe, weinig onderzochte genre is er eerst 

een genreprofiel van de teksten opgesteld. Het definiëren van de genrekenmerken zorgt ervoor 

dat deze kenmerken gekoppeld kunnen worden aan de onderstaande onderzoekskwesties. 

Door het metafoorgebruik te analyseren aan de hand van de reeds bestaande literatuur 

over metafoorgebruik kunnen uitspraken gedaan worden over de manier waarop de reeds 

bestaande theorieën toe te passen zijn op dit genre. De kwalitatieve benadering waarop het 

metafoorgebruik in deze artikelen geanalyseerd wordt spitst zich ten eerste toe op de 
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genrekarakteristieken van de artikelen. Vervolgens wordt in de analyse aangevangen vanuit 

de talige dimensie, waarin de directheid en de patronen van de metaforen worden besproken. 

Hierna is vanuit de communicatieve dimensie gekeken naar opzettelijkheid. Ten slotte is 

vanuit de dimensie van het denken naar de conventionaliteit en naar het metafoortype 

personificatie gekeken. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

Hoofdvraag: 

Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette Thooft 

gebruik van metaforen in haar artikelen in het tijdschrift Happinez en hoe kan dit beschreven 

en verklaard worden door de bestaande literatuur over metaforen? 

 

Deze hoofdvraag valt uiteen in vijf deelvragen:  

Deelvragen: 

1. Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van directe metaforiek? 

2. Welke patronen komen er uit het metafoorgebruik van Lisette Thooft naar voren?  

3. Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft opzettelijk gebruik van metaforiek? 

4. Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van conventionele metaforiek? 

5. Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van personificaties?  
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2 Methode 

In dit hoofdstuk zal besproken worden welke methoden er zijn gehandhaafd voor het 

uitvoeren van het onderzoek. In §2.1 zal omschreven worden op welke manier het materiaal is 

verzameld en aangepast. In §2.2 wordt besproken op welke manier het materiaal geanalyseerd 

is. In §2.3 staan de handelingen die zijn uitgevoerd voor het kwantitatieve deel van de 

analyse. In §2.4 zal besproken worden welke kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn 

gehandhaafd. In §2.5 wordt besproken op welke manier de betrouwbaarheid en de validiteit 

van het onderzoek werden gewaarborgd.  

 

2.1 Materiaal 

Het materiaal dat ten grondslag ligt aan de analyse van dit onderzoek is tien teksten van 

schrijfster Lisette Thooft. Deze teksten zijn verzameld uit het tijdschrift Happinez en komen 

uit edities van de afgelopen 5 jaar. Elke uitgave van het tijdschrift heeft een eigen thema. Dit 

thema wordt door het blad heen op verschillende manieren verwerkt. Lisette Thooft heeft 

voor vele edities van de Happinez een artikel geschreven met als onderwerp het thema van die 

uitgave. In deze artikelen verwerkt ze niet alleen haar eigen kennis over het onderwerp, maar 

bespreekt ze onder andere vaak ook aspecten die ze onderzocht heeft, of haalt ze bepaalde 

personen aan die veel met het onderwerp te maken hebben of er gespecialiseerd in zijn. 

Tevens komen er vaak verhalen over bepaalde theorieën of mythes in voor, maar ook 

anekdotes en persoonlijke verhalen van Lisette Thooft zelf.  

Dit onderzoek bestaat uit een selectieve corpusanalyse van deze toonaangevende artikelen. 

Elke tekst heeft een zeer onderscheidend onderwerp. Alle tien de onderwerpen liggen ver uit 

elkaar om op deze manier een zo breed mogelijk beeld te kunnen vergaren van het 

metafoorgebruik binnen de teksten. De analyse is gebaseerd op acht teksten van omstreeks 

2000-2500 woorden en twee teksten van omstreeks 800 woorden. De teksten zijn middels een 

scanapparaat omgezet in Word-bestanden. Wegens methodologische doeleinden is de opmaak 

van de artikelen zo simpel mogelijk gehouden. De opmaak van de originele tekst in de 

artikelen, met bepaalde lettertypen, afbeeldingen en stukken vergrote tekst, is weggelaten. 

Ook de tekstvakjes met extra informatie die soms onderaan een artikel stonden zijn 

weggelaten. Opmaakkenmerken die wel werden behouden zijn de opbouw, de alinea-indeling 

en de vetgedrukte en cursieve stukken tekst. De titels van de teksten zijn:  

- Thuiskomen bij jezelf (Thuiskomen) 

- De sleutel tot innerlijke vrede (Innerlijke vrede) 

- Gedachten, krachtiger dan je denkt (Gedachtenkracht) 
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- Mijn ego en ik (Ego) 

- Kies je of word je gekozen? (Levenspad) 

- Meer lucht in je leven (Loslaten) 

- Aandacht maakt alles mooi (Aandacht) 

- De waarde van de winter (Nieuw begin) 

- Alles is liefde (Liefde) 

- Nooit meer moe (Energie) 

 

Achter elke titel staat in één of twee woorden het onderwerp van de tekst. Dit onderwerp zal 

telkens gebruikt worden als verwijzing naar het artikel. De artikelen staan in bijlage 1.  

 

2.2 Data-analyse 

Om uitspraak te kunnen doen over het metafoorgebruik in de teksten van Lisette Thooft zijn 

er meerdere verschillende stappen doorlopen, waarna de data op kwalitatieve wijze 

geanalyseerd en bestudeerd is. Voor het achterhalen van de metaforische woorden in de 

teksten werd de zogeheten MIPVU (Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit) 

methode van Steen, Dorst, Herrmann, Kaal, Krennmayr, en Pasma (2010) gehanteerd.  

 

De MIPVU methode is gebaseerd op de eerder verschenen MIP (Metaphor Identification 

Procedure) methode. De MIPVU methode is echter gedetailleerder en zorgt ervoor dat de data 

in kwestie op zeer eenduidige systematische wijze geanalyseerd kan worden (Steen et al., 

2010). De beslissingen die men moet nemen tijdens het analyseren van de data worden door 

de MIPVU methode op een allesomvattende wijze gedefinieerd. De doeleinden van de 

MIPVU methode zijn net als die van de MIP methode enkel gebaseerd op het achterhalen van 

talige metaforen. De methoden zijn niet bedoeld voor het achterhalen van de achterliggende 

cognitieve taalverwerkingsprocessen van de metaforen of de eventuele intenties van de auteur 

van de tekst (Pragglejaz, 2007). De procedure van de MIPVU methode is als volgt (Steen et 

al., 2010: 38-52): 

1. Lees de tekst in zijn geheel zodat er een algemeen beeld van de tekst gevormd kan 

worden. 

2. Verdeel de tekst in lexicale eenheden (woorden) en analyseer deze eenheden stuk 

voor stuk als volgt: 

- Bepaal de contextuele betekenis van de lexicale eenheid. 
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- Achterhaal met behulp van een woordenboek of de eenheid een meer basale 

betekenis heeft dan de zojuist vastgestelde contextuele betekenis. De drie 

criteria voor een meer basale betekenis zijn: concreter, fysieker en/of meer 

mens-gerelateerd. 

- Wanneer er een meer basale betekenis voor de eenheid bestaat, bepaal dan of 

deze basisbetekenis in voldoende mate contrasteert met de contextuele 

betekenis. De criteria voor voldoende contrast zijn ofwel dat de twee 

betekenissen apart genummerd in het woordenboek staan, ofwel dat alleen de 

basisbetekenis onder het lemma te vinden is. 

- Wanneer er sprake is van voldoende contrast, bepaal dan ten slotte of de 

contextuele betekenis en basisbetekenis door een bepaalde vorm van 

vergelijking aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Indien dit het geval is, kan 

de lexicale eenheid als metaforisch geacht worden. 

3. Wanneer een lexicale eenheid indirect gebruikt wordt en aan dat indirecte gebruik 

mogelijk een cross-domain mapping ten grondslag ligt, gebaseerd op de 

basisbetekenis van de eenheid (d.w.z. er is een positief antwoord op alle stappen 

onder punt 2), markeer het woord dan als metaforisch, met de code ‘MRW, 

indirect’, waarbij MRW staat voor Metaphor Related Word. 

4. Wanneer een lexicale eenheid direct wordt gebruikt en wanneer aan dat directe 

gebruik mogelijk een cross-domain mapping ten grondslag ligt die gebaseerd is op 

een meer basale referent of op een basaal onderwerp in de tekst, markeer de 

eenheid dan als directe metafoor (‘MRW, direct’). 

5. Wanneer een lexicale eenheid bestaat uit een vorm van grammaticale substitutie of 

er komt ellipsis in voor, en die substitutie of ellipsis terugslaat op een eenheid die 

mogelijk als metaforisch beschouwd kan worden, markeer de eenheid dan als een 

impliciete metafoor (‘MRW, impl’). 

6. Wanneer een lexicale eenheid fungeert als een signaal dat wijst op een mogelijke 

cross-domain mapping, markeer de eenheid dan als een Metaphor Flag (‘MFlag’). 

7. Wanneer een lexicale eenheid een nieuwe samenstelling van twee woorden is, 

mogelijk bedacht door de auteur van de tekst, analyseer dan de woorden waaruit 

deze samenstelling bestaat volgens de stappen 2 t/m 4. 

 

Voor de doeleinden van dit onderzoek is de MIPVU methode op bepaalde wijze 

geconcretiseerd. Ten eerste is het zo dat enkel de inhoudswoorden; zelfstandig naamwoord, 
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bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en bijwoord zijn opgenomen in de analyse. Ook zijn de 

vormen van ellipsis en verwijswoorden in de analyse opgenomen, wanneer de ellipsis of het 

verwijswoord terugslaat op een inhoudswoord. Een voorbeeld hiervan is: (14) “Zie maar eens 

lege dagen of zelfs … uren te vinden in december om zoiets simpels, passends en spiritueels 

te doen als terugkijken op het voorbije jaar en jezelf in alle rust voorbereiden op het nieuwe” 

(Winter). Kortom, alleen de voornaamste woorden die betekenis dragen, of de verwijzingen 

ernaar zijn geanalyseerd. Het valt namelijk buiten de mogelijkheden van deze masterscriptie 

om alle woorden in de analyse op te nemen. Ten tweede is het zo dat de markeringen in 

bovengenoemde stappen niet zijn toegewezen. Voor het bespreken van de directheid van de 

metaforen is op kwalitatieve wijze naar het materiaal gekeken. De verschillende 

karakteristieken van directe metaforiek die in §1.13 besproken zijn vormden een zoeklicht 

voor het vinden en bespreken van de manier waarop directe metaforen in de artikelen 

voorkomen. Dit is niet het enige punt waarop het huidige onderzoek de MIPVU methode 

heeft geconcretiseerd. Het materiaal is op andere wijze verwerkt, en wel als volgt: 

- De metaforische inhoudswoorden zijn achterhaald middels de MIPVU methode. 

- De metaforische inhoudswoorden zijn in de tekst onderstreept. 

- De metaforische inhoudswoorden zijn opgenomen in een tabel (zie bijlage 2). 

- Scheidbare complexe werkwoorden en bijwoorden zijn genoteerd met een ‘*’ achter 

de eerste lexicale eenheid, zodat het duidelijk is dat deel samen met het andere deel 

één metaforisch woord betreft. 

- Vormen van ellipsis worden in de tekst aangetoond met ‘…’ en in de tabel met 

‘…(woord waar het op terugslaat)’.  

- Bij samengestelde woorden waarvan één van de delen metaforisch is, is alleen het 

metaforische deel onderstreept. 

- In de tabel is ook per metaforisch woord de opzettelijkheid en de conventionaliteit 

benoemd (zie bijlage 2). 

 

De MIPVU procedure is gebaseerd op het analyseren van de Engelse taal middels het 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Voor de paar Engelse woorden die in 

de artikelen staan is de online versie van dit woordenboek gebruikt 

(http://www.macmillandictionary.com/). Echter, de artikelen van Lisette Thooft zijn op een 

paar Engelse woorden na volledig in het Nederlands geschreven. Daarom werd dan ook het 

Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal (Den Boom & Geeraerts, 2005) 

gebruikt. Hierom is er tijdens het analyseren rekening gehouden met een aantal kwesties. Eén 
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van de kenmerken van het Van Dale woordenboek, dat voor problemen kon zorgen was 

namelijk het feit dat sommige zelfstandig naamwoorden alleen in het woordenboek staan in 

de vorm van hun nominalisatie. Hierdoor kon niet gemakkelijk gedefinieerd worden of het 

zelfstandig naamwoord, evenals het werkwoord waarvan het afgeleid is één vage betekenis 

had of één concrete betekenis en meerdere afgeleide metaforische betekenissen. Een 

voorbeeld hiervan is het zelfstandig naamwoord ‘aanpak’, waarbij de definitie in de Van Dale 

terugslaat op de handeling van het werkwoord ‘aanpakken’. De definitie van het werkwoord 

‘aanpakken’ heeft in de Van Dale echter één concrete betekenis en meerdere vage 

betekenissen die in bepaalde contexten ook mogelijk metaforisch zouden kunnen zijn. Het is 

daarom een kwestie of het woord ‘aanpak’ bekeken moet worden als op zichzelf staand 

zelfstandig naamwoord of als afgeleide van het werkwoord. Om de consequentheid van het 

onderzoek te behouden is ervoor gekozen om in dit soort gevallen in de Van Dale alleen naar 

de betekenis van het zelfstandig naamwoord te kijken. Dit besluit is in overeenstemming met 

de MIPVU procedure (Steen et al., 2010).  

Een andere kwestie die tijdens het analyseren naar voren kwam is de zogeheten 

scheidbare complexe werkwoorden. Dit zijn werkwoorden die uit twee scheidbare lexicale 

eenheden bestaan, zoals de werkwoorden ‘loslaten’ en ‘meesturen’. Deze werkwoorden 

behoeven een aparte behandeling tijdens het uitvoeren van de MIPVU procedure. Het kan 

namelijk voorkomen dat de delen van een scheidbaar complex werkwoord in een zin los van 

elkaar staan, zoals in de zin (15) “Stuur je met je wens niet onbewust een wolk van onbewuste 

angst en verwachtingen mee?” Bij het uitvoeren van de MIPVU procedure is in het geval van 

deze werkwoorden ervoor gekozen om ze samen te nemen en als één lexicale eenheid te 

analyseren. Het zelfde geldt voor de zogeheten ‘complexe pronominale bijwoorden’ als 

‘daarmee’ of ‘hiervoor’. Ook dit soort woorden kunnen van elkaar gescheiden worden, maar 

werden in de analyse opgenomen als één lexicale eenheid.  

 

2.3 Onderzoeksmethode kwantitatief 

Nadat de MIPVU methode was gehanteerd voor het vaststellen van alle metaforische woorden 

in de tien artikelen, zijn deze woorden per artikel opgenomen in een tabel. In deze tabellen is 

ook een aantal variabelen opgenomen die iets zeggen over het metaforische woord. Dit zijn de 

variabelen ‘conventionaliteit’ en ‘opzettelijkheid’.  
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2.3.1 Conventionaliteit 

Voor het vaststellen van de conventionaliteit van de metaforische woorden werd de maatstaaf 

van Semino (2008) aangehouden: een metaforisch woord kan als conventioneel worden 

geacht wanneer de contextuele betekenis van dit woord gelexicaliseerd is, en dus naast de 

basisbetekenis van het woord in het woordenboek staat. Dit betekent dat wanneer de 

contextuele betekenis van het woord in het woordenboek wel terug te vinden was naast de 

basisbetekenis, het als ‘conventioneel’ werd beoordeeld. Wanneer dit niet het geval was, werd 

het metaforische woord als ‘innovatief’ beoordeeld.  

 

2.3.2 Opzettelijkheid 

Voor het vaststellen van de opzettelijkheid van alle metaforische woorden werd als maatstaaf 

de vragenlijst van Krennmayr (2011) aangehouden. Deze vragenlijst is als volgt: 

• Staat er een vorm van een signalering bij de metaforische uiting?  

• Staat de metaforische uiting in de vorm A = B?  

• Is het een directe metaforische uiting? (staat er een directe vergelijking tussen twee 

domeinen?) 

• Is het een nieuwe (innovatieve) metaforische uiting?  

• Wordt de metaforische uiting omringd door metaforische uitdrukkingen met vergelijkbare 

semantische velden, die op een bepaalde manier met elkaar in relatie staan?  

• Is de metaforische betekenis van de uiting opvallend, doordat hij bijvoorbeeld inspeelt op 

het onderwerp van de tekst?  

• Is de metaforische uiting onderdeel van een woordspeling? 

De antwoorden op deze vragen definiëren niet direct of een metafoor opzettelijk is of niet 

maar vormen een zoeklicht voor de identificatie ervan. Een opzettelijke metafoor hoeft niet 

aan alle criteria die uit deze vragen naar voren komen te voldoen. Volgens Steen (2008a) is 

het zo dat een metafoor opzettelijk is ingezet wanneer er op opzettelijke wijze voor gezorgd 

wordt dat het perspectief van de ontvanger op bepaalde wijze veranderd wordt door de manier 

waarop het hiervoor genoemde ‘doeldomein’ gepresenteerd wordt. De ontvanger wordt dan 

door de conceptuele metafoor op een bepaalde manier gedwongen vanuit een ander 

perspectief (het brondomein) naar het doeldomein te kijken. Ook dit criterium werd in acht 

genomen tijdens het beoordelen van de opzettelijkheid van de metaforische woorden.  
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2.4 Onderzoeksmethode kwalitatief 

Naast het uitvoeren van bovenstaande kwantitatieve handelingen zijn de data vooral ook op 

kwalitatieve wijze geanalyseerd. Ten eerste is er een genreprofiel van de artikelen opgesteld. 

Dit genreprofiel en de kwantitatieve analyse vormen samen de basis voor de uitvoering van de 

kwalitatieve analyse. De kwalitatieve analyse behelst de drie dimensies van metaforen: taal, 

communicatie en denken. Binnen de kwalitatieve analyse zijn de karakteristieken van de tien 

artikelen samengenomen om een uitspraak te kunnen doen over de variatie tussen deze drie 

dimensies van metaforen. Voor het bespreken van de talige dimensie van metaforiek werden 

twee verschillende variabelen in acht genomen: de directheid van de metaforen in de artikelen 

en de patronen die de metaforen in de artikelen vormen. Voor het bespreken van de 

communicatieve dimensie van metaforiek werd de opzettelijkheid van de metaforen in acht 

genomen. Voor het bespreken van de dimensie van het denken van metaforiek werd de 

conventionaliteit van metaforen in acht genomen, maar ook het metafoortype ‘personificatie’. 

Het aanhouden van deze volgorde laat de diversiteit van het materiaal zien. De directheid, 

conventionaliteit en opzettelijkheid van metaforen zijn al eerder in dit hoofdstuk besproken. 

De andere aspecten van de kwalitatieve analyse worden hieronder besproken.  

 

2.4.1 Genreprofiel 

Voor het opstellen van het genreprofiel werd het genremodel van Steen (2011) aangehouden. 

Binnen het genreprofiel worden ten eerste de vijf variabelen van het context model besproken: 

- Participanten 

- Doelen en functies 

- Situaties en settingen 

- Domeinen 

- Medium 

Vervolgens worden de vier tekstvariabelen besproken: 

- Inhoud 

- Type 

- Vorm 

- Structuur 

Ten slotte worden de vijf codevariabelen besproken: 

- Modaliteit 

- Taal 

- Register 
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- Stijl 

- Retorica 

 

2.4.2 Patronen 

Voor het bespreken van de patronen die naar voren komen uit het metafoorgebruik van Lisette 

Thooft is op kwalitatieve wijze naar het materiaal gekeken. De patronen van Semino (2008) 

vormden hiervoor de basis. Elk patroon werd individueel onderzocht en besproken. De acht 

patronen zijn als volgt:  

 Herhaling van exact dezelfde metaforische uitdrukking door de tekst heen.  

 Herhaling in verschillende aspecten van het brondomein.  

 Clustering van een aantal verschillende metaforen met verschillende brondomeinen.  

 Verlenging van metaforen door clustering van metaforen met hetzelfde brondomein.  

 Combinaties van metaforen met verschillende brondomeinen.  

 Letterlijke-metaforische tegenstellingen. 

 Signaleringen van metaforische uitingen.  

 Intertekstuele relaties.  

 

2.4.3 Personificatie 

Met betrekking tot het metafoortype personificatie is het zo dat bij het hanteren van de 

procedure van de MIPVU methode er sprake moet zijn van een niet-menselijke contextuele 

betekenis die gecontrasteerd en vergeleken kan worden met een basale menselijke betekenis 

(Dorst, Mulder & Steen, 2011). Het is hierbij belangrijk om te achterhalen wat de 

onderliggende conceptuele structuur van de metaforische uiting is (Dorst, 2011). Voor het 

benoemen van het metafoortype personificatie is de definitie van Lakoff en Johnson (1980) 

aangehouden (zie §1.14). 

 

2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren is er door de onderzoekster 

zelf en door de scriptiebegeleider Gerard Steen een steekproef uitgevoerd. Voor deze 

steekproef werd een stuk tekst van 482 worden geselecteerd uit één van de tien artikelen. Dit 

stuk tekst vormde een representatief stuk voor de rest van de teksten. De tekst is door de 

onderzoekster zelf en door Gerard Steen middels de MIPVU methode geanalyseerd en 

verwerkt in Excel. Na het uitvoeren van deze procedure is de Cronbach’s Alfa toets 
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uitgevoerd voor het meten van de betrouwbaarheid van de analyse. Het selecteren van de 

metaforische woorden bleek goed betrouwbaar, Cronbach’s alfa= 0.71. Nadat deze toets was 

uitgevoerd kon geconstateerd worden dat de onderzoekster op betrouwbare wijze de MIPVU 

methode hanteert en op dezelfde manier verder kon gaan. 

 Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn vele verschillende reeds bestaande 

metafoortheorieën geraadpleegd. Alle methodologische benaderingen die zijn uitgevoerd, 

werden gedaan aan de hand van de theorieën van bekende metafooronderzoekers. Dit betekent 

dat elk aspect uit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek gebaseerd is op eerder 

verschenen onderzoeksmethoden. Deze onderzoeksmethoden zijn hier en daar wel aangepast 

waar nodig, om zo het materiaal zoveel mogelijk te kunnen laten spreken. Door deze bekende 

onderzoeksmethoden te hanteren is de validiteit van het onderzoek zo groot mogelijk 

gemaakt. 

 

2.6 Twijfelgevallen 

In de teksten van Lisette Thooft komt een aantal uitingen voor waarvan niet op concrete wijze 

te definiëren valt of ze metaforisch zijn of niet. Deze gevallen hangen als het ware tussen 

metaforisch en letterlijk in. Voor het behouden van de betrouwbaarheid zijn deze gevallen 

met Gerard Steen besproken. Wanneer er gevallen tussen zaten die toch te definiëren waren, 

zijn deze wel of niet meegenomen in de analyse.  

 

2.7 Conclusie 

Alle bovenstaande factoren zijn in acht genomen tijdens het uitvoeren van de kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse. De diverse onderzoeksmethoden en procedures zorgen ervoor dat er vele 

kanten van het materiaal belicht kunnen worden. Door de verschillende aspecten van de drie 

metafoordimensies te bespreken kunnen conclusies getrokken worden over de manier waarop 

het metafoorgebruik in dit soort teksten tot stand komt. De verschillende aspecten staan niet 

op zichzelf maar hebben allemaal een bepaalde relatie met elkaar. Deze relaties zullen in het 

resultatenhoofdstuk aan bod komen. Door ook gebruik te maken van de kennis over de reeds 

bekende metafoortheorieën kunnen de resultaten beschreven en verklaard worden aan de hand 

van deze theorieën. 
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3 Resultaten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse besproken. 

In §3.1 is een genreprofiel weergegeven van de teksten van Lisette Thooft in de Happinez. In 

§3.1.1 worden de verschillende variabelen die bij de context horen besproken. In §3.1.2 

worden de verschillende variabelen die bij de tekst horen besproken, en in §3.1.3 worden de 

verschillende variabelen die bij de code horen besproken.  

 

3.1 Genreprofiel 

Voor het karakteriseren van een bepaald discourse event kan het van waarde zijn om een 

genreprofiel op te stellen. Door het dicourse event vanuit een genreperspectief te benaderen 

kan het ene discourse event van het andere onderscheiden worden. Elk vorm van discourse 

kent zijn eigen karakteristieken, regels, richtlijnen en conventies. Dit geldt ook voor de 

artikelen van Lisette Thooft. Hieronder zullen per genrevariabele van het model van Steen 

(2011a) de karakteristieken van de teksten van Lisette Thooft besproken worden. Aangezien 

het huidige onderzoek een selectieve corpusanalyse betreft, wordt alleen uitspraak gedaan 

over de tien teksten die zijn opgenomen in de analyse.  

 

3.1.1 Context 

Lisette Thooft is een bekend figuur binnen het spirituele (well being) genre. Ze is journaliste, 

auteur, spreekster en coach en wordt ook wel de ‘huisfilosofe van de Happinez’ genoemd (L. 

Thooft, persoonlijke communicatie, 25 april 2014). De personen die betrokken zijn bij de 

artikelen van Lisette Thooft zijn uiteraard Lisette Thooft zelf, de redactie van de Happinez en 

de lezers van het blad. Lisette Thooft is de schrijfster van de artikelen en krijgt telkens vanuit 

de redactie van de Happinez te horen welk thema in het desbetreffende nummer besproken zal 

worden, zodat Thooft hier een artikel omheen kan schrijven. Ze heeft hier vaak eigen inbreng 

in (L. Thooft, persoonlijke communicatie, 25 april 2014) maar er wordt ook dikwijls door de 

Happinez gevraagd om bepaalde onderwerpen te onderzoeken en in de artikelen op te nemen. 

Lisette Thooft en de redactie van de Happinez vormen samen de zender van de tekst. 

Vervolgens zijn het de abonnees en andere lezers die de informatie in ontvangst nemen.  

 De artikelen van Thooft hebben een vrij informatief maar soms ook instructief en 

persuasief karakter. Haar doel is niet alleen om haar visie op het onderwerp weer te geven, 

maar ook vooral om de lezers iets bij te brengen over het desbetreffende onderwerp. Het 

overkoepelende thema van de artikelen is zelfontplooiing, vanwege dit thema zijn sommige 

stukken tekst soms redelijk betogend of instructief. Thooft geeft advies over hoe men met 
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bepaalde kwesties en onderwerpen om zou kunnen gaan. Omdat er geen sprake is van spatio-

temporele aanwezigheid beschikt de ontvanger niet over de mogelijkheid tot het uiten van een 

directe reactie. De enige manier waarop er mogelijk reactie gegeven zou kunnen worden op 

de artikelen is bijvoorbeeld via een forum, of via e-mail (www.lisettethooft.nl). Het domein 

waarbinnen de teksten van Lisette Thooft vallen is de massamedia.   

 

3.1.2 Tekst 

Zoals gezegd werden voor de selectieve corpusanalyse zo veel mogelijk uiteenlopende 

onderwerpen gekozen voor het verkrijgen van een breed beeld van deze teksten. De 

onderwerpen die in de teksten besproken worden zijn: thuiskomen, innerlijke vrede, 

gedachtenkracht, het ego, de levensweg, loskomen, aandacht, een nieuw begin, liefde, en 

energie. Deze uiteenlopende onderwerpen zijn allemaal vrij abstract van aard. Ieder 

onderwerp wordt op geheel eigen wijze besproken. Sommige artikelen bevatten veel 

informatie over een bepaald persoon die met het onderwerp te maken heeft. Andere artikelen 

bevatten weer veel informatie over Lisette Thooft zelf en haar eigen ervaringen met het 

onderwerp. Weer andere artikelen bevatten verhalen uit de mythologie. Vaak is het ook zo dat 

al deze elementen samen in een artikel voorkomen. Het idee dat in meerdere teksten 

terugkomt, is de manier waarop we met onze gedachten kunnen sturen wat zich in het leven 

manifesteert. Lisette Thooft spreekt uit eigen ervaring wanneer ze stelt dat onze manier van 

denken invloed heeft op onze manier van leven. Wanneer we ons iets kunnen inbeelden en dit 

beeld kunnen omvormen tot een wens die uit de gedachte naar voren komt, dan wordt deze 

wens volgens Thooft door het universum voltooid. Ze geeft de lezer advies, tips en trucs om 

het leven aangenaam te maken. Ze doet dit op verhalende, beschrijvende en soms ook 

betogende wijze. 

 De vorm van de artikelen varieert per tekst. Sommige teksten hebben wel dezelfde 

vorm maar er zijn ook een aantal afwijkende vormen. Sommige teksten hebben bijvoorbeeld 

helemaal geen inleiding, sommige teksten beginnen met een standaardinleiding (deze komt 

wat vaker voor) waarin besproken wordt dat Lisette Thooft in elk nummer van de Happinez 

het thema van dat nummer verkent. Weer andere teksten hebben een geheel eigen inleiding. 

Ook de verdeling van de paragrafen verschilt per tekst. De meeste teksten scheiden de 

paragrafen door één of twee woorden die fungeren als kopje van die alinea. Andere teksten 

scheiden de paragrafen door de inleidende zin van elke paragraaf dikgedrukt te maken. Deze 

zin vormt dan een soort inleiding op de paragraaf.  

http://www.lisettethooft.nl/
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Zoals gezegd maakt Lisette Thooft in haar teksten vaak gebruik van voorbeelden uit haar 

eigen leven of dat van anderen. De abstracte onderwerpen behoeven soms uitleg middels 

concrete voorbeelden. Deze voorbeelden zorgen voor relationele coherentie. Deze relationele 

coherentie wordt ook veroorzaakt door de metaforen die in de teksten voorkomen. Door het 

gebruik van metaforen geeft Thooft de lezer een begrijpelijk beeld van wat ze in de teksten 

bespreekt. De samenhang van deze metaforen geeft structuur aan de tekst en zorgt voor 

herkenbaarheid.  

 

3.1.3 Code 

De modaliteiten die in de artikelen voorkomen zijn tekst en afbeeldingen. De informatie 

bestaat uiteraard voornamelijk uit tekst. De afbeeldingen die bij de teksten voorkomen dienen 

vaak enkel als versiering van de pagina’s, ze voegen in de meeste gevallen niks toe aan wat er 

in de teksten aan informatie staat. Lisette Thooft maakt af en toe gebruik van een Engels 

woord of citaat, maar de artikelen zijn voornamelijk in het Nederlands geschreven.  

 Het register waarbinnen de artikelen vallen is moeilijk te definiëren. Het zou gezegd 

kunnen worden dat de artikelen binnen een spiritueel register vallen. Aangezien het spirituele 

gebied nog relatief nieuw is, kan nog niet gezegd worden of het soort taalgebruik dat in de 

teksten van Lisette Thooft voorkomt te scharen valt onder een spiritueel register. Wat wel 

gezegd kan worden is dat de schrijfstijl van Thooft redelijk conversationeel is. Dat wil 

zeggen, de manier waarop de teksten geschreven zijn doet soms denken aan een conversatie. 

Thooft heeft een eigen stijl waarin ze vaak bij de lezers een soort beeld probeert op te roepen. 

Door naar persoonlijke situaties, verhalen uit de mythologie en connaisseurs van bepaalde 

gebieden te verwijzen biedt ze de lezer de mogelijkheid tot het vormen van een totaalbeeld 

van het onderwerp. De retoriek die Thooft hierbij gebruikt bestaat voornamelijk uit 

metaforiek. De metaforiek die ze gebruikt dient meerdere communicatieve functies, die in de 

kwalitatieve analyse besproken zullen worden. Een aantal van de titels van de teksten is zelfs 

al metaforisch van aard; ‘thuiskomen bij jezelf’, ‘meer lucht in je leven’, ‘de waarde van de 

winter’ en ‘vind je weg’. Dat metaforiek een belangrijk onderdeel is van de teksten van 

Lisette Thooft zal blijken uit een verdere kwalitatieve analyse binnen dit werk.  
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3.2 Analyse 

In dit hoofdstuk zal worden besproken wat de resultaten van de kwalitatieve analyse zijn. In 

§3.2.1 wordt de talige dimensie van metaforiek besproken, van deze dimensie zijn twee 

aspecten opgenomen in de analyse: de directheid van de metaforen en de patronen die de 

metaforen vormen. In §3.2.2 wordt de communicatieve dimensie van metaforiek besproken, 

in deze dimensie staat de opzettelijkheid van de metaforen centraal. In §3.2.3 wordt de 

dimensie van het denken van metaforiek besproken, van deze dimensie zijn twee aspecten 

opgenomen in de analyse: de conventionaliteit van de metaforen en het metafoortype 

personificatie. Het past niet binnen de strekking van dit werk om per dimensie alle 

voorkomende gevallen te bespreken, daarom zullen enkel de meest prominente en opvallende 

gevallen besproken worden. 

 

3.2.1 Taal 

Voor het bespreken van de talige dimensie van metaforen is gekeken naar de directheid van 

de metaforen en naar de patronen die uit het metafoorgebruik van Lisette Thooft naar voren 

komen. Beide aspecten zijn op kwalitatieve wijze benaderd. 

  

3.2.1.1 Directheid 

Directe metaforen spelen een belangrijke rol in de teksten van Lisette Thooft. De 

overkoepelende functie van deze directe metaforen is het creëren van een beeld van het 

onderwerp, vanuit een ander perspectief. De directe metaforen zorgen ervoor dat de lezer zich 

een beeld vormt van het desbetreffende brondomein. Dit brondomein kan vervolgens in 

vergelijking getrokken worden met het doeldomein. Voor het vormen van een beeld van het 

brondomein worden dan ook vaak meerdere aspecten van dit brondomein belicht. In sommige 

gevallen behelst de bespreking van het brondomein zelfs een gehele alinea of paragraaf.  

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beide keren dat Thooft het oude beeld van een 

koets met paarden gebruikt. Dit doet ze in twee artikelen (Innerlijke vrede en Levenspad). 

Thooft geeft duidelijk aan dat de doeldomeinen ons lichaam, de driften (gevoelens) in ons, het 

ego en de ziel zijn. Deze doeldomeinen bespreekt ze middels de brondomeinen van de koets 

die staat voor het lichaam, de paarden die staan voor de driften, de koetsier die staat voor het 

ego en de heer of dame binnen in de koets die staat voor de ziel. In beide gevallen bespreekt 

de gehele paragraaf dit onderwerp van de koetsier en de heer. De lezer wordt dan ook in de 

gehele paragraaf aangezet tot het vormen van een beeld van dit brondomein. Een 

voorbeeldfragment uit deze uitvoerig besproken directe metafoor is: (16) “De koetsier ment 
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de paarden en hij denkt dat hij de baas is, want als hij zijn koets naar rechts stuurt, gaat die 

ook naar rechts. Maar verborgen binnen in de koets zit de heer. Hij hoeft zich niet bezig te 

houden met elk detail van de route, want daarvoor heeft hij zijn personeel. Maar hij heeft wel 

de koetsier de uiteindelijke bestemming van de reis doorgegeven” (Levenspad). De manier 

waarop Thooft gebruik maakt van diverse brondomeinen om de bovengenoemde 

doeldomeinen te bespreken kan ook beschreven en verklaard worden vanuit de literatuur. 

Kövecses (2003) bespreekt in zijn boek Metaphor and emotion dat emoties vaak in een 

conceptueel verband worden gebracht met een soort kracht. In het geval van de bovenstaande 

symbolische metafoor brengt Thooft het abstracte concept emotie/gevoel in relatie met het 

concrete concept van een stel paarden dat een koets voortdrijft. Dit kan ook gezien worden als 

een soort kracht. De paarden staan symbool voor de kracht die ons voortstuwt en voor de 

driften die we in ons hebben. 

 Een andere vorm van directe metaforiek die veel voorkomt in de artikelen is de 

zogenaamde ‘oefeningen’ die Lisette Thooft meegeeft aan de lezer. In deze vorm van directe 

metaforiek staan zelfs signaleringen voor de metaforische uiting. Door het woord ‘visualiseer’ 

wordt duidelijk gemaakt dat er sprake is van een metaforische uiting. In meerdere artikelen 

geeft Thooft middels deze markeerder aan dat het om een oefening gaat die men kan 

uitvoeren in bepaalde situaties. Deze oefeningen laten zien dat Thooft de lezer niet alleen wil 

informeren maar ook wil adviseren en helpen. Ze dragen bij aan het leggen van een bepaalde 

vorm van contact met de lezer. Door deze oefeningen mee te geven zorgt Thooft ervoor dat 

haar informatie ook buiten de artikelen kracht draagt. Voorbeelden van deze oefeningen zijn: 

- (17) “Visualiseer dat je een stralende lichtbol om je heen hebt. […] Als je regelmatig 

zo'n lichtbol om je heen visualiseert, terwijl je ook steeds voeling houdt met het 

vrouwelijke centrum in je onderbuik, krijg je vanzelf een veilig gevoel”.  

(Thuiskomen) 

- (18) “Merk je dat je moe wordt van een gesprek of heb je een afspraak met iemand die 

je een beetje buikpijn bezorgt, visualiseer dan dat je een gouden mantel omslaat die je 

beschermt tegen energielekkage”. (Energie) 

- (19) “Visualiseer dat je in een groot, stralend ei zit, een ei van bijna transparant, 

fijnstoffelijk spul, met een eierschaal die zich wel tot een halve meter rondom je 

lichaam uitstrekt. Binnen in het ei is jouw veilige plek waar je helemaal jezelf kunt 

zijn”. (Energie) 

Hoewel deze ‘oefeningen’ duidelijk metaforisch zijn, is er toch iets aparts mee. Aangezien het 

een oefening betreft, bedoelt de schrijfster dat de lezer zich werkelijk iets in moet beelden. 
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Deze inbeelding is ook letterlijk in de vorm van een lichtbol, een gouden mantel of een ei. 

Toch is het zo dat hoewel de beeldvorming letterlijk moet worden opgevat, deze inbeeldingen 

metaforen zijn voor wat er echt mee bedoeld wordt, namelijk het bewerkstelligen van een 

bepaald gevoel of effect. Met andere woorden, men kan een mentale oefening uitvoeren om 

een bepaald gevoel of een bepaalde emotie aan te trekken of juist te vermijden. Ook deze 

vorm van het representeren van emotie kan beschreven en verklaard worden vanuit het werk 

van Kövecses (2003). Emoties worden volgens Kövecses vaak geconceptualiseerd in de vorm 

van een natuurlijke of fysieke kracht, zoals in de zin ‘Ik voel me tot hem aangetrokken’. In het 

geval van de oefeningen van Lisette Thooft wordt er een metaforische kracht gebruikt, in de 

vorm van een lichtbol, mantel of ei om ervoor te zorgen dat een bepaald gevoel juist wel of 

niet bewerkstelligd wordt. Ze brengt op deze manier het concept emotie op een andere manier 

in relatie met het concept kracht. 

Dat Lisette Thooft mythosoof is komt uit meerdere artikelen naar voren. Ze zet oude 

of mythologische verhalen in als directe metaforen, waarbij op speelse wijze verschillende 

aspecten van de mythe of het verhaal als brondomein worden gebruikt. Met deze vorm van 

directe metaforiek legt Thooft een verband tussen een oud verhaal of een mythe en de 

werkelijkheid. Een voorbeeld hiervan is: (20) “Narcissus is een schone jongeling in de 

Griekse mythologie, die alleen maar van zichzelf houdt. De nimf Echo wordt verliefd op hem, 

maar hij wil niets van haar afweten. Zijn straf is dat hij verliefd wordt op zijn spiegelbeeld in 

het water. Hij kan zich er niet van losrukken en kwijnt weg, vergeefs hunkerend naar dat 

onbereikbare waterbeeld” (Ego). Direct na dit voorbeeld wordt duidelijk wat de doeldomeinen 

zijn: (21) “Zo kwijnen we weg als we geen echte belangstelling hebben voor andere mensen 

en constant met onszelf bezig zijn”. Het mythologische verhaal vormt een onrealistisch, maar 

toch concreet voorbeeld van de situatie waarin men teveel met zichzelf bezig is. Door een 

voorbeeld te geven van een geromantiseerd maar concreet verhaal kan de lezer zich een beeld 

vormen van wat Thooft met de kwestie bedoelt. Campbell (2002) stelde al dat alle vormen 

van mythen en oude verhalen op psychologische wijze symbolisch is. Elke mythe of verhaal 

heeft een metaforische waarde die vergeleken kan worden met de realiteit. Vaak komt er in 

zo’n mythe of verhaal een bepaalde held of antiheld voor die als symbool gezien kan worden 

voor de mensheid (Campbell, 2002). De metaforische mythe zorgt ervoor dat de lezer zich 

een beeld kan vormen van wat deze mythe in de realiteit betekent. 

 Een andere vorm van een onrealistisch voorbeeld is de paragraaf waarin de vitale 

energie van de mens vergeleken wordt met een slang. Dit komt van een theorie uit Oosterse 

filosofieën. Hoewel deze slang een duidelijke metafoor is voor de vitale energie, is het geen 
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duidelijke metafoor waarbij de lezer zich een goed beeld kan vormen van wat er bedoeld 

wordt. De omschrijving van de metafoor blijft juist redelijk vaag. Een fragment uit deze 

metafoor is: (22) “Onze vitale energie is een slang zeggen wijze boeken en goeroes. Die slang 

ligt opgerold onderaan je ruggengraat, in je onderste chakra’s. Kundalini, heet die slang, een 

Sanskriet woord dat ‘opgerold’ schijnt te betekenen. Het doel van het leven is te zorgen dat de 

slang zich ontrolt en opricht en dat de energie van onder naar boven gaat, naar je bovenste 

chakra en nog hoger: dan word je ‘verlicht’”(Energie). Deze metafoor zorgt niet zozeer voor 

de uitleg of verheldering van het doeldomein. Niet iedereen zal zich even goed kunnen 

voorstellen wat de vergelijking is tussen de slang en de vitale energie. Doordat deze metafoor 

moeilijk te begrijpen is zal deze waarschijnlijk ook op verschillende manieren worden 

opgevat. Uit het onderzoek van Kintsch en Bowles (2002) bleek namelijk dat moeilijk te 

begrijpen metaforen op veel verschillende manieren opgevat worden door de ontvanger. Dit is 

problematisch omdat het teweeg kan brengen dat de lezer de informatie niet interpreteert zoals 

het door de schrijver bedoeld is.  

 Ook gebruikt Lisette Thooft wat meer alledaagse concepten als brondomeinen. Een 

voorbeeld hiervan is de metafoor van het groeiproces van rups tot vlinder, wat staat voor het 

nieuwe begin en de menselijke groei. Deze metafoor komt uit de tekst ‘De waarde van de 

winter’ (Nieuw begin). Deze tekst is uitzonderlijk wat betreft directe metaforiek. Dit komt 

doordat de overkoepelende doeldomeinen ‘de tijd van afwachten’ en ‘het nieuwe begin’ zijn 

en deze doeldomeinen door de tekst heen steeds wordt besproken middels het brondomein van 

de seizoenen. De winter wordt gezien als de tijd waarin met rust neemt en afwacht en de lente 

wordt gezien als het nieuwe begin waarin men in beweging komt. Doordat de metaforen van 

de seizoenen door de tekst heen verweven zijn, creëren ze samen een vorm van directe 

metaforiek die in de gehele tekst tot uiting komt (zelfs in de titel).  

Enkele voorbeelden uit de tekst zijn: 

- (23) “Voor een nieuw begin is er bijna altijd periode van leegte, van schijnbare 

stilstand. Een soort winter...” (Nieuw begin). 

- (24) “Waarom sta ik hier met lege handen, waarom heb ik geen grip op wat er met me 

gebeurt, waarom krijg ik het niet voor elkaar om te zorgen dat het lente wordt, nu 

meteen?” (Nieuw begin). 

- (25) “Een tijd om te zaaien, en een tijd om je tuintje te wieden en netjes bij te houden 

totdat je kunt oogsten” (Nieuw begin). 
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In deze metaforen worden de seizoenen gebruikt om ofwel een wat inactieve situatie, ofwel 

een actieve situatie te conceptualiseren. Het gebruik van de seizoenen als metafoor voor het 

voorbij gaan van de tijd is iets wat vaker gebeurt (Hiraga, 2005). De seizoenen worden dan 

ook voorgesteld als een beweeglijk iets dat ‘voorbij gaat’. De seizoenen lente en zomer 

worden vaak gerelateerd aan periodes van vreugde en genot. De seizoenen herfst en winter 

hebben vaak wat negatievere associaties, aldus Hiraga. 

 

3.2.1.2  Patronen 

In de teksten van Lisette Thooft komen veel patronen van metaforen voor. Deze patronen 

hebben ieder hun eigen functies en karakteristieken en kunnen vaak worden gerelateerd aan 

de genrevariabele ‘structuur’. Per patroon zal hieronder besproken worden op welke manier, 

met welke functie en in welke omstandigheden het voorkomt in de teksten. 

 Herhaling van exact dezelfde metaforische uitdrukking door de tekst heen.  

Dit soort herhaling heeft als functie om de interne consistentie van de tekst te behouden 

(Semino, 2008). Het meest opmerkelijke geval van dit patroon komt voor in de tekst ‘De 

waarde van de winter’. Zoals gezegd, worden in deze tekst de doeldomeinen ‘de tijd van 

afwachten’ en ‘het nieuwe begin’ besproken middels het brondomein van de seizoenen. De 

metaforische uiting van de winter komt door de tekst heen dan ook zeven keer voor. De 

metaforische uiting van de lente komt vijf keer voor. Deze uitingen zorgen voor een 

samenhang van de tekst; voor interne consistentie. Ook zorgen ze voor relationele coherentie, 

de herhaling van de uitingen door de tekst heen creëert herkenbaarheid. Hierdoor kan de lezer 

zich een beeld vormen van wat de relatie is tussen de doeldomeinen en deze brondomeinen. 

Het doeldomein ‘het nieuwe begin’ wordt ook nog op andere metaforische wijze besproken, 

namelijk middels de metafoor van de groei van rups naar vlinder. Het doeldomein ‘de tijd van 

afwachten’ wordt echter alleen besproken aan de hand van de metafoor van de winter. 

Hierdoor treedt er een vorm van highlighting op. Door de eenzijdige manier van de 

bespreking van het doeldomein worden andere kanten van het doeldomein geconceald, 

oftewel onderbelicht. De ‘wintermetafoor’ laat één kant van het verhaal zien, maar bespreekt 

bijvoorbeeld niet dat een tijd van afwachten ook vervelend kan zijn wanneer men geen 

vooruitzicht heeft. Door de seizoenmetaforen te gebruiken wordt ervan uitgegaan dat het op 

een bepaald moment altijd weer ‘lente’ wordt, en er dus een ‘nieuw begin’ aankomt. Dit zal 

echter niet iedereen zo ervaren die in een ‘tijd van afwachten’ zit. Deze manier van 

metafoorgebruik levert in de tekst echter geen problemen op, het zorgt er juist voor dat men 

zich een goed beeld kan vormen van wat de schrijfster met de metafoor probeert te zeggen.  
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 Een ander opmerkelijk geval is de tekst ‘Nooit meer moe’ (Energie). In deze tekst 

wordt veel gespeeld met verschillende brondomeinen voor het bespreken van het doeldomein 

energie. Het concept energie wordt onder andere omschreven als ‘een wonderlijk goedje’, als 

iets dan kan ‘komen en gaan langs mysterieuze wegen’, als personificatie: ‘energie het laat 

afweten’, als iets dat men kan bevoorraden: ‘energievoorraad’ of als iets dan kan ‘weglekken’. 

Een aantal van deze brondomeinen blijft geclusterd in één alinea maar er komen ook een paar 

herhalingen voor door de tekst heen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de metaforische uiting 

‘energievoorraad’, deze komt vijf keer voor in de tekst. Het is een door de auteur gecreëerde 

samenstelling van twee woorden, waarbij het deel ‘voorraad’ metaforisch is. Ook het woord 

‘weglekken’ komt vaker voor in de tekst (vier keer), deze uiting wordt gebruikt om het 

verliezen van energie te bespreken. Deze uitingen zorgen voor een goede samenhang van de 

tekst, dit maakt de tekst leesvriendelijk en zorgt ervoor dat de informatie goed overkomt. Wat 

betreft het idee van highlighting en concealing is er bij dit patroon juist sprake van een 

diversiteit aan perspectieven en wordt hierdoor weinig onderbelicht of juist overbelicht. 

 Herhaling in verschillende aspecten van het brondomein.  

Deze vorm van herhaling heeft als functie dat er een meer specifieke tekstuele constructie van 

het onderwerp kan worden gemaakt (Semino, 2008). Dit patroon komt vooral naar voren bij 

de eerder besproken directe metaforen. De directe metaforen vormen vaak een paragraaf of 

alinea waarbinnen meerdere aspecten van een brondomein aan bod komen. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij de eerdergenoemde directe metafoor van de slang. Er zijn uiteraard ook gevallen 

van dit patroon waarbij het geen directe metafoor betreft. Een voorbeeld hiervan komt uit de 

tekst ‘Nooit meer moe’ (Energie). In deze tekst zien we bijvoorbeeld de volgende vormen 

terugkomen, die terugslaan op de manier waarop we onze energie kunnen behouden: 

‘wapenen’, ‘versterken’ en ‘beschermen’. Uit deze metafooraspecten komt het brondomein 

‘oorlog’ naar voren. Het behouden van energie wordt gezien als iets dat we middels 

daadkrachtige inspanning moeten doen. Een ander voorbeeld komt uit de tekst ‘De sleutel tot 

innerlijke vrede’ (Innerlijke vrede), waarin Lisette Thooft een metafoor gebruikt van een bus 

met passagiers die we in ons hebben, als symbool voor de vele verschillende persoonlijkheden 

en meningen die men tegelijkertijd kan hebben. Aspecten van deze metafoor zijn: ‘bus’, 

‘passagiers’ en ‘buschauffeur’. De verschillende aspecten geven de lezer een breed beeld van 

het onderwerp. De abstractheid van het idee van meerdere persoonlijkheden zorgt ervoor dat 

dit onderwerp moeilijk te bespreken is middels letterlijke taal. De ‘busmetafoor’ zorgt voor 

een duidelijke inbeelding. Ook dit patroon kan aan het idee van highlighting en concealing 

worden gerelateerd. De herhaling van verschillende aspecten van één brondomein zorgt 
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ervoor dat het doeldomein op een eenzijdige manier gepresenteerd wordt waardoor andere 

belangrijke aspecten wellicht worden onderbelicht. Dit is echter niet problematisch, het laat 

het onderwerp juist van een interessante kant zien en zorgt er voor dat het abstracte onderwerp 

op concrete wijze wordt uitgelegd. 

 Clustering van een aantal verschillende metaforen met verschillende brondomeinen.  

Dit soort clusters wordt vaak voor retorische doeleinden gebruikt (Semino, 2008). Het patroon 

komt erg vaak voor. Op vele verschillende plekken in de artikelen maakt Lisette Thooft 

binnen een zin, alinea of paragraaf gebruik van uiteenlopende metaforen. Een voorbeeld 

hiervan is de zin: (26) “Het zijn losse hoopjes, ze hangen als los zand aan elkaar; er komt 

steeds iets bij en er gaat steeds iets af, als duinen waar de wind overheen gaat” (Ego). Deze 

zin bevat vele verschillende brondomeinen, de zin gaat over ‘hoopjes’ van gedachten die uit 

het ego naar voren komen. Dit abstracte doeldomein wordt in deze zin middels diverse 

brondomeinen besproken, het cluster zorgt voor meerdere perspectieven en interpretaties van 

het doeldomein. Deze meerdere perspectieven zouden echter ook voor verwarring kunnen 

zorgen, omdat het onderwerp niet op eenduidige wijze wordt uitgelegd. In het kader van 

highlighting en concealing is er bij dit patroon juist sprake van een bredere bespreking van het 

doeldomein, waardoor minder sprake is van onderbelichting of juist overbelichting. Dit zorgt 

ervoor dat meerdere aspecten van het onderwerp aan bod komen en dat de lezer een breed 

beeld van het onderwerp krijgt.  

 Verlenging van metaforen door de clustering van metaforen met hetzelfde 

brondomein.  

Deze vorm van clustering heeft als functie om aan de hand van diverse metaforen binnen 

hetzelfde semantische veld hetzelfde doeldomein te bespreken (Semino, 2008). De herhaling 

van hetzelfde brondomein binnen een paragraaf of alinea creëert bijna een soort van speling 

met woorden. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de tekst ‘Thuiskomen’ waar het 

brondomein ‘huis/thuis’ vaak herhaald wordt. Deze metaforische uiting staat voor het ‘zich op 

zijn gemak voelen bij zichzelf’: (27) “Thuiskomen in jezelf is dus op je gemak zijn in je 

lijfelijke, maar ook in je emotionele huis, en in je spirituele huis”. Durven voelen wat er te 

voelen valt. Dat betekent dat je ook allerlei minder aangename gevoelens accepteert: spanning 

in je schouders, kramp in je hart... Het hoeft je niet uit je innerlijke huis te jagen, als het er 

maar mag zijn” (Thuiskomen). De ‘huismetafoor’ wordt herhaaldelijk gebruikt waardoor er 

een vermakelijk effect ontstaat. Deze direct opzettelijke metafoor brengt een duidelijke 

perspectiefverandering teweeg die ervoor zorgt dat men zich een goed beeld kan vormen van 

wat de schrijfster wil overbrengen. Aangezien binnen deze tekst het doeldomein ‘zich op zijn 
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gemak voelen bij zichzelf’ alleen middels de ‘huismetafoor’ besproken wordt (highlighting), 

is er geen diversiteit aan brondomeinen (concealing). Dit zorgt ervoor dat de lezer een 

eenzijdig beeld krijgt van wat de schrijfster met dit idee wil zeggen. Ook hier zorgt dit niet 

voor problemen, maar laat het juist op duidelijke wijze zien wat er bedoeld wordt. 

 Combinaties van metaforen met verschillende brondomeinen. 

In dit soort gevallen wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende 

brondomeinen die functioneert als uitleg van een complexe situatie (Semino, 2008). Een 

voorbeeld van een dergelijke complexe situatie komt voor in het artikel ‘Meer lucht in je 

leven’ (Loslaten). Hierin bespreekt Lisette Thooft de complexe situatie van het accepteren van 

emoties. Dit doet ze middels een combinatie van de volgende metaforen: (28) “Pas als je er 

doorheen geakkerd bent, diepe voren hebt getrokken in de modderige bodem van je ziel, kan 

het hele zaakje loskomen en wegvloeien. Of opstijgen als een luchtballon waarvan je het 

touwtje loslaat en die langzaam verdwijnt in de wijde blauwe hemel” (Loslaten). De situatie 

van het accepteren van emoties wordt uitgelegd door middel van een metafoor die te maken 

heeft met de agrarische sector: het graven van voren. Vervolgens wordt het effect besproken 

als een tastbaar of vloeibaar iets dat kan ‘loskomen en wegvloeien’. Ten slotte wordt het 

effect ook nog besproken als zijnde een luchtballon die kan opstijgen. Deze diversiteit aan 

brondomeinen zorgt voor vele verschillende perspectieven binnen een kort tijdsbestek. Er 

wordt de lezer een scala aan brondomeinen toegediend. Hoewel de verschillende 

brondomeinen niet over hetzelfde concept gaan, zorgen ze samen toch voor een 

samenhangend scenario waarbij de lezer zich middels diverse beelden kan voorstellen wat 

bedoeld wordt.  

 Letterlijke-metaforische tegenstellingen, waarbij een metaforische uiting ook letterlijk 

kan worden opgevat.  

Dit fenomeen komt een aantal keer voor. Normaal gesproken wordt dit patroon gebruikt voor 

het creëren van een humoristisch effect (Semino, 2008). De letterlijke-metaforische 

tegenstellingen die in de teksten van Lisette Thooft staan zijn echter weinig humoristisch. Een 

paar voorbeelden van dit soort gevallen zijn (de tegenstellingen zijn dikgedrukt): 

- (29) “We zitten vast, om uiteindelijk als vrije en bewuste mensen - als echte grote 

mensen -te kunnen loskomen” (Loslaten). 

- (30) “Ik typte mijn vingers blauw” (Gedachtenkracht). 

- (31) “Dat betekent: maak het echt leeg, van binnen en buiten” (Winter). 

In voorbeeld (29) kan het woord ‘grote’ gezien worden als een letterlijke maat, maar ook als 

een manier van aanduiden dat iemand volwassen is. In voorbeeld (30) kan het woord blauw 
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letterlijk opgevat worden, wat betekent dat haar vingers letterlijk beurs en blauw werden van 

het typen. Het kan echter ook figuurlijk opgevat worden, wat betekent dat ze heel erg veel 

typte. In voorbeeld (31) staan drie tegenstellingen. Lisette Thooft bespreekt in de paragraaf 

waarin deze zin staat het ‘innerlijke opruimen’, maar ook het fysieke, letterlijke opruimen. 

Bovenstaande woorden kunnen daarom op twee manieren worden opgevat. 

 Signaleringen van metaforische uitingen, waarbij er aan de hand van linguïstische 

middelen duidelijk gemaakt wordt dat er een metaforische uiting wordt genoemd. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een signaalwoord, wordt expliciet duidelijk gemaakt 

dat er binnen de zin sprake is van een vergelijking. De functie van dit soort signaalwoorden is 

dat ze de interpretatie van de lezer geleiden (Semino, 2008). Het perspectief van de lezer 

wordt op opzettelijke of onopzettelijke wijze gericht op de vergelijking tussen twee domeinen. 

Een paar voorbeelden van dit soort signaleringen zijn (de signaleringen zijn dikgedrukt): 

- (32) “[…]waarop je als het ware ingeplugd wordt” (Innerlijke vrede). 

- (33) “En die als een boemerang naar je terugkeert” (Gedachtenkracht).  

- (34) “Mantra's vegen je gedachten schoon, als het ware” (Gedachtenkracht). 

Deze signaleringen zorgen ervoor dat de interpretatie van de lezer een bepaalde richting op 

gestuurd wordt. Bovenstaande gevallen zijn dan ook opzettelijke metaforen die een 

perspectiefverandering teweeg brengen. De signaalwoorden leggen hier extra de nadruk op. 

 Intertekstuele relaties die ontstaan doordat bepaalde metaforen terugkomen in andere 

teksten.  

Dit patroon is niet van toepassing omdat de analyse over artikelen binnen één tijdschrift gaat. 

 

Wat duidelijk wordt uit het voorgaande is dat sommige patronen zorgen voor het 

belichten van één bepaalde kant van een concept (higlighten), waardoor andere kanten 

onderbelicht blijven (concealen). Dit komt vooral naar voren in het patroon waarbij er binnen 

een tekst maar één brondomein wordt gebruikt bij het bespreken van het doeldomein. Het 

overbelichten of onderbelichten van bepaalde aspecten kan voor een eenzijdige bespreking 

van het onderwerp zorgen. Dit is in de teksten echter niet problematisch. De abstracte 

onderwerpen worden op bepaalde wijze middels concrete voorbeelden uitgelegd. Deze uitleg 

zorgt eerder voor een helder beeld dan voor een eenzijdig, gestuurd beeld. De schrijfster 

probeert op haar eigen wijze een bepaalde kant van de onderwerpen te laten zien, die relevant 

kan zijn voor bepaalde situaties of omstandigheden. Lisette Thooft maakt echter niet altijd 

gebruik van eenzijdige brondomeinen, vaak bespreekt ze het doeldomein middels meerdere 
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verschillende brondomeinen, zodat het onderwerp vanuit meerdere perspectieven besproken 

wordt. 

 

3.2.2 Communicatie 

Voor het bespreken van de communicatieve dimensie van metaforen is gekeken naar de 

opzettelijkheid van de metaforen. Binnen de bespreking van de opzettelijkheid van de 

metaforiek zullen de tekstvariabelen inhoud, type, vorm en structuur in acht worden genomen. 

 

3.2.2.1 Opzettelijkheid 

In de artikelen van Lisette Thooft komt een grote variatie aan opzettelijke en onopzettelijke 

metaforen voor. De hoeveelheid opzettelijke metaforen in de teksten is relatief hoog, namelijk 

37.3%. Dit betekent dat 62.7% van de metaforen onopzettelijk zijn. Deze percentages 

betreffen de metaforiek van alle teksten samen. Het relatief hoge percentage opzettelijke 

metaforen komt niet door enkele uitschieters van teksten waarin het percentage opzettelijke 

metaforen buitensporig hoog is. De hoeveelheid opzettelijke metaforen is per tekst namelijk 

redelijk gelijk verdeeld. Er is echter wel een artikel waarin juist veel onopzettelijke metaforen 

staan, namelijk het artikel ‘Alles is liefde’.  

3.2.2.1.1 Inhoud 

Zoals gezegd liggen de tekstonderwerpen ver uit elkaar. De inhoud van de teksten is daarom 

erg divers. Sommige onderwerpen behoeven weinig opzettelijke metaforiek, dit is 

bijvoorbeeld het geval bij het onderwerp ‘liefde’. In de tekst die over de liefde gaat, maakt 

Lisette Thooft veel gebruik van onopzettelijke personificaties, zoals in de zin: (35) “Liefde 

die niet vraagt maar geeft en blijft geven, ook als er niets terugkomt” (Liefde). Het onderwerp 

‘energie’ wordt echter middels een grote diversiteit aan opzettelijke metaforen besproken. Het 

concept energie wordt vergeleken met ‘een wonderlijk goedje’, als iets dan kan ‘komen en 

gaan langs mysterieuze wegen’, als personificatie waarin je ‘energie het laat afweten’ en nog 

meer concrete voorbeelden. Het onderwerp wordt van vele kanten belicht, waarbij de 

opzettelijkheid een duidelijke rol speelt. De lezer wordt vaak aangezet tot het maken van een 

perspectiefverandering die ervoor zorgt dat het doeldomein op een bepaalde wijze 

geïnterpreteerd kan worden. Wanneer een onderwerp op deze manier wordt besproken kan de 

lezer zich een duidelijk beeld vormen van wat de auteur wil overbrengen.  

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de tekst met het onderwerp ‘nieuw begin’. In deze 

tekst, waarin het nieuwe begin wordt vergeleken met het concept ‘lente’, wordt op consistente 
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wijze een vergelijking gelegd tussen het leven en de seizoenen. Deze vergelijking biedt een 

vernieuwend perspectief op het onderwerp. Door de vergelijking met de seizoenen zijn de 

twee domeinen met elkaar verweven en vormen ze een directe metafoor waarbij beide 

brondomeinen in gelijke mate besproken worden. De variatie in opzettelijkheid heeft 

waarschijnlijk vooral te maken met de persoonlijke stijl van Lisette Thooft. Ieder onderwerp 

kan heel opzettelijk of juist onopzettelijk metaforisch worden besproken. De mate van 

opzettelijkheid in de artikelen staat dus waarschijnlijk niet zozeer in relatie tot het onderwerp 

maar meer tot de persoonlijke stijl van Lisette Thooft. 

 

3.2.2.1.2 Type 

Het teksttype staat op bepaalde wijze in verband met de opzettelijkheid van de metaforiek. De 

artikelen van Lisette Thooft worden op verhalende, beschrijvende en betogende wijze 

opgesteld. Deze teksttypes komen ook vaak samen binnen één artikel voor. Het is 

bijvoorbeeld zo dat wanneer Lisette Thooft op verhalende/beschrijvende wijze een situatie uit 

haar eigen leven bespreekt, er weinig gebruik wordt gemaakt van opzettelijke metaforiek. Het 

waargebeurde verhaal wordt dan vaak middels letterlijke taal, met daardoorheen een aantal 

onopzettelijke metaforen besproken.  

Het komt uiteraard ook zeker voor dat Lisette Thooft gebruik maakt van opzettelijke 

metaforiek wanneer ze op verhalende wijze iets bespreekt. Dit zien we bijvoorbeeld terug in 

de tekstdelen waarin ze oude mythes of verhalen omschrijft die opzettelijk en direct gebruikt 

worden om het perspectief van de lezer te veranderen door de manier waarop het doeldomein 

gepresenteerd wordt. 

Vaak is het ook zo dat wanneer Thooft een hypothetische situatie beschrijft, ze gebruik 

maakt van opzettelijke metaforen, zodat de lezer zich een goed beeld kan vormen van wat 

bedoeld wordt. Een voorbeeld hiervan is: (36) “Grassprietjes gaan niet harder groeien 

wanneer je eraan trekt; een natuurlijk of innerlijk proces kun je niet met je wilskracht 

opjagen” (Nieuw begin). Ze gebruikt dit soort opzettelijke metaforen ook vaak wanneer ze op 

betogende wijze tot een standpunt wil komen. In de tekst over het nieuwe begin gebruikt 

Thooft bijvoorbeeld een aantal opzettelijke brondomeinen. Voorbeelden hiervan zijn uiteraard 

de seizoenen die staan voor het leven, maar ook de ademhaling die staat voor de leegte vóór 

het nieuwe begin en de vlinder die staat voor de manier waarop de mens zich ontwikkelt. 

Deze voorbeelden bouwen samen het betoog op waarin Thooft duidelijk wil maken dat een 

moment van rust nodig is wanneer er een nieuw begin aan zit te komen. Bij deze betogende 
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gevallen is het vaak ook zo dat de metafoor tevens in letterlijke taal wordt uitgelegd. Dit doet 

Thooft niet altijd, maar wanneer het betoog, het verhaal of de beschrijving een metafoor bevat 

die niet volledig helder is en er daarom moeilijk een vergelijking kan worden gemaakt, 

bespreekt ze expliciet wat het doeldomein is. Een voorbeeld hiervan komt uit de 

‘vlindermetafoor’: (37) “De moraal van het verhaal: soms moet er vrijwel niets van je oude 

leven overblijven om te zorgen dat je op een dag, als de tijd rijp is, je vleugels kunt uitslaan en 

een nieuw en stralend zelf aan de wereld kunt presenteren. Denk je ongeduldig: waar blijft 

nou dat nieuwe begin? Ga dan eens na of je wel echt alles al kwijt bent van het oude dat je 

niet wilt meeslepen de nieuwe tijd in” (Nieuw begin). Dit laat zien dat Thooft de metaforische 

onderwerpen vaak ook op letterlijke wijze bespreekt. 

3.2.2.1.3 Vorm en structuur 

Wat betreft de vorm en de structuur van de opzettelijke en onopzettelijke metaforen door de 

tekst heen is er een grote variatie tussen de teksten te zien. Het komt bijvoorbeeld vaak voor 

dat in het begin van de artikelen veel onopzettelijke metaforen staan. Wanneer dit in een 

artikel het geval is, staan de opzettelijke metaforen vaak aan het eind van de tekst geclusterd 

in een eigen paragraaf. Meestal is het dan tevens zo dat de paragraaf als titel het onderwerp 

van het brondomein heeft, en dat in de paragraaf zelf meerdere aspecten van dit brondomein 

belicht worden. Deze structuur zorgt voor een duidelijke bespreking van meerdere aspecten 

van het brondomein binnen één hele paragraaf, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder 

samenhang is in de tekst omdat de paragraaf een eigen onderwerp heeft dat alleen op die plek 

besproken wordt. Dit is bijvoorbeeld zo in de tekst over het levenspad. Aan het begin van het 

artikel staat een anekdote over iets wat Thooft zelf heeft meegemaakt, hierin blijft ze vrij 

letterlijk: (38) “Op een dag, jaren geleden, sloeg ik een uitnodiging af die mijn leven een 

andere wending had kunnen geven. Niet dat ik dat toen wist. Pas later zag ik welke kans ik 

had laten lopen, en nog weer veel later begreep ik ook waarom ik dat had gedaan” 

(Levenspad). Aan het eind van het artikel staat een op zichzelf staande paragraaf met daarin 

de eerder besproken metafoor van de koetsier en de heer: (39) “We zijn als koetsen, zei de 

mysticus Gurdjieff, met paarden ervoor, een koetsier op de bok en een heer binnen in de 

koets” (Levenspad).  

Een andere manier waarop opzettelijke metaforen in de teksten gestructureerd zijn is 

door de tekst heen. Er is een aantal teksten (Thuiskomen, Nieuw begin, Aandacht) waarin het 

hoofdonderwerp middels één brondomein wordt besproken, dit brondomein is hierin in 

gelijke mate door de tekst heen te vinden. Het brondomein wordt dan vaak door uitingen van 
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een aantal woorden, een zin, of een kleine alinea besproken. Doordat het een vorm van 

herhaling van opzettelijke metaforen betreft, is er sprake van consistentie en dus van 

herkenbaarheid, wat de tekst goed leesbaar maakt. De structuur zorgt voor een opbouw van 

het complexe beeld.  

Er is ook een artikel (Loslaten) waarin zeer uiteenlopende bron- en doeldomeinen 

aangehaald worden voor de bespreking van het onderwerp. In het artikel wordt een vrij breed 

onderwerp omschreven, waardoor vele kanten belicht worden. Hierdoor bevinden er zich door 

de tekst heen hier en daar opzettelijk metaforische uitingen. Het zijn vaak redelijk vage 

metaforische uitingen, die de boodschap niet altijd helderder maken, maar soms ook juist 

vager. Een voorbeeld hiervan is de eerder besproken zin (40) “Pas als je er doorheen geakkerd 

bent, diepe voren hebt getrokken in de modderige bodem van je ziel, kan het hele zaakje 

loskomen en wegvloeien” (Loslaten). Deze uiting blijft vrij vaag en zal wellicht niet door alle 

lezers begrepen worden. 

  Het artikel ‘Kies je of word je gekozen’ is ook één van de artikelen waarbij er in het 

begin veel onopzettelijke metaforen staan en aan het eind veel opzettelijke, geclusterd binnen 

een paragraaf. Binnen deze tekst wordt het onderwerp van het levenspad besproken. Deze 

tekst bevat meerdere opzettelijke metaforen die een zin of een korte alinea behelzen. Een 

voorbeeld hiervan is: (41) “Het voelt toch wat armoedig als we alleen maar toneelspelers 

zouden zijn die helemaal vastzitten aan het scenario van een of andere grote Toneelschrijver, 

zonder eigen inbreng” (Levenspad). Deze en andere opzettelijke metaforen bespreken samen 

een diversiteit van aspecten van het onderwerp. Aan het eind van de tekst staat de paragraaf 

‘De koetsier en de heer’, deze paragraaf gaat heel specifiek in op een opzettelijke metafoor 

die op zichzelf bijna een eigen stukje tekst vormt. De paragraaf wordt dan ook niet in verband 

gebracht met de voorgaande of volgende paragraaf. Hierdoor wordt de opzettelijke metafoor 

een geheel eigen afzonderlijk stukje informatie. Dit zou er voor kunnen zorgen dat de relatie 

tussen bron- en doeldomein niet meteen duidelijk wordt. Lisette Thooft bespreekt echter aan 

het begin van de paragraaf al expliciet wat de bron- en doeldomeinen zijn, waardoor de 

relaties tussen de domeinen makkelijk voor te stellen zijn.  

 

Uiteraard is het zo dat de onopzettelijke metaforen door de teksten heen vaak 

voorkomen. Deze onopzettelijke metaforen behelzen vaak een uiting van één of twee 

woorden. In deze metaforen is niet altijd een duidelijke structuur te herkennen, omdat ze vaak 

juist zo verweven zijn met de letterlijke taal. Zoals gezegd komen ze aan het begin van de 

artikelen vaak veel voor. Aan het begin van de artikelen bespreekt Lisette Thooft vaak een 
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eigen ervaring met betrekking tot het onderwerp. Ze bespreekt een anekdote uit haar eigen 

leven of vertelt haar mening over het onderwerp. Omdat er een waargebeurde situatie 

besproken wordt, zijn vergelijkingen met andere concepten wellicht niet nodig. Herhaling van 

onopzettelijke metaforische uitingen door de teksten heen getuigt van een persoonlijke stijl. 

Het is zeer afhankelijk van het soort onopzettelijke metafoor of deze ook iets toevoegt en de 

vorm en de structuur van de tekst. 

 

3.2.3 Denken 

Voor het bespreken van de dimensie van de gedachte van metaforen is gekeken naar de 

conventionaliteit van de metaforen en naar het metafoortype personificatie. Binnen de 

bespreking van de conventionaliteit van de metaforen zal eerst een aantal veelvoorkomende 

gevallen besproken worden, waarna een aantal uitzonderlijke gevallen besproken wordt. 

 

3.2.3.1 Conventionaliteit 

In de artikelen van Lisette Thooft komt een grote variatie aan conventionele en innovatieve 

metaforen voor. De hoeveelheid innovatieve metaforen in de teksten is relatief hoog, namelijk 

39.3%. Dit betekent dat 60.7% van de metaforen conventioneel is. Deze percentages betreffen 

de metaforiek van alle teksten samen. Het relatief hoge percentage innovatieve metaforen 

komt niet door enkele uitschieters van teksten waarin het percentage innovatieve metaforen 

buitensporig hoog is. De hoeveelheid innovatieve metaforen is per tekst namelijk redelijk 

gelijk verdeeld.  

 

Er is een aantal conventionele en innovatieve metaforen dat in meerdere teksten terug 

komt. Door het well being genre en door de stijl van de schrijfster is er een bepaalde vorm van 

herhaling in metaforische uitingen in de teksten te zien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

conventionele metafoor HET LEVEN IS EEN REIS. Deze bij uitstek conventionele metafoor 

komt in zeven van de tien teksten voor, in vele vormen en op vele verschillende manieren. 

Maar niet alleen het leven wordt als reis geconceptualiseerd. Ook de conventionele metafoor 

ENERGIE IS EEN REIS komt in één van de teksten voor; (42) “Energie komt en gaat langs 

mysterieuze wegen”. In deze zin wordt een oude conventionele metafoor in een nieuw jasje 

gestoken door er een nieuw doeldomein aan te koppelen. Het blijft echter een conventionele 

metafoor, omdat het concept van de reis gelexicaliseerd is. Het gebruik van deze 

conventionele metafoor in een vernieuwde vorm laat zien dat Thooft op originele wijze 

gebruik maakt van metaforiek. Dit kan een vorm van ‘revitalisatie’ genoemd worden (Steen, 
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2013b), wat betekent dat er een conventionele metafoor op vernieuwende wijze gebruikt 

wordt. Deze vorm van revitalisatie laat zien dat er geen duidelijke scheidingslijn is tussen 

conventionele en innovatieve metaforen.  

Een andere conventionele metafoor die vaak voorkomt in de tekst is het woord ‘diep’ 

of een vertakking daarvan. Deze metaforische uiting komt in negen van de tien teksten voor, 

zoals in deze zin; (43) “Gedachtenkracht werkt kennelijk als je zo gefocust en geconcentreerd 

bent als in een diepe meditatie” (Gedachtenkracht). Het woord ‘diep’ wordt op vele manieren 

gebruikt om vele verschillende concepten uit te liggen, zoals ook in de zin: (44) “Toen ik 

klaar was met huilen, wist, voelde ik ineens - het was heel subtiel, maar onmiskenbaar -dat ik 

diep, diep bemind werd door het leven zelf” (Liefde). Of in de zin; (45) “Als we een graadje 

dieper kijken naar het onderwerp energie, komen we in oosterse filosofieën terecht” 

(Energie). Deze verschillende conceptualisaties van het woord ‘diep’ laten zien dat de 

conventionele metaforische uiting op zeer diverse wijzen gebruikt kan worden. Hoewel het 

woord in zoveel verschillende contexten geplaatst kan worden, zijn alle betekenissen van het 

woord gelexicaliseerd en daardoor conventioneel.  

Dit geldt ook voor het woord ‘loslaten’, deze term komt een aantal keer voor in vier 

van de tien teksten. Ook deze conventionele metaforische uiting komt vaak voor in vele 

verschillende omstandigheden en met verschillende betekenissen, zoals de volgende: (46) “Is 

er niets meer wat je kunt doen, laat het dan los.”, (47) “De clou is dat je jezelf ook weer kunt 

loslaten, telkens weer”. en (48) “Loslaten betekent dat je doet wat je kunt en daarna 

opgeruimd verdergaat” (Loslaten). De term ‘loslaten’ past sterk bij het well being genre. Het 

is een term die vaak wordt ingezet om uit te drukken dat men zich ergens niet om moet 

bekommeren. Zoals in de voorbeelden te zien is kan de term op meerdere manieren gebruikt 

en opgevat worden.  

Ten slotte is er nog een uitzonderlijke conventionele metafoor die in meerdere teksten 

terugkeert. Dit is de uiting ‘zaaien en oogsten’, deze uiting komt in verschillende vormen in 

vier teksten voor. In twee van deze vier teksten gebruikt Thooft deze uiting in de vorm van 

een gezegde: (49) “Zaai een gedachte, oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonte. 

Zaai een gewoonte, oogst een karakter. Zaai een karakter, oogst een levenslot” 

(Gedachtenkracht). Deze conventionele metaforische uiting is uitzonderlijk omdat hij ook 

opzettelijk metaforisch is. Hoewel het een conventionele metafoor is, wordt het perspectief 

van de lezer toch gericht op het brondomein.  

 Er is ook een innovatieve metafoor die in meerdere teksten voorkomt. Dit is de 

metafoor van de koetsier en de heer. Deze komt in de teksten over het levenspad en over het 
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ego voor. De eerste tekst is in 2011 geschreven en de tweede in 2014. Opvallend is dat deze 

innovatieve, opzettelijke en directe metafoor bijna op dezelfde wijze in de teksten voorkomt. 

In beide gevallen beslaat de bespreking van de metafoor een geheel eigen op zichzelf staande 

alinea.  

 Al deze vormen van herhaling getuigen van een bepaalde persoonlijke stijl van Lisette 

Thooft. De herhaling laat zien dat de kennis die ze heeft over de onderwerpen die ze in haar 

artikelen bespreekt, in meerdere facetten van het leven toe te passen is. Dit laat een bepaalde 

karakteristiek zien van het metafoorgebruik van Lisette Thooft. Hoewel ze over uiteenlopende 

onderwerpen schrijft, zijn er toch bepaalde tekstuele kenmerken die herhaaldelijk 

terugkomen. De herhaling laat ook zien dat bepaalde informatie volgens Thooft alleen op een 

dergelijke metaforische wijze goed te bespreken is.  

 

De teksten bevatten een aantal bijzondere gevallen voor wat betreft de 

conventionaliteit van de metaforiek. Eén van deze bijzondere gevallen is de tekst ‘Alles is 

liefde’ (Liefde). Uit de literatuur komt naar voren dat het onderwerp van de liefde eigenlijk 

bijna alleen maar op metaforische wijze besproken kan worden (Lakoff & Johnson, 1980; 

Kövecses, 2010). Het is dan ook zo dat er een grote hoeveelheid aan conventionele metaforen 

bestaat die over de liefde gaan.  

In de tekst ‘Alles is liefde’ komen maar weinig van de bekende conventionele 

liefdesmetaforen voor. Er wordt wel gebruikt van een ander type metaforen, namelijk 

personificaties, dit zal later besproken worden. Wat opvallend is, is dat in deze tekst toch nog 

28.6% van de metaforen innovatief is. Een voorbeeld van zo’n innovatieve metafoor die over 

de liefde gaat is: (50) “Je liefde heeft een bepaalde marktwaarde, en die wil je ook terug” 

(Liefde). Een ander voorbeeld is de zin: (51) “Liefde regisseert de dans van de atomen; alle 

vormen in de materie hangen van liefde aan elkaar” (Liefde). Deze voorbeelden laten zien dat 

in deze tekst het onderwerp liefde op een vrij vernieuwende wijze besproken wordt. Lisette 

Thooft belicht in dit artikel een geheel andere kant van het verhaal over de liefde.  

 Een ander bijzonder geval is de tekst ‘Kies je, of word je gekozen?’ (Levenspad). 

Zoals gezegd gaat deze tekst over het levenspad, de ondertitel luidt dan ook: (52) “Kiezen wij 

ons eigen levenspad of worden we geleid door het lot?” (Levenspad). Door dit onderwerp en 

deze ondertitel zou verwacht kunnen worden dat de conventionele metafoor HET LEVEN IS 

EEN REIS vaak voorkomt in de tekst. Het tegendeel is echter waar, verschillende 

vertakkingen van deze metafoor komen maar vijftien keer voor. Enkele voorbeelden zijn: (53) 

“Waarom laat ik toch altijd mijn liefdesleven voorgaan op mijn eigen belangen?”, (54) “Of je 
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de weg omhoog bewandelt of de weg omlaag: die fundamentele keuze heb je nog altijd zelf in 

de hand” en (55) “Op het spirituele pad draait het eigenlijk helemaal om die mysterieuze 

instantie die 'nee' kan zeggen, die zich kan losmaken van het verleden” (Levenspad).  

De manier waarop ons leven verloopt wordt echter ook veel op innovatieve wijze 

besproken, het is zelfs zo dat 51.7% van de metaforen in deze tekst innovatief zijn. Nu komt 

dit deels door de paragraaf van de koetsier en de heer, waarin een grote hoeveelheid aan 

innovatieve metaforen staat, maar desalniettemin worden er door de tekst heen voor de 

bespreking van het onderwerp veel innovatieve metaforen gebruikt. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn: (56) “We kiezen met onze voeten, zoals dat heet - met onze dagelijkse acties. 

Wat je doet of juist laat, duwt je in een bepaalde richting.”, (57) “De ene partij stelt dat je 

lotsbestemming vastligt, wat je ook doet of denkt, omdat God allang in zijn grote boek 

geschreven heeft hoe jij zult leven.” en (58) “Klotho spon de levensdraad van ieder mens, 

geloofde men” (Levenspad). Deze voorbeelden laten zien dat het onderwerp ook op vele 

andere manieren dan alleen HET LEVEN IS EEN REIS besproken wordt. De verschillende 

perspectieven zorgen voor een breed beeld van de informatie die de schrijfster wil 

overbrengen.  

  Deze (en andere) uitzonderlijke gevallen laten zien dat de manier waarop Lisette 

Thooft metaforen inzet voor het overbrengen van de informatie, niet gebruikelijk is. De 

manier waarop ze metaforen gebruikt spreekt veel van de reeds bestaande theorieën over 

conventioneel metafoorgebruik tegen. Het laat zien dat men niet alleen over het leven of over 

de liefde nadenkt in termen van een reis. Deze concepten kunnen ook op andere, originele 

metaforische wijze worden besproken. Lisette Thooft probeert deze alledaagse onderwerpen 

dan ook in een ander daglicht te stellen waarop de lezer er op een andere manier over na kan 

denken.  

 

3.2.3.2 Personificatie 

Het metafoortype personificatie komt in de teksten van Lisette Thooft op vele verschillende 

manieren voor. Niet elk onderwerp leent zich voor een bepaalde mate van personificatie, maar 

in bijna elke tekst komt het hier en daar wel voor. Het abstracte genre zorgt ervoor dat uitleg 

middels menselijke brondomeinen soms nodig is, dit maakt sommige vage concepten 

concreet. De personificaties voegen niet in iedere tekst direct iets toe aan de vorm of structuur 

van de tekst, maar laten wel iets van de persoonlijke stijl van Thooft zien.  

 De personificaties komen in vele verschillende vormen voor. Ook hebben ze 

verschillende maten van opzettelijkheid en verschillende functies. Er staat in de teksten een 
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groot aantal zeer onopzettelijke personificaties, die niet zo snel als personificatie opgevat 

zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn (de personificaties zijn dikgedrukt):  

- (59) “De tv zat er niet mee, voor mij tien anderen en er werd dus een andere vrouw 

voor het optreden gevonden”. (Levenspad) 

- (60) “Het avondje uit liep trouwens helemaal niet naar wens”. (Levenspad) 

- (61) “Maar het hindoeïsme ziet het anders, dat gelooft in karma: de manier waarop je 

vorige levens geleid hebt, bepaalt voor een groot deel hoe je in dit leven terechtkomt 

en wat er met je gebeurt”. (Levenspad) 

Deze personificaties zijn vrij onopzettelijk met de tekst verweven. Het gebruik van dit soort 

personificaties is gelexicaliseerd en dus conventioneel. Opvallend bij voorbeeld (59) en bij 

voorbeeld (61) is dat de woorden ‘tv’ en ‘hindoeïsme’ ook nog een vorm van metonymie zijn. 

Een metonymie is een stijlfiguur waarbij er een term gebruikt wordt die in letterlijke zin iets 

weergeeft dat slechts in relatie staat met wat werkelijk bedoeld wordt. Het valt buiten de 

proporties van dit werk om ook dit stijlfiguur te bespreken, maar het is op zijn minst 

opvallend te noemen dat deze twee figuren binnen een tekst meerdere malen samen 

voorkomen.  

 Een andere vorm van personificatie die een aantal keer voorkomt in de teksten is de 

vorm waarin een abstract concept wordt neergezet als iets dat kan weggaan en weer terug kan 

komen. Voorbeelden hiervan zijn (de personificaties zijn dikgedrukt): 

- (62) “Energie komt en gaat langs mysterieuze wegen”. (Energie) 

- (63) “Emoties komen en gaan - daar zijn ze voor ontworpen, bij wijze van spreken”. 

(Loslaten) 

- (64) “Liefde die niet vraagt maar geeft en blijft geven, ook als er niets terugkomt”. 

(Liefde) 

De concepten ‘energie’, ‘emotie’ en ‘liefde’ worden in deze gevallen neergezet als iets met 

een geest en een wil. Het zijn allen ook vertakkingen van de conventionele metafoor HET 

LEVEN IS EEN REIS. De abstracte onderwerpen worden in het perspectief gezet van een 

reis. Het zijn allen onopzettelijke metaforen, maar wanneer er meerdere onopzettelijke 

personificaties bij elkaar geclusterd worden kan dit soms een opzettelijk effect krijgen. De 

aandacht wordt in voorbeeld (64) nadrukkelijk op de personificatie gelegd. Dit zorgt ervoor 

dat het concept van de liefde echt als zijnde een actor wordt neergezet.  

 Er staat nog een aantal opvallende personificaties in de teksten, deze zullen hieronder 

worden besproken (de personificaties zijn dikgedrukt):  
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- (65) “Mantra's vegen je gedachten schoon, als het ware. En schone gedachten 

brengen schoonheid in je leven” (Gedachtenkracht). 

- (66) “Zelfs wat je denkt of niet denkt, doet mee” (Levenspad). 

- (67) “Miljoenen smachtende harten voelden zich begrepen”(Liefde). 

- (68) “Ik ben er niet verlicht van geworden, maar die ervaring heeft wel een soort 

bodem gelegd in mijn ziel die er daarvoor niet was” (Liefde). 

Ieder van deze voorbeelden laat weer een totaal andere vorm en functie van personificatie 

zien. De eerste zin van voorbeeld (65) is bijvoorbeeld vrij opzettelijk, en zorgt ervoor dat het 

perspectief van de lezer veranderd wordt door de manier waarop het doeldomein 

gepresenteerd wordt. De personificatie in de tweede zin van dit voorbeeld is vrij onopvallend 

maar voegt iets toe aan wat de schrijfster met de eerste zin wilt overbrengen. Voorbeeld (66) 

is onopzettelijk maar de vorm van personificatie houdt de beoogde informatie nog vrij 

abstract en zorgt niet direct voor verheldering van de relatie tussen bron- en doeldomein. 

Voorbeeld (67) is weer een combinatie van een vorm van metonymie met een vorm van 

personificatie. De woorden ‘harten’ en ‘zich’ zijn metonymieën en het feit dat deze als 

handelend/voelend wezen worden neergezet maakt het een personificatie. In voorbeeld (68) 

wordt het concept ‘ervaring’ neergezet als handelend wezen. In deze zin staat zelf een 

combinatie van metaforen, iets wat de metafoorstructuur nog complexer maakt. Het woord 

‘bodem’ is namelijk ook erg metaforisch van aard en dit concept wordt dan ook nog eens in 

relatie gebracht met de personificatie van het woord ervaring. Deze complexe 

metafoorstructuur zorgt echter niet voor verwarring, dit komt mede doordat deze metaforische 

uitingen conventioneel zijn en daarom niet vernieuwend zijn.  

 

Een apart geval van personificatie is de tekst die gaat over de liefde. Deze gehele tekst is 

gestructureerd aan de hand van de personificatie van de liefde. Door de tekst heen komen op 

vele plekken diverse vormen van personificaties van de liefde voor. Deze structuuropbouw 

zorgt voor een hoge mate van relationele coherentie en voor interne consistentie. Door de 

herhaling van verschillende vormen van deze personificatie wordt de tekst goed leesbaar 

gemaakt. Desalniettemin is het vanuit de literatuur gezien niet gebruikelijk om dit onderwerp 

in een dergelijk grote mate te personifiëren. Doorgaans wordt de liefde besproken middels 

conventionele metaforen als LIEFDE IS EEN REIS en LIEFDE IS EEN GEZAMENLIJK 

KUNSTWERK en LIEFDE IS OORLOG. In dit artikel komt geen van deze conventionele 

metaforen voor. Het concept liefde wordt vooral besproken middels de hierboven genoemde 

conceptuele LIEFDE IS EEN HANDELEND WEZEN. Dit metafoorgebruik laat zien dat 
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liefde niet altijd besproken wordt middels deze typische conceptuele metaforen, maar dat er 

ook andere manieren zijn om dit abstracte onderwerp te bespreken. Enkele voorbeelden van 

personificaties uit dit artikel zijn (de personificaties zijn dikgedrukt):  

- (69) “Liefde zorgt ervoor dat de wereld draait en brengt de hemel op aarde”. 

(Liefde) 

- (70) “Liefde doet pijn, liefde verwondt, liefde geeft littekens op je hart”. (Liefde) 

- (71) “De geduldige, lankmoedige Liefde die wordt beschreven in het beroemde 

Bijbelvers 1 Corinthiërs 13: Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in 

alles volhardt ze”. (Liefde) 

- (72) “Liefde die niet zwelgt in zelfmedelijden”. (Liefde) 

- (73) “Het is wel een hebberige soort liefde”. (Liefde) 

- (74) “Er valt veel te genieten - maar je kunt er ook door worden meegesleurd en jezelf 

erin verliezen”. (Liefde) 

Deze voorbeelden laten zien dat de liefde in deze tekst op vele verschillende wijzen 

gepersonifieerd wordt. De personificaties zijn er niet alleen in de vorm van werkwoorden 

maar ook in de vorm van bijvoeglijk naamwoorden (in het derde en vijfde voorbeeld). Door 

het onderwerp op zoveel manier te bespreken laat Thooft nieuwe perspectieven op het 

onderwerp zien. De personificaties die in dit artikel staan maken de beoogde informatie echter 

niet altijd duidelijker, sommige zorgen juist voor meer abstractie. Dit getuigt ook van een 

bepaalde persoonlijke stijl van Lisette Thooft. De mate van abstractie past bij het genre maar 

ook bij de manier waarop Thooft haar kennis overbrengt op de lezer.  

 

Kort samengevat kan gezegd worden dat elk van de bovengenoemde metafooraspecten een 

grote variatie laat zien in de manier waarop Lisette Thooft gebruik maakt van metaforen. 

Door middel van de oefeningen die ze opgeeft in de vorm van directe metaforiek betrekt ze de 

lezer bij haar verhaal en zorgt ze ervoor dat de lezer ook echt iets kan bewerkstelligen met de 

informatie. Thooft maakt ook veel gebruik van mythes, verhalen en persoonlijke informatie 

om haar boodschap over te brengen. De vergelijkingen die ze tussen bepaalde domeinen 

maakt zijn echter niet altijd even helder en zorgen soms juist voor abstractie. De patronen die 

uit het metafoorgebruik naar voren komen zorgen ieder op eigen wijze voor een bepaalde 

structuur in de tekst. Ook hebben de patronen vaak te maken met het idee van highlighting en 

concealing. De metafoorpatronen zorgen er soms voor dat bepaalde kwesties overbelicht 

worden waardoor andere kwesties indirect worden onderbelicht.  
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 De artikelen bevatten een grote hoeveelheid opzettelijke metaforen, iets wat 

uitzonderlijk is. De opzettelijkheid van de metaforen kon gekoppeld worden aan de vier 

genrevariabelen. De mate van opzettelijkheid in een tekst staat niet zozeer in verband met het 

onderwerp of de inhoud van de tekst maar vooral met de persoonlijke stijl van Lisette Thooft. 

Hoewel de teksten qua vorm en structuur niet allemaal gelijk waren, waren er toch een aantal 

gelijkende kenmerken te zien wat betreft de vorm en structuur van de (on)opzettelijke 

metaforen.  

 Er komt ook een grote hoeveelheid aan innovatieve metaforen voor in de tekst, dit is 

vrij uitzonderlijk. Thooft laat echter ook zien dat ze veel conventionele metaforen in een 

nieuw jasje steekt. De manier waarop ze metaforen gebruikt wijkt op meerdere vlakken af van 

de reeds bestaande theorieën over (conventioneel) metafoorgebruik. Dit geldt ook voor de 

manier waarop ze het onderwerp liefde bespreekt. Ze doet dit namelijk middels vele vormen 

van personificaties, dit wijkt af van wat men in eerdere metafoortheorieën over de liefde 

beschrijft. Thooft laat op creatieve wijze een andere kant van het onderwerp zien.  
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4 Conclusie 

Na het uitvoeren het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek kan er het één en ander 

geconcludeerd worden. Het onderzoek beoogde één hoofdvraag en zes deelvragen te 

beantwoorden. Allereerst zullen de vijf deelvragen besproken worden zodat uiteindelijk de 

hoofdvraag kan worden beantwoord.  

 

4.1 Deelvragen 

 

Deelvraag 1: Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van directe metaforiek? 

Directe metaforiek speelt een belangrijke rol in de artikelen van Lisette Thooft. Directe 

metaforen komen op vele verschillende manieren en op verschillende plaatsen in de teksten 

voor. Er staan in de teksten van Thooft meerdere gevallen van directe metaforiek die op 

bepaalde wijze overeenkomen met wat uit eerder metaforenonderzoek naar voren kwam.  

Vaak gebruikt Thooft een directe metafoor in de vorm van een eigen alinea of 

paragraaf. De directe metaforen bevatten vaak een voorbeeld uit de realiteit, een oud verhaal, 

een mythe, of een zogenaamde oefening die de lezer kan uitvoeren wanneer hij zich in een 

bepaalde situatie bevindt. Dit metafoortype zorgt voor een tijdelijke perspectiefverandering 

die een duidelijke schets van de situatie creëert. De directe metaforiek in deze artikelen staat 

dan ook in nauw verband met de opzettelijke metaforiek in de artikelen. Ook zijn veel van de 

directe metaforen innovatief van aard. Dit geldt zeker voor de eerdergenoemde oefeningen, 

die blijk geven van de adviserende rol die Thooft soms op zich neemt. Door deze vormen van 

directe metaforiek laat Lisette Thooft de lezer zich een goed beeld vormen van de boodschap 

die ze wil overbrengen. Het komt echter ook voor dat Thooft gebruik maakt van een wat 

abstracte directe metafoor, dit zou voor verwarring kunnen zorgen wat betreft interpretatie 

van de lezer.  

 

Deelvraag 2: Welke patronen komen er uit het metafoorgebruik van Lisette Thooft naar 

voren?  

In het metafoorgebruik van Lisette Thooft zijn veel patronen te herkennen. Wellicht zijn dit 

soms onbewust gecreëerde patronen, maar dat er in de artikelen sprake is van vormen van 

clusters, herhaling en verlenging kan met zekerheid gezegd worden. Elk besproken patroon 

komt meerdere malen in de artikelen voor. De patronen laten over het algemeen zien dat er 

sprake is van interne consistentie en van relationele coherentie in de teksten, iets wat een 
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positieve bijdrage levert aan de structuur en samenhang van de tekst. Ook al bevatten 

sommige patronen een grote verscheidenheid aan bron- en/of doeldomeinen, toch zorgen ze 

vaak voor een losjes samenhangend geheel. De patronen staan ook in nauw verband met het 

idee van highlighting en concealing. Een aantal patronen is vrij eenzijdig in het bespreken van 

een onderwerp en zorgt er daarom voor dat bepaalde aspecten van het onderwerp worden 

overbelicht en daardoor andere aspecten onderbelicht blijven. Dit soort patronen levert echter 

geen complicaties op, de schrijfster probeert hiermee juist op duidelijke wijze te omschrijven 

welke boodschap ze over wil brengen. Er zijn ook patronen die juist zorgen voor een brede 

bespreking van het onderwerp. Bij dit soort patronen wordt er een diversiteit aan 

brondomeinen gebruikt voor de bespreking van het doeldomein. Dit soort patronen zorgt juist 

voor een diversiteit aan perspectieven. 

 

Deelvraag 3: Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft opzettelijk gebruik van metaforiek? 

Dit onderdeel is niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief benaderd. Wat gesteld kan 

worden uit deze twee onderzoeksmethodes is dat opzettelijke metaforiek in grote mate en op 

veel plekken voorkomt in de artikelen. Het algehele percentage opzettelijke metaforiek in de 

artikelen is relatief hoog. De ene tekst bevat wel wat meer opzettelijkheid dan de ander. Dit 

heeft niet zozeer te maken met de verschillende onderwerpen maar meer met de persoonlijke 

stijl van Lisette Thooft zelf. Ze kiest er vaak voor om een onderwerp middels bepaalde 

vernieuwende perspectieven te bespreken. Dit zorgt voor een perspectiefverandering bij de 

lezer. De schrijfster laat de lezer zich een beeld vormen van de relatie tussen het brondomein 

en het doeldomein.  

Het verschilt hier en daar per teksttype in welke mate er gebruik gemaakt wordt van 

onopzettelijke of opzettelijke metaforiek. Beschrijvende anekdotes uit haar eigen leven 

beschrijft Thooft vaak middels letterlijke taal gecombineerd met onopzettelijke metaforiek. 

Wanneer Thooft een hypothetische situatie omschrijft of op betogende wijze tot een standpunt 

wil komen, gebruikt ze vaak opzettelijke metaforiek. Er is vrij veel variatie in de manier 

waarop de metaforiek in de teksten is vormgegeven en opgebouwd. De structuur die het meest 

voorkomt is de structuur waarin aan het begin van het artikel een persoonlijke anekdote wordt 

weergegeven waar veel onopzettelijke metaforiek in staat. In deze teksten is het dan ook altijd 

zo dat er aan het eind een of meerdere paragrafen staan die een onderwerp middels 

opzettelijke metaforiek bespreken. Wat gesteld kan worden is dat de opzettelijke metaforiek 

een belangrijke rol speelt en zorgt voor een eigen stijl en opbouw van deze teksten. De 
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onopzettelijke metaforiek speelt geen significant opvallende rol maar is wel nodig voor het 

metaforisch structureren en bespreken van bepaalde concepten die op letterlijke wijze niet 

goed te bespreken zijn. 

 

Deelvraag 4: Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van conventionele metaforiek? 

Ook dit onderdeel is op kwantitatieve en kwalitatieve wijze benaderd. Vanuit deze 

benaderingen kan geconstateerd worden dat er in de artikelen van Lisette Thooft relatief veel 

innovatieve metaforen staan en dat deze op veel verschillende plekken in de teksten 

voorkomen. Deze grote hoeveelheid innovatieve metaforiek laat zien dat Thooft vernieuwend 

is in de conceptualisaties en de beelden die ze schetst. De innovatieve metaforiek dient vaak 

als voorbeeldschets van de informatie die ze wil overbrengen. Desalniettemin is de 

hoeveelheid conventionele metaforiek ook aanzienlijk groot. Thooft maakt ook vaak gebruik 

van conventionele metaforen waar ze en vernieuwende draai aan geeft, dit is een vorm van 

revitalisatie. In de conventionele metaforiek is ook veel herhaling te zien, dit laat ook weer 

iets zien van de persoonlijke stijl van de schrijfster. Het laat ook zien dat Thooft het als 

noodzakelijk acht om bepaalde informatie aan de hand van metaforen te bespreken.  

Wanneer we de bekende metafoortheorieën vergelijken met de praktijk in deze teksten 

valt op dat er toch redelijk wat verschillen zijn. Daar waar bijvoorbeeld veel conventionele 

metaforiek verwacht zou kunnen worden, is er juist sprake van veel innovatieve metaforiek. 

Dit is bijvoorbeeld zo in de tekst die over het levenspad gaat. De innovatieve en 

conventionele metaforen die Lisette Thooft gebruikt spelen een belangrijke rol in de teksten 

omdat de onderwerpen middels directe taal nu eenmaal niet altijd even gemakkelijk te 

bespreken zijn. 

 

Deelvraag 5: Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette 

Thooft gebruik van personificaties?  

Het metafoortype personificatie komt in meerdere artikelen voor. Dit metafoortype wordt 

gebruikt wanneer het letterlijk bespreken van een onderwerp de informatie niet op de juiste 

wijze overbrengt. Het bespreken van een doeldomein middels aspecten van een menselijk 

brondomein biedt dan soms de oplossing. Dit soort metaforen komt in de teksten hier en daar 

voor, er is geen bepaalde structuur of herhaling in te herkennen. De personificaties hebben in 

de meeste teksten geen significante waarde of opvallende betekenis. In de tekst die over de 

liefde gaat speelt personificatie echter wel een zeer prominente rol. Het onderwerp liefde 
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wordt namelijk grotendeels middels personificaties besproken. De personificaties in deze tekst 

voegen iets toe aan het type, de structuur en aan de vorm van de tekst. Ze zorgen ervoor dat 

het onderwerp liefde op originele wijze besproken wordt. Deze manier van gebruik van 

personificaties zorgt op veel plekken voor verheldering van de relatie tussen het brondomein 

en het doeldomein maar zorgt soms ook voor verwarring, wanneer de metafoor redelijk 

abstract blijft. 

 

4.2 Hoofdvraag 

Na het beantwoorden van de deelvragen, kan ook uitspraak gedaan worden over de 

hoofdvraag:   

 

Op welke manier, met welke functie en in welke omstandigheden maakt Lisette Thooft gebruik 

van metaforen in haar artikelen in het tijdschrift Happinez en hoe kan dit beschreven en 

verklaard worden door de bestaande literatuur over metaforen? 

 

Wat uit de resultaten geconcludeerd kan worden is dat er binnen de teksten van Lisette Thooft 

een grote variatie is in alle benoemde aspecten van het metafoorgebruik. Ieder onderwerp 

wordt op onderscheidende wijze middels metaforen besproken. Deze variatie kan gerelateerd 

worden aan een aantal van de genreaspecten die in het genreprofiel werden besproken. De 

metafooraspecten die in de analyse opgenomen zijn (directheid, patronen, opzettelijkheid, 

functies, conventionaliteit en personificatie) laten allen een grote variatie zien wat betreft de 

inhoud, het type, de vorm en de structuur van de teksten.  

Lisette Thooft laat in de teksten duidelijk haar eigen stijl zien in de manier waarop ze 

gebruik maakt van vormen van directe/indirecte metaforen, opzettelijke/onopzettelijke 

metaforen, innovatieve/conventionele metaforen en personificaties. Door deze vormen van 

metaforiek en letterlijke taal in iedere tekst met elkaar af te wisselen schetst Thooft een 

totaalbeeld van het onderwerp van elke tekst. Iedere vorm van metaforiek speelt daarbij zijn 

eigen rol en heeft zijn eigen functie. Door de concepten van de onderwerpen op een bepaalde 

manier metaforisch weer te geven laat Thooft zien welke aspecten van de concepten zij als 

belangrijk acht. Deze aspecten gebruikt ze dan als brondomein, wat ervoor zorgt dat de lezer 

het onderwerp kan begrijpen vanuit het perspectief van het brondomein. Wat duidelijk wordt 

uit het metafoorgebruik is dat dit soort abstracte onderwerpen het nodig hebben om deels op 

metaforische wijze besproken te worden. De metaforen laten de teksten spreken. 
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5 Discussie 

Uit het onderzoek komen een aantal prangende kwesties naar voren. In §5.1 zal besproken 

worden wat de meest prominente resultaten van het onderzoek zijn. In §5.2 zullen de 

resultaten gekoppeld worden aan de implicaties die uit het theoretisch kader naar voren 

kwamen. In §5.3 zal besproken worden wat de beperkingen van het onderzoek waren. In §5.4 

zullen er nog suggesties voor vervolgonderzoek worden gegeven.  

 

5.1 Meest prominente resultaten 

Middels deze beschrijvende analyse werd getracht een karakterisering te maken van het 

metafoorgebruik in de artikelen die Lisette Thooft voor de Happinez schrijft. Aan de hand van 

de bestaande literatuur over metaforiek is een schets gemaakt van de manier waarop Lisette 

Thooft gebruik maakt van metaforen. Vanuit de resultaten van de analyse kan geconcludeerd 

worden dat het metafoorgebruik van Lisette Thooft redelijk uitzonderlijk is. Uiteraard zijn er 

ook overeenkomsten met de bestaande metafoortheorieën naar voren gekomen, maar het 

materiaal laat ook zien dat de artikelen een onderscheidende manier van metafoorgebruik 

bevatten.  

De teksten bevatten namelijk relatief veel directe, opzettelijke en innovatieve 

metaforen. Deze metaforen worden op vele verschillende manieren en plekken ingezet en 

hebben vele verschillende functies. De opzettelijke metaforen begeven zich niet alleen op het 

niveau van taal en denken maar ook op het niveau van communicatie. De grote hoeveelheid 

van dit soort metaforen is niet gebruikelijk en daarom opvallend. De directe, opzettelijke en 

innovatieve metaforen zorgen vaak voor een bepaalde structuur die de tekst goed leesbaar 

maakt. Het gebruik van dit soort metaforen laat zien dat binnen dit genre vernieuwende 

metaforiek nodig is waarbij de lezer wordt aangezet veranderen van zijn perspectief. Het is 

duidelijk dat de schrijfster de aandacht wil leggen op het beeld dat men vormt (L. Thooft, 

persoonlijke communicatie, 25 april 2014). In de meeste gevallen gebeurt dit heel concreet, 

maar in sommige gevallen blijft de beeldvorming ook vrij abstract. Ook deze abstractie is een 

karakteristieke eigenschap van dit soort teksten. 

 Wat ook uit de resultaten naar voren kwam is dat Lisette Thooft bepaalde 

conventionele en innovatieve metaforen in meerdere teksten herhaalt. Dit getuigt niet alleen 

van haar persoonlijke stijl, maar dit bevestigt ook de theorie dat metafoorgebruik in sommige 

gevallen noodzakelijk is (Lakoff, 1993). 

De resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen voegen iets toe aan het 

metafooronderzoek en aan de kennis over metaforen. Ook zal het voor copywriters interessant 
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zijn de resultaten van dit onderzoek in acht te houden bij het creëren van teksten, dit geldt dan 

voornamelijk voor copywriters binnen het well being genre. Aangezien metaforiek een 

duidelijke rol speelt in dit soort teksten, kan het voor copywriters van belang zijn kennis te 

hebben over de variatie in metaforiek. Ook de ratio tussen opzettelijke en onopzettelijke 

metaforiek speelt hierbij een rol.  

 

5.2 Koppeling theorie 

Dat metaforen een belangrijke rol spelen in elke vorm van taalgebruik werd al door veel 

wetenschappers bewezen. Het huidige onderzoek heeft deze belangrijke rol alleen nog maar 

meer bevestigd. De prominente rol van metaforiek in de teksten van Lisette Thooft is te wijten 

aan de abstractheid van de onderwerpen van de teksten. Zoals Semino (2008) al stelde is de 

manier waarop metaforen ingezet worden sterk afhankelijk van het genre. Dit geldt volgens 

haar ook voor de mate van conventionaliteit van metaforen. Volgens Semino is het zo dat er 

over het algemeen weinig innovatieve metaforiek voorkomt in gesproken en geschreven taal, 

maar ook dit is genreafhankelijk. Dit wordt weerlegd door de resultaten van het huidige 

onderzoek, want toch is een aanzienlijk groot aantal metaforen als innovatief gedefinieerd. 

Deze innovatieve metaforen vormen in de teksten van Thooft dikwijls een cluster in een 

alinea of paragraaf, waarin verschillende aspecten van het brondomein besproken worden. 

Deze clusters zijn een vorm van highlighting. Doordat er maar één bepaald brondomein wordt 

aangehaald om het doeldomein te bespreken is er sprake van een eenzijdig perspectief. Zoals 

Landau (2007) al stelde heeft de keuze van dit brondomein een groot effect op de manier 

waarop de lezer het doeldomein zal percipiëren. Wanneer een bepaald brondomein uitvoerig 

wordt toegelicht, betekent dit dat alle andere aspecten die wellicht van toepassing zouden 

kunnen zijn worden onderbelicht (Lakoff & Johnson, 1980; Semino, 2008; Andriessen, 2009; 

Kövecses, 2010). Vaak is het echter zo dat Lisette Thooft het doeldomein van meerdere 

kanten belicht, waardoor de lezer niet één bepaalde richting op gestuurd wordt. 

 Wat betreft de onderscheiding tussen conventionele (oude) en innovatieve (nieuwe) 

metaforen opperden Steen (2013b) en Semino (2008) al dat er geen directe tweescheiding 

gemaakt kan worden tussen deze twee metafoortypes. Ook dit kwam uit het onderzoek naar 

voren, de onderscheiding was niet altijd even gemakkelijk te maken. Steen beargumenteerde 

hierbij dat het vaak voorkomt dat innovatieve metaforen het jasje van een conventionele 

metafoor aanhebben, ook dit fenomeen was te zien in de resultaten.  

 Meerdere metafooronderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat onopzettelijke 

metaforen in de spreek- en schrijftaal veel vaker voorkomen dan opzettelijke metaforen 
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(Steen, 2008b; Semino, 2008). Uit het huidige onderzoek is echter gebleken dat deze ratio 

binnen de teksten van Lisette Thooft wat anders ligt. Het algehele percentage opzettelijke 

metaforiek is relatief hoog vergeleken met eerder onderzoek. Dat er voor het achterhalen van 

de opzettelijkheid van een metafoor geen eenduidige methodologische werkwijze bestaat kan 

als problematisch gezien worden (Deignan et al. 2013). De vragenlijst van Krennmayr (2011) 

biedt zeker een leidraad voor het definiëren van de opzettelijkheid van metaforen maar is niet 

uitsluitend en allesomvattend. Het perspectief van Steen (2008a) bood hierbij de oplossing. 

Een metafoor werd als opzettelijk geacht wanneer deze ervoor zorgde dat het perspectief van 

het van de lezer op een bepaalde manier veranderd wordt door de manier waarop het 

doeldomein gepresenteerd wordt.  

 

5.3 Beperkingen van het onderzoek 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn er uiteraard ook een aantal beperkingen naar 

voren gekomen. Allereerst is het zo dat het een selectieve corpusanalyse betreft, wat betekent 

dat de analyse gebaseerd is op een kleine, beperkte hoeveelheid materiaal. Deze hoeveelheid 

zorgde ervoor dat het materiaal in de diepte geanalyseerd kon worden en er kwalitatief veel 

over het materiaal kon worden besproken. Dat het materiaal een kleine hoeveelheid teksten 

betreft betekent echter ook dat niet met zekerheid gezegd kan worden of deze ‘steekproef’ 

representatief is voor alle artikelen die Lisette Thooft in de Happinez heeft geschreven. Dat 

betekent ook dat niet gesteld kan worden dat de resultaten voor alle artikelen gelden, laat 

staan voor het well being genre op zich.  

 Een andere beperking van het onderzoek was de methodologie voor het kwantitatief 

definiëren van de functies. De eerste categorisering bleek in het geheel niet goed toepasbaar te 

zijn op het materiaal. De tweede categorisering bleek wel beter bij het materiaal te passen, 

maar nog bleek het definiëren een lastige kwestie. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de 

functies toe te wijzen kunnen zijn aan de metafoor zelf, maar ook aan het zinsdeel of de 

zinnen eromheen. Deze kwestie vermoeilijkte het definiëren, waardoor dit onderdeel 

achterwege gelaten moest worden.  

 Een laatste beperking van het onderzoek is dat vanwege de strekking van deze 

masterscriptie het niet mogelijk was om alle metaforische woorden op te nemen in de analyse. 

Daarom zijn alleen de inhoudswoorden opgenomen en besproken. 

 

  



70 
 

5.4 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Wat een beperking was voor dit onderzoek, is wellicht een interessante kwestie voor 

vervolgonderzoek. Het kwantitatief definiëren van de functies van metaforische woorden 

blijkt een lastige kwestie te zijn, waarbij veel factoren een rol spelen. Niet alleen de set 

categorieën is hierbij belangrijk, maar zoals blijkt is het ook belangrijk te achterhalen in welke 

gevallen de functie aan welk woord, zinsdeel of stuk tekst toe te wijzen is. Het zal hierbij ook 

van belang zijn de factoren opzettelijkheid, conventionaliteit en directheid van de metaforen 

in acht te houden.  

 Ander vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op meerdere vormen van media 

binnen het well being genre, om zo uitspraken te kunnen doen over hoe metaforen in dit genre 

in het algemeen gepresenteerd worden. Hierbij zouden dan bijvoorbeeld artikelen van 

meerdere vaste auteurs van de Happinez kunnen worden opgenomen in een analyse. Het 

tijdschrift Flow bespreekt ook dit soort onderwerpen dus artikelen uit dit blad komen ook in 

aamerking. Naast deze artikelen zouden er een aantal boeken van Eckhart Tolle of Paulo 

Coelho geraadpleegd kunnen worden, alsmede een aantal interviews met bekende namen 

binnen dit genre. Ten slotte zou er ook gezocht kunnen worden naar televisie-uitzendingen 

waarin onderwerpen besproken worden die binnen het well being genre passen. Bij een 

dergelijk breed onderzoek zouden dan ook meer metafooraspecten besproken kunnen worden 

zoals de vorm van de metaforen en bijvoorbeeld het metafoortype metonymie.  

 Een laatste suggestie voor vervolgonderzoek is een onderzoek waarin middels 

enquêtes achterhaald wordt hoe het gebruik van veel/weinig directe/indirecte, 

opzettelijke/onopzettelijke, innovatieve/conventionele overkomt op de lezers van het blad 

Happinez.  
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Bijlage 1: Artikelen 

Thuiskomen/ bij/ jezelf 

In/ elke/ Happinez/ verkent/ Lisette/ Thooft/ het/ thema/ van/ het/ nummer./ Dit/ keer/ blijft/ 

ze/ dicht/ bij/ huis:/ hoe/ kom/ je/ thuis/ bij/ jezelf?/ Het/ kan/ klinken/ als/ een/ ver/ ideaal,/ 

een/ soort/ einddoel/ van/ je/ spirituele/ ontwikkeling./ Maar/ misschien/ is/ het/ helemaal/ 

niet/ zo/ lastig/ te/ bereiken. 

 

Ben/ ik/ wel/ thuis/ in/ mezelf?/ Volgens/ de/ Australische/ Rachel/ Jayne/ Groover/ 

moet/ iedere/ vrouw/ dit/ zichzelf/ minstens/ één/ keer/ per/ uur/ afvragen./ Rachel/ geeft/ 

lezingen/ en/ cursussen/ ‘Vrouwelijke/ aanwezigheid’./ Ze/ zegt:/ het/ vrouwelijke/ 

centrum/ bij/ uitstek/ is/ je/ onderbuik,/ onder/ je/ navel./ Die/ plek/ noemt/ ze/ home./ 

Als/ je/ jezelf/ daar/ goed/ kunt/ voelen,/ met/ andere/ woorden/ helemaal/ aanwezig/ 

bent/ in/ je/ buik,/ sta/ je/ stevig/ en/ ben/ je/ meer/ jezelf./ Voel/ je/ het/ al?/ Eerlijk/ 

gezegd/ denk/ ik/ dat/ het/ voor/ mannen/ niet/ anders/ is./ We/ zijn/ allemaal/ thuis/ bij/ 

onszelf/ als/ we/ thuis/ zijn/ in/ ons/ lichaam,/ en/ het/ brandpunt/ van/ het/ lichaam/ zit/ –/ 

volgens/ de/ meeste/ spirituele/ filosofieën/ –/ in/ je/ buik./ Hara/ heet/ het/ in/ het/ Japans./ 

Als/ klein/ kind/ ‘woonden’/ we/ allemaal/ nog/ vanzelfsprekend/ in/ onze/ buik./ Daarom/ 

hebben/ kinderen/ ook/ zo/ vaak/ buikpijn/ als/ ze/ gespannen/ raken:/ het/ is/ het/ thuisfront/ 

dat/ protesteert./  

Je/ bewust/ worden/ van/ je/ buikcentrum,/ je/ aandacht/ erop/ richten,/ kan/ op/ allerlei/ 

manieren./ Gewoon/ gaan/ zitten/ en/ even/ de/ tijd/ nemen/ om/ te/ voelen/ wat/ je/ 

voelt,/ bijvoorbeeld./ Langzame,/ diepe/ buikademhaling,/ werkt/ ook/ prima./ Ooit/ kreeg/ 

ik/ een/ grappige/ en/ praktische/ tip/ van/ aikidoleraar/ Aalt/ Aalten./ Neem/ een/ voorwerpje/ 

zei/ hij/ –/ het/ maakt/ niet/ uit/ wat,/ een/ lippenstift/ of/ een/ pen/ –/ en/ leg/ het/ neer/ alsof/ 

dit/ het/ meest/ kostbare/ en/ fragile/ voorwerp/ op/ aarde/ is./ Dus/ heel/ zachtjes/ en/ heel/ 

langzaam,/ met/ totale/ aandacht./ Als/ je/ dat/ gedaan/ hebt,/ zit/ je/ volgens/ hem/ 

automatisch/ in/ je/ hara,/ lekker/ thuis/ in/ jezelf./ Ik/ heb/ tijdenlang/ voor/ elke/ lezing/ die/ 

ik/ gaf,/ mijn/ balpen/ heel/ voorzichtig/ neergelegd/ alsof/ hij/ van/ het/ dunste/ kristal/ was./ 

Het/ werkte/ fantastisch/ -/ ik/ ging/ als/ vanzelf/ rustig/ ademhalen,/ vanuit/ mijn/ buik. 

We/ hebben/ meer/ lichamen/ dan/ alleen/ het/ lichaam/ van/ vlees/ en/ bloed./ Volgens/ 

de/ antroposofie/ heeft/ iedereen/ ook/ een/ etherisch/ lichaam/ (het/ levenslichaam),/ een/ 
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emotioneel/ lichaam/ en/ een/ geestelijk/ lichaam./ Alles/ bij/ elkaar/ vormen/ die/ je/ 

aura./ Kun/ je/ daarin/ ook/ thuiskomen? 

Rachel/ Jayne/ heeft/ weer/ een/ tip./ Stel/ jezelf/ regelmatig/ de/ vraag:/ 'Is/ mijn/ licht/ wel/ 

aan?'/ Visualiseer/ dat/ je/ een/ stralende/ lichtbol/ om/ je/ heen/ hebt./ Hij/ moet/ niet/ te/ 

klein/ zijn,/ maar/ ook/ niet/ te/ groot/ want/ dan/ gaat/ 'ie/ wapperen/ -/ zeg/ een/ paar/ meter/ 

naar/ alle/ kanten,/ met/ een/ duidelijke/ grens./ Een/ soort/ fontein/ van/ licht/ die/ je/ om/ je/ 

heen/ hebt/ en/ die/ voortdurend/ straalt./ Als/ je/ regelmatig/ zo'n/ lichtbol/ om/ je/ heen/ 

visualiseert,/ terwijl/ je/ ook/ steeds/ voeling/ houdt/ met/ het/ vrouwelijke/ centrum/ in/ je/ 

onderbuik,/ krijg/ je/ vanzelf/ een/ veilig/ gevoel./ Oerknus:/ thuis,/ met/ je/ licht/ aan./ 

Thuiskomen/ in/ jezelf/ is/ dus/ op/ je/ gemak/ zijn/ in/ je/ lijfelijke,/ maar/ ook/ in/ je/ 

emotionele/ huis,/ en/ in/ je/ spirituele/ huis./ Durven/ voelen/ wat/ er/ te/ voelen/ valt./ Dat/ 

betekent/ dat/ je/ ook/ allerlei/ minder/ aangename/ gevoelens/ accepteert:/ spanning/ in/ je/ 

schouders,/ kramp/ in/ je/ hart.../ Het/ hoeft/ je/ niet/ uit/ je/ innerlijke/ huis/ te/ jagen,/ als/ het/ 

er/ maar/ mag/ zijn./ Want/ hoe/ meer/ je/ verdringt,/ hoe/ meer/ je/ naar/ je/ onbewuste/ 

bonjourt,/ hoe/ minder/ vertrouwd/ en/ veilig/ je/ thuis-lichaam/ wordt./ De/ weggestopte/ 

gevoelens/ loeren/ op/ je/ vanuit/ hun/ schuilplaatsen/ in/ donkere/ hoekjes,/ want/ ze/ willen/ 

gekend/ worden,/ ze/ willen/ er/ mogen/ zijn./ En/ ze/ proberen/ op/ onverwachte/ momenten/ 

in/ je/ bewustzijn/ binnen/ te/ dringen./ Iemand/ maakt/ een/ onschuldig/ grapje/ en/ jij/ wordt/ 

ongelukkig./ Of/ je/ ziet/ twee/ mensen/ gearmd/ lopen/ en/ je/ bent/ ineens/ onverklaarbaar/ 

geïrriteerd./ Dit/ soort/ vormen/ van/ lichaamswerk/ zorgt/ dat/ we/ ons/ steeds/ beter/ thuis/ 

voelen/ in/ onszelf,/ met/ alle/ emoties/ die/ door/ onze/ kwetsbare/ zielen/ razen. 

 

Laatst/ moest/ ik/ verschrikkelijk/ huilen./ Waarom/ doet/ er/ niet/ toe/ -/ ik/ had/ een/ 

dingetje/ met/ iemand/ en/ het/ deed/ pijn./ Ook/ letterlijk:/ mijn/ borstkas/ brandde./ 

Tranen/ met/ tuiten/ rolden/ over/ mijn/ wangen./ O/ ja,/ dacht/ ik,/ nu/ moet/ ik/ afstand/ 

nemen/ en/ liefdevol/ naar/ mezelf/ kijken./ Pats!/ Meteen/ stopte/ het/ huilen./ Alle/ 

tranen/ waren/ opgedroogd. 

Aha,/ dit/ is/ het/ niet,/ dacht/ ik./ Nu/ heb/ ik/ het/ juist/ onderdrukt./ Nog/ maar/ eens/ 

proberen./ De/ tranen/ kwamen/ gelukkig/ weer/ vanzelf/ terug./ En/ ineens/ had/ ik/ 'm/ te/ 

pakken./ Ik/ huilde/ harder/ dan/ tevoren,/ ik/ ging/ er/ zelfs/ een/ beetje/ bij/ kreunen,/ zo/ 

van/ auuuww,/ auuuuww,/ beetje/ pieperig,/ en/ ondertussen,/ tegelijkertijd,/ was/ ik/ me/ ook/ 

bewust/ van/ een/ ruimte/ in/ mezelf/ waar/ geen/ tranen/ waren/ en/ geen/ gepiep,/ waar/ 

alleen/ mededogen/ en/ liefde/ heersten,/ een/ ruimte/ gevuld/ met/ licht/ en/ lucht./ Het/ was/ 
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of/ ik/ in/ mijn/ eigen/ armen/ lag/ te/ huilen./ Nooit/ eerder/ had/ ik/ zo/ heerlijk/ gehuild,/ zo/ 

troostend,/ zo/ knus./ Zo/ thuis/ in/ mezelf./  
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De/ sleutel/ tot/ innerlijke/ vrede 

Hoe/ stop/ je/ het/ geharrewar/ in/ je/ hoofd/ en/ in/ je/ hart,/ hoe/ bereik/ je/ innerlijke/ vrede?/ 

Het/ begint/ met/ eerlijkheid,/ zegt/ Lisette/ Thooft./ Kijk/ naar/ jezelf,/ naar/ alles/ wat/ je/ in/ 

je/ hebt,/ alle/ stemmen,/ alle/ 'ikken'./ En/ accepteer/ ze/ allemaal. 

 

Zelfkennis/ en/ zelfacceptatie/ zijn/ de/ sleutel. 

In/ mijn/ studiejaren/ woonde/ ik/ een/ tijdlang/ op/ een/ kamertje,/ dat/ met/ een/ dun/ 

tussenschot/ was/ afgescheiden/ van/ mijn/ buurmanstudent./ Op/ een/ avond/ ving/ ik/ een/ 

flard/ op/ van/ een/ conversatie/ tussen/ hem/ en/ een/ vriend./ Een/ van/ de/ jongens/ zei:/ 'Ik/ 

heb/ een/ Grote/ Wil/ en/ een/ Kleine/ Wil./ Mijn/ Grote/ Wil/ wil/ studeren,/ examens/ halen./ 

Maar/ mijn/ Kleine/ Wil/ wil/ bier/ drinken/ en/ de/ volgende/ ochtend/ lang/ in/ bed/ blijven/ 

liggen.'/ Ik/ vond/ het/ grappig/ en/ tegelijkertijd/ een/ eyeopener,/ omdat/ ik/ eigenlijk/ niet/ 

eerder/ zo/ simpel/ had/ horen/ verwoorden/ wat/ ik/ ook/ in/ mezelf/ tegenkwam. 

 

Eenheid/ of/ onenigheid 

We/ koesteren/ allemaal/ minstens/ twee/ zielen/ in/ een/ borst,/ misschien/ nog/ wel/ een/ 

heleboel/ meer,/ en/ dat/ betekent/ dat/ het/ daarbinnen/ dikwijls/ oorlog/ is./ Je/ wilt/ succes/ 

hebben,/ maar/ je/ bed/ is/ zo/ lekker./ Je/ wilt/ aardig/ zijn/ voor/ anderen,/ maar/ ondertussen/ 

hoor/ je/ jezelf/ snauwen./ Je/ kunt/ woedend/ worden/ op/ de/ mensen/ van/ wie/ je/ het/ 

meeste/ houdt,/ om/ direct/ daarna/ gekweld/ te/ worden/ door/ schuldgevoelens./ Je/ kunt/ 's/ 

nachts/ in/ je/ bed/ liggen/ woelen/ over/ beslissingen/ die/ je/ moet/ nemen,/ of/ al/ genomen/ 

hebt./ Je/ kunt/ ten/ prooi/ zijn/ aan/ tegengestelde/ emoties./ Kortom,/ het/ is/ dikwijls/ een/ 

geharrewar/ van/ jewelste/ in/ ons/ binnenste./ Hoe/ krijg/ je/ het/ stil,/ hoe/ verzoen/ je/ de/ 

strijdende/ partijen/ in/ je/ eigen/ boezem?/ Hoe/ word/ je/ iemand/ uit/ een/ stuk?/ Sommige/ 

mensen/ overkomt/ het/ -/ ze/ worden/ als/ door/ een/ bliksemflits/ getroffen/ en/ er/ verandert/ 

iets/ in/ hun/ binnenste./ Er/ verdwijnt/ iets,/ en/ wat/ overblijft/ is/ vrede,/ liefde,/ helderheid./ 

Eckhart/ Tolle/ bijvoorbeeld/ vertelt/ over/ zo'n/ ervaring/ in/ zijn/ boek/ 'De/ kracht/ van/ het/ 

nu'./ Als/ jonge/ man/ was/ hij/ diep/ ongelukkig,/ zo/ ongelukkig/ dat/ hij/ aan/ zelfmoord/ 

dacht./ Dat/ zou/ je/ de/ ultieme/ oorlog/ in/ jezelf/ kunnen/ noemen;/ je/ haat/ jezelf/ zo/ dat/ 

je/ jezelf/ van/ de/ aardbodem/ wilt/ wegvagen./ De/ gedachte/ die/ alsmaar/ in/ Tolles/ hoofd/ 

rondtolde,/ was:/ Ik/ kan/ niet/ meer/ met/ mezelf/ leven./ Plotseling/ zag/ hij/ in/ wat/ een/ 

merkwaardige/ gedachte/ dat/ eigenlijk/ was./ 'Ben/ ik/ een/ of/ ben/ ik/ twee?/ Als/ ik/ niet/ 

met/ mezelf/ kan/ leven,/ dan/ moeten/ er/ wel/ twee/ zijn:/ de/ 'ik',/ en/ het/ 'zelf’/ waarmee/ 
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de/ 'ik'/ niet/ kan/ leven./ Misschien,/ dacht/ ik,/ is/ maar/ één/ van/ die/ twee/ echt.'/ En/ was/ 

de/ andere/ ik,/ degene/ die/ hem/ tot/ zelfmoord/ probeerde/ te/ verleiden,/ dus/ onecht?/ Het/ 

was/ zo'n/ verbijsterende/ gedachte/ dat/ zijn/ denken/ stopte./ Hij/ werd/ in/ een/ soort/ 

draaikolk/ van/ energie/ gezogen,/ zijn/ lichaam/ schokte/ van/ angsten./ Ineens/ was/ de/ 

angst/ weg/ en/ hij/ verloor/ het/ bewustzijn./ Toen/ hij/ bijkwam,/ was/ er/ alleen/ nog/ maar/ 

schoonheid/ en/ liefde/ om/ hem/ heen./ Hij/ was/ zijn/ onechte/ zelf/ kwijt./ Tolle/ stelt/ dat/ 

er/ in/ het/ hier/ en/ nu/ geen/ innerlijke/ oorlog/ is./ Die/ oorlog/ wordt/ alleen/ veroorzaakt/ 

door/ gedachtes/ over/ vroeger/ en/ later./ Dus/ hoe/ meer/ je/ in/ het/ nu/ leeft,/ hoe/ vaker/ je/ 

vrede/ ervaart./ Hij/ laat/ je/ tijdens/ zijn/ seminars/ bijvoorbeeld/ luisteren/ naar/ de/ 

wegstervende/ tonen/ van/ een/ bel/ en/ dan/ voel/ je/ het/ in/ het/ moment:/ Ja,/ dit/ is/ vrede. 

 

Tweelingen/ die/ eenling/ willen/ worden 

Het/ is/ heerlijk/ om/ in/ een/ seminar/ bij/ Tolle/ of/ een/ andere/ verlichte/ meester/ te/ 

zitten,/ want/ zij/ stralen/ een/ diepe/ vrede/ uit,/ eentje/ die/ je/ kunt/ voelen,/ waarop/ je/ als/ 

het/ ware/ ingeplugd/ wordt./ Maar/ als/ je/ weer/ thuis/ zit,/ blijkt/ doorgaans/ dat/ de/ 

tweespalt/ in/ je/ ziel/ nog/ niet/ verdwenen/ is./ Wat/ dan/ te/ doen?/ De/ vroegchristelijke/ 

gnostici/ kenden/ het/ fenomeen/ van/ de/ twee/ zielen/ in/ een/ borst./ Ze/ noemden/ zichzelf/ 

'tweeling'/ en/ streefden/ ernaar/ om/ een/ 'eenling'/ te/ worden,/ zoals/ Jezus/ Christus./ In/ 

het/ gnostische/ 'Evangelie/ van/ Thomas'/ (Thomas/ had/ de/ bijnaam/ Didymus,/ wat/ 

'tweeling'/ betekent/ en/ zou/ verwijzen/ naar/ zijn/ twijfels)/ staat/ te/ lezen/ dat/ Jezus/ zei:/ 

'Eens,/ toen/ jullie/ een/ waren,/ zijn/ jullie/ twee/ geworden./ Als/ jullie/ nu/ nog/ twee/ bent,/ 

wat/ zullen/ jullie/ dan/ doen?'/ Met/ andere/ woorden:/ kleine/ kinderen/ zijn/ nog/ een/ 

geheel./ Bij/ het/ opgroeien/ ontstaat/ er/ een/ soort/ afsplitsing/ van/ onszelf./ Een/ eenling,/ 

in/ het/ Grieks/ monachos,/ waarvan/ ons/ woord/ 'monnik'/ is/ afgeleid,/ is/ iemand/ die/ in/ 

totale/ innerlijke/ vrede/ met/ zichzelf/ leeft,/ die/ alleen/ nog/ maar/ vanuit/ zijn/ hart/ leeft./ 

Dan/ ben/ je/ in/ het/ 'koninkrijk'/ waarover/ Jezus/ vaak/ sprak./ Een/ staat/ van/ vrede,/ waar/ 

je/ kunt/ binnengaan/ als/ je/ alle/ innerlijke/ tegenstellingen/ hebt/ overwonnen./ De/ 

oplossing/ die/ de/ gnostici/ voor/ de/ innerlijke/ tweedracht/ verkondigden,/ doet/ in/ onze/ 

oren/ draconisch/ aan./ Het/ kwam/ erop/ neer/ dat/ je/ van/ je/ gespletenheid/ kon/ afkomen/ 

door/ een/ helft/ van/ jezelf,/ de/ aardse/ lustbeleving,/ met/ kracht/ te/ onderdrukken/ en/ je/ 

puur/ te/ richten/ op/ het/ geestelijke./ Geen/ seks,/ geen/ lekker/ eten,/ geen/ mooie/ kleren,/ 

daar/ ging/ het/ allemaal/ niet/ om:/ bidden/ moest/ je,/ goede/ werken/ doen/ en/ lijden,/ in/ 

navolging/ van/ Christus./ Cold/ turkey/ afkicken/ van/ alles/ wat/ fijn/ en/ lekker/ is,/ dan/ 

zou/ die/ Kleine/ Wil/ daarbinnen/ wel/ zijn/ kwek/ houden./ Het/ kan,/ maar/ leuk/ is/ anders. 
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In/ gesprek/ met/ jezelf 

Volgens/ 'Voice/ Dialogue',/ een/ therapievorm/ ontwikkeld/ door/ het/ Amerikaanse/ 

psychologenechtpaar/ Hal/ en/ Sidra/ Stone,/ hebben/ we/ een/ bus/ vol/ passagiers/ in/ ons/ 

binnenste./ Je/ begint/ als/ kwetsbaar/ kind,/ maar/ al/ in/ de/ peutertijd/ komt/ daar/ een/ 

'beheerder/beschermer'/ bij./ Het/ kind/ dat/ driftig/ zijn/ speelgoed/ naar/ zich/ toe/ haalt/ als/ 

een/ ander/ kind/ het/ wil/ afpakken/ bijvoorbeeld,/ is/ bezig/ een/ gezonde/ beheerder/ te/ 

ontwikkelen./ Uiteindelijk/ zitten/ er/ een/ heleboel/ 'zelven'/ in/ ons./ Je/ hebt/ een/ 

ambitieuze/ strever/ in/ je/ maar/ ook/ een/ luilak,/ een/ verantwoordelijke/ moeder/ en/ een/ 

losbol,/ enzovoort./ Een/ deel/ daarvan/ zit/ in/ het/ licht/ en/ die/ koeioneren/ de/ 

buschauffeur,/ je/ bewuste/ ego:/ dat/ zijn/ de/ zelven/ waarmee/ je/ je/ identificeert,/ je/ 

primaire/ ikken./ Een/ ander/ deel/ zit/ achter/ je/ rug:/ dat/ zijn/ de/ ikken/ die/ je/ verwerpt,/ 

die/ je/ ontkent./ Elk/ primair/ zelf/ zorgt/ automatisch/ voor/ een/ tegenovergestelde:/ de/ 

toegewijde/ moeder/ die/ je/ wordt/ als/ je/ een/ baby/ krijgt,/ creëert/ zelf/ de/ losbol./ Bij/ het/ 

ontstaan/ van/ een/ spiritueel/ zelf/ komt/ er/ achter/ de/ coulissen/ ook/ een/ oppervlakkig/ 

zelf/ op./ Zonder/ bewustzijn/ wordt/ het/ vaak/ een/ wipwap/ van/ zelven/ in/ je./ In/ een/ 

Voice/ Dialogue/ sessie/ ga/ je/ met/ die/ zelven/ in/ gesprek./ Hoe/ beter/ je/ erkent/ wat/ er/ 

allemaal/ in/ je/ zit,/ hoe/ rustiger/ het/ wordt./ Als/ je/ weet/ wat/ er/ in/ je/ speelt,/ kun/ je/ je/ 

losmaken/ van/ te/ sterke/ identificatie,/ en/ omarmen/ wat/ je/ onbewust/ verworpen/ had./ 

Uiteindelijk/ gaat/ het/ erom/ dat/ je/ als/ het/ ware/ midden/ op/ de/ wip/ gaat/ zitten,/ in/ de/ 

kalmte/ van/ het/ centrum,/ en/ als/ een/ dirigent/ al/ je/ zelven/ laat/ samenwerken/ in/ een/ 

harmonieus/ geheel. 

 

Confrontatie/ met/ jezelf 

Tegenwoordig/ vinden/ de/ meeste/ spiritueel/ leraren/ dat/ het/ aardse/ leven,/ met/ alles/ 

erop/ en/ eraan,/ er/ ook/ bij/ hoort./ Osho/ (Bhagwan)/ bijvoorbeeld,/ noemde/ die/ ascetische/ 

manier/ van/ leven/ van/ vroeger/ een/ 'negatieve/ vrede'./ Je/ hoeft/ alleen/ maar/ als/ een/ 

lafaard/ van/ alles/ weg/ te/ lopen,/ zei/ hij,/ en/ je/ hebt/ die/ vrede/ al/ in/ je/ bereik./ 'Maar/ 

ik/ ben/ totaal/ tegen/ dat/ soort/ vrede./ Bedenk/ goed/ dat/ vrede/ vol/ zonlicht/ moet/ zijn./ 

Vrede/ moet/ je/ vinden/ in/ de/ wereld,/ vrede/ moet/ aards/ en/ sensueel/ zijn,/ geen/ abstract/ 

idee/ in/ je/ geest,/ maar/ vol/ leven,/ vol/ vreugde,/ vol/ hoop.'/ Maar/ als/ we/ gaan/ voor/ 

aardse,/ sensuele/ innerlijke/ vrede,/ wat/ doen/ we/ dan/ met/ onze/ minder/ aangename/ 

kanten:/ onze/ luiheid,/ jaloezie,/ woede/ en/ al/ die/ andere/ trekjes/ van/ het/ ego?/ 

Confronteren,/ is/ het/ spirituele/ advies./ Helder/ onder/ ogen/ zien,/ in/ zo/ groot/ mogelijke,/ 
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moedige/ zelfkennis./ Alles/ wat/ je/ volkomen/ helder/ ziet/ en/ accepteert,/ verliest/ zijn/ 

macht/ over/ je./ In/ de/ antroposofie/ kent/ men/ het/ begrip/ 'dubbelganger',/ voor/ de/ 

krachten/ in/ onze/ ziel/ die/ ons/ naar/ beneden/ trekken/ en/ dingen/ laten/ doen/ die/ we/ 

zelf/ verafschuwen./ De/ dubbelganger/ staat/ ook/ voor/ alles/ wat/ we/ onder/ tafel/ 

geschoven/ hebben,/ naar/ het/ onbewuste/ verbannen,/ in/ het/ duister/ van/ onze/ ziel/ 

geveegd./ Het/ is/ een/ hedendaagse/ versie/ van/ de/ gnostische/ tweeling./ Deze/ dub-

belganger/ is/ de/ 'wachter/ op/ de/ drempel':/ je/ moet/ hem/ onder/ ogen/ komen,/ wil/ je/ de/ 

geestelijke/ wereld/ kunnen/ binnengaan. 

 

Wees/ eerlijk 

Hoe/ leer/ je/ jezelf/ zo/ diep/ kennen?/ Door/ jezelf/ te/ observeren,/ zo/ simpel/ is/ het./ Kijk/ 

naar/ je/ gedrag/ en/ wees/ eerlijk./ Verbloem/ niets,/ praat/ niets/ goed,/ rechtvaardig/ jezelf/ 

niet./ Veroordeel/ jezelf/ ook/ niet,/ kruip/ niet/ jammerend/ over/ je/ eigen/ slechtheid/ over/ 

de/ grond/ -/ want/ dat/ is/ weer/ een/ andere/ vorm/ van/ wegduiken./ Zie/ jezelf/ precies/ 

zoals/ je/ bent,/ wat/ trouwens/ niet/ anders/ is/ dan/ de/ meeste/ andere/ mensen./ Bijna/ 

iedereen/ is/ weleens/ hypocriet,/ laf,/ lui,/ ijdel,/ leugenachtig,/ opportunistisch/ of/ gemeen./ 

Niet/ iets/ om/ trots/ op/ te/ zijn,/ maar/ ook/ no/ big/ deal./ Kijk/ scherp/ naar/ je/ dromen,/ je/ 

fantasieën/ en/ je/ gedachtes/ -…ook/ naar/ snel/ wegschietende/ flitsjes/ van/ gedachtes,/ met/ 

name/ schokkende/ of/ beschamende/ flitsjes./ Toen/ ik/ mijn/ eerste/ baby/ kreeg,/ 

bijvoorbeeld,/ zat/ ik/ eens/ te/ denken:/ O,/ ik/ zou/ me/ geen/ raad/ weten/ als/ mijn/ 

dochtertje/ zou/ sterven!/ Plotseling/ ving/ ik/ een/ vluchtige/ schim/ van/ een/ gedachte/ op/ 

die/ zo/ ongeveer/ luidde:/ Maar/ het/ zou/ ook/ wel/ een/ opluchting/ zijn.../ Woesj,/ weg/ 

was/ ze/ weer,/ die/ gedachte./ Maar/ ik/ had/ haar/ wel/ degelijk/ betrapt./ Ik/ schrok/ er/ 

vreselijk/ van./ Wat/ had/ ik/ daar/ in/ mijn/ hoofd/ voor/ krankzinnige/ gedachte/ zitten?/ Ik,/ 

die/ een/ en/ al/ zorg/ en/ liefde/ was/ voor/ mijn/ baby,/ mijn/ alles./ Uiteindelijk/ begreep/ ik/ 

wat/ het/ was:/ de/ achterkant,/ de/ schaduw/ van/ het/ enorme/ verantwoordelijkheidsgevoel/ 

dat/ het/ moederschap/ met/ zich/ meebracht./ Verreweg/ het/ grootste/ deel/ van/ mij/ was/ 

een/ en/ al/ toewijding,/ maar/ een/ heel/ klein,/ verborgen/ stukje/ van/ mij/ protesteerde/ en/ 

wilde/ liever/ vrij/ zijn,/ ervan/ af/ zijn./ Wat/ mij/ te/ doen/ stond,/ was/ zien/ en/ accepteren/ 

dat/ ik/ die/ andere/ kant/ ook/ in/ me/ had./ Zolang/ je/ die/ schaduw/ niet/ erkent/ als/ een/ 

deel/ van/ jezelf,/ kan/ hij/ rare/ dingen/ met/ je/ uithalen./ Want/ wat/ in/ het/ donker/ zit,/ 

kan/ daar/ onbelemmerd/ woekeren./ Op/ zijn/ minst/ projecteer/ je/ je/ schaduw/ dan/ op/ 

anderen:/ die/ verdenk/ je/ van/ precies/ dat/ wat/ je/ in/ jezelf/ wegdrukt./ Een/ moeder/ die/ 

niet/ beseft/ dat/ ook/ zij/ een/ stukje/ lichtzinnige/ losbol/ in/ zich/ heeft,/ wordt/ dan/ 
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bijvoorbeeld/ overbezorgd/ en/ ziet/ overal/ gevaar/ voor/ haar/ kinderen,/ ook/ waar/ het/ niet/ 

is./ In/ het/ ergste/ geval/ springt/ de/ verborgen/ schaduw/ ineens/ levensgroot/ naar/ voren/ 

en/ neemt/ de/ teugels/ in/ handen./ Dan/ kun/ je/ in/ een/ vlaag/ van/ verstandsverbijstering/ 

je/ baby/ zelfs/ iets/ aandoen./ Wat/ je/ verdringt,/ kan/ de/ macht/ grijpen/ over/ jou./ Maar/ 

wat/ je/ helder/ ziet,/ heb/ jij/ in/ je/ macht./ Nietsontziende/ zelfkennis/ is/ het/ geheim/ van/ 

innerlijke/ vrede./ In/ het/ geval/ van Eckhart/ Tolle/ was/ het/ zelfs/ zo/ dat/ nietsontziende/ 

zelfkennis/ zijn/ schaduw-zelf/ totaal/ wegbrandde./ Maar/ dat/ is/ een/ uitzondering./ Voor/ 

de/ meesten/ van/ ons/ is/ het/ een/ langdurig/ proces/ van/ steeds/ dieper/ wordende/ eer-

lijkheid/ tegenover/ jezelf./ Telkens/ weer,/ door/ alle/ levenservaring/ heen,/ ontdek/ je/ 

stukjes/ van/ jezelf/ die/ je/ in/ het/ donker/ had/ weggestopt,/ die/ je/ kunnen/ verbijsteren,/ of/ 

die/ je/ met/ een/ begrijpende/ glimlach/ kunt/ begroeten./ Ach/ ja,/ ook/ dat/ heb/ ik/ in/ me,/ 

wat/ aandoenlijk.../ Dat/ wil/ natuurlijk/ niet/ zeggen/ dat/ je/ ze/ mooi/ vindt,/ laat/ staan/ dat/ 

je/ erin/ meegaat,/ je/ laat/ verleiden,/ die/ schaduwkanten/ ruimte/ geeft./ Maar/ het/ betekent/ 

wel/ dat/ je/ geen/ illusies/ koestert/ over/ jezelf./ Je/ bent/ niet/ perfect,/ je/ bent/ geen/ 

honderd/ procent/ toegewijde/ moeder,/ modelstudent,/ volmaakt/ christen/ of/ totaal/ 

liefhebbende/ partner. 

 

Kosmische/ krachten 

Een/ van/ de/ oudste/ symbolen/ van/ de/ mens/ is/ die/ van/ een/ wagen,/ voortgetrokken/ 

door/ paarden,/ met/ een/ koetsier/ op/ de/ bok/ en/ een/ goddelijke/ inzittende./ De/ bron/ van/ 

dit/ beeld/ is/ de/ 'Bhagavad/ Gita',/ het/ Indiase/ epos/ van/ enkele/ eeuwen/ voor/ Christus,/ 

geschreven/ door/ een/ onbekende/ auteur./ Door/ de/ eeuwen/ heen/ is/ de/ zoektocht/ naar/ 

innerlijke/ vrede/ geëvolueerd,/ maar/ het/ beeld/ van/ de/ koets/ bleef/ telkens/ weer/ 

opduiken./ De/ koets/ zelf/ staat/ voor/ het/ lichaam,/ de/ paarden/ voor/ de/ driften/ in/ ons,/ 

de/ emoties,/ onze/ angsten/ en/ verlangens./ De/ koetsier/ is/ ons/ bewuste/ zelf,/ ons/ 'ego'/ 

zou/ je/ kunnen/ zeggen,/ of/ ons/ dagelijkse/ verstand./ En/ de/ eigenaar,/ de/ heer/ of/ de/ 

dame/ die/ in/ de/ koets/ zit,/ is/ de/ ziel,/ of/ de/ goddelijke/ vonk,/ ons/ hogere/ zelf,/ de/ 

innerlijke/ goeroe,/ of/ hoe/ je/ hem/ of/ haar/ ook/ noemen/ wilt,/ die/ stem/ van/ je/ hart./ 

Een/ probleem/ is/ dat/ de/ paarden/ vaak/ verschillende/ kanten/ op/ willen/ -/ de/ een/ wil/ 

volle/ kracht/ vooruit,/ de/ ander/ remt/ angstig/ af./ Maar/ met/ ervaring/ en/ stuurmanskunst/ 

kun/ je/ je/ paardenspan/ nog/ wel/ mennen./ Met/ een/ beetje/ zelfdiscipline,/ bijvoorbeeld,/ 

heeft/ die/ filosofiestudent/ achter/ het/ schot/ zijn/ studie/ wel/ gehaald,/ ondanks/ alle/ 

gezellige/ avonden./ Een/ dieper/ liggend/ probleem/ echter/ is/ dat/ de/ koetsier,/ ons/ 

bewuste/ zelf/ of/ verstand,/ doorgaans/ gaat/ geloven/ dat/ hij/ de/ baas/ is/ en/ te/ weinig/ 
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voeling/ houdt/ met/ de/ goddelijke/ kern/ binnen/ in/ de/ koets,/ de/ stem/ van/ het/ hart./ Je/ 

denkt/ dan/ misschien/ dat/ je/ filosoof/ wilt/ worden,/ omdat/ het/ je/ een/ bepaalde/ status/ 

verleent./ Maar/ misschien/ wil/ je/ in/ je/ hart/ liever/ boer/ zijn,/ of/ timmerman./ Als/ je/ 

daar/ niet/ naar/ luistert,/ zul/ je/ altijd/ een/ innerlijk/ conflict/ voelen./ Als/ die/ goddelijke/ 

kern/ wel/ onbelemmerd/ aan/ de/ koetsier/ kan/ laten/ weten/ wat/ de/ bedoeling/ is,/ en/ de/ 

koetsier/ gehoorzaam/ doet/ wat/ er/ van/ hem/ wordt/ verwacht,/ dan/ raak/ je/ vanzelf/ op/ 

het/ rechte/ spoor,/ want/ dan/ ben/ je/ een/ geheel./ Dan/ leef/ je/ vanuit/ je/ hart./ Om/ de/ 

stem/ van/ je/ hart/ te/ kunnen/ horen,/ is/ het/ zaak/ de/ andere/ stemmen/ tot/ stilzwijgen/ te/ 

brengen,/ al/ is/ het/ maar/ af/ en/ toe./ Mediteren/ is/ natuurlijk/ de/ aangewezen/ weg./ 

Wandelingen/ in/ stilte,/ uren/ die/ je/ mijmerend/ doorbrengt,/ retraites/ in/ een/ klooster/ of/ 

een/ andere/ rustige/ plek/ -/ alles/ wat/ je/ niet/ afleidt/ of/ amuseert,/ kan/ helpen/ om/ je/ 

oren/ gevoelig/ te/ maken/ voor/ de/ stem/ van/ die/ heer/ of/ dame/ binnen/ in/ je/ koets. 
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Gedachten, krachtiger dan je denkt 

Met/ je/ gedachten/ kun/ je/ je/ leven/ leuker,/ vrolijker/ en/ zonniger/ maken./ Dat/ is/ 

geen/ magie,/ geen/ wazig/ geloof./ Er/ bestaat/ zelfs/ wetenschappelijk/ bewijs/ voor./ 

Alleen/ is/ het/ zuiver/ leren/ sturen/ van/ je/ gedachten/ nog/ best/ een/ lastig/ karwei,/ 

weet/ Lisette/ Thooft/ uit/ ervaring. 

 

Ga/ op/ je/ rug/ liggen/ in/ het/ gras,/ op/ een/ mooie/ dag/ als/ er/ hier/ en/ daar/ een/ wolk/ 

door/ de/ blauwe/ hemel/ drijft./ Richt/ je/ aandacht/ op/ een/ van/ die/ wolken/ -/ begin/ maar/ 

met/ een/ kleintje./ En/ denk/ het/ wolkje/ uit/ elkaar./ Tien/ tegen/ één/ dat/ het/ werkt,/ dat/ 

het/ wolkje/ zomaar/ oplost/ voor/ je/ verbaasde/ ogen. 

 

Zo/ kwam/ ik/ voor/ het/ eerst/ in/ aanraking/ met/ gedachtenkracht,/ lang/ geleden;/ ik/ moet/ 

ergens/ in/ de/ twintig/ zijn/ geweest./ Het/ experiment/ stond/ in/ een/ boek/ over/ magie./ En/ 

het/ werkte./ Althans,/ wolkjes/ bleken/ inderdaad/ te/ verdwijnen/ als/ ik/ mijn/ aandacht/ 

erop/ richtte./ Misschien/ hadden/ ze/ dat/ sowieso/ wel/ gedaan,/ vroeg/ of/ laat/ -/ wolken/ 

hebben/ nu/ eenmaal/ de/ neiging/ na/ een/ tijdje/ op/ te/ lossen./ Toch/ was/ het/ voor/ mij/ 

niets/ minder/ dan/ een/ openbaring,/ iets/ wat/ mijn/ leven/ veranderde./ Wat/ je/ uitzendt,/ 

heeft/ effect./ Je/ schept/ je/ eigen/ werkelijkheid/ met/ je/ overtuigingen,/ emoties/ en/ 

gedachten./ Je/ geest/ is/ een/ krachtig/ instrument./ Als/ je/ heldere,/ krachtige/ en/ positieve/ 

gedachten/ het/ universum/ in/ stuurt,/ krijg/ je/ heldere,/ krachtige/ en/ positieve/ effecten./ 

Dan/ kun/ je/ wensen/ in/ vervulling/ laten/ gaan,/ je/ relatie/ met/ anderen/ verbeteren,/ 

problemen/ oplossen,/ je/ leven/ fijner/ maken./ Het/ gaat/ om/ het/ vrijmaken/ van/ de/ 

energie/ van/ je/ wens;/ die/ energie/ kan/ dan/ worden/ opgenomen/ door/ de/ oneindige/ 

kosmische intelligentie/ die/ het/ hele/ universum/ doortrekt./ Omdat/ die/ intelligentie/ jou/ 

in/ principe/ altijd/ het/ liefst/ wil/ geven/ wat/ je/ verlangt,/ zal/ je/ wens/ -/ zo/ mogelijk/ -/ 

worden/ omgezet/ in/ werkelijkheid,/ dat/ is/ de/ gangbare/ opvatting/ over/ gedachtenkracht./ 

Wil/ je/ een/ nieuwe/ geliefde/ aantrekken?/ Visualiseer/ zo/ precies/ mogelijk/ wat/ voor/ 

man/ of/ vrouw/ je/ wenst/ te/ ontmoeten,/ en/ stuur/ dat/ beeld/ de/ kosmos/ in./ Zoek/ je/ een/ 

baan,/ een/ huis,/ heb/ je/ meer/ geld/ nodig?/ Bestel/ het/ bij/ het/ universum./ Het/ werkt./ 

Weet/ ik/ uit/ ervaring. 
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Kosmische/ bestelling 

Ooit/ heb/ ik/ letterlijk/ mijn/ omzet/ verdubbeld/ met/ gedachtenkracht./ Het/ is/ zo'n/ twintig/ 

jaar/ geleden,/ ik/ werkte/ als/ freelancejournalist/ voor/ verschillende/ tijdschriften/ en/ ik/ 

wilde/ meer;/ meer/ opdrachten,/ meer/ geld./ In/ die/ tijd/ deed/ ik/ elke/ ochtend/ de/ 

Dynamic/ Meditation/ van/ de/ Indiase/ goeroe/ Osho./ Die/ duurde/ een/ uur/ en/ bevatte/ 

ook/ een/ gedeelte/ van/ tien/ minuten/ waarin/ je/ sprongetjes/ moest/ maken,/ met/ beide/ 

benen/ op/ de/ grond/ stampend/ en/ je/ armen/ in/ de/ lucht,/ terwijl/ je/ met/ luid/ hoorbare/ 

hah-hah-hah's/ de/ lucht/ uit/ je/ longen/ blies./ Het/ leek/ me/ de/ perfecte/ begeleiding/ voor/ 

mijn/ kosmische/ bestelling./ Onder/ het/ stampen/ herhaalde/ ik/ innerlijk:/ 'Zesduizend/ 

gulden/ per/ maand,/ zesduizend/ gulden/ per/ maand,/ zesduizend/ gulden/ per/ maand...'/ 

Want/ dat/ was/ mijn/ doel./ Ik/ hield/ het/ een/ paar/ weken/ vol./ En/ ja/ hoor,/ binnen/ een/ 

jaar/ zat/ ik/ op/ een/ gemiddelde/ omzet/ van/ zesduizend/ gulden/ per/ maand./ Maar/ was/ 

dat/ wel/ magie?/ Misschien/ is/ er/ een/ logischer/ verklaring./ Misschien/ was/ het/ gewoon/ 

een/ kwestie/ van/ oorzaak/ en/ gevolg./ Als/ student/ had/ ik/ een/ spreuk/ op/ mijn/ muur/ 

geprikt,/ bij/ mijn/ wastafel-spiegel,/ om/ mezelf/ er/ maar/ vaak/ aan/ te/ herinneren:/ 'Zaai/ 

een/ gedachte,/ oogst/ een/ daad./ Zaai/ een/ daad,/ oogst/ een/ gewoonte./ Zaai/ een/ 

gewoonte,/ oogst/ een/ karakter./ Zaai/ een/ karakter,/ oogst/ een/ levenslot.'/ Deze/ spreuk/ 

laat/ in/ een/ oogopslag/ zien/ hoe/ gedachtenkracht/ werkt. 

 

Wat/ je/ denkt,/ beïnvloedt/ natuurlijk/ hoe/ je/ je/ gedraagt./ Wat/ je/ vaak/ doet,/ maakt/ jou/ 

tot/ het/ soort/ mens/ dat/ je/ bent./ En/ wat/ je/ bent,/ wat/ je/ uitstraalt/ naar/ de/ wereld,/ 

heeft/ natuurlijk/ ook/ effect./ In/ het/ klein/ is/ het/ makkelijk/ te/ zien./ Ben/ je/ met/ je/ 

verkeerde/ been/ uit/ bed/ gestapt,/ dan/ kom/ je/ knorrig/ aan/ de/ ontbijttafel/ en/ is/ de/ kans/ 

groot/ dat/ je/ partner/ korzelig/ reageert./ Op/ straat/ let/ je/ vooral/ op/ de/ mensen/ met/ 

sombere/ gezichten./ Tegen/ de/ tijd/ dat/ je/ een/ standje/ krijgt/ van/ je/ chef,/ ben/ je/ al/ 

niet/ meer/ verbaasd./ Zo'n/ soort/ dag/ is/ het/ kennelijk./ Kom/ je/ daarentegen/ met/ een/ 

stralende/ glimlach/ tevoorschijn,/ dan/ is/ alles/ anders. 

 

Iedereen/ die/ naar/ je/ kijkt,/ spiegelt/ iets/ van/ je/ goede/ humeur./ De/ wereld/ ziet/ er/ 

mooi/ en/ veilig/ uit./ En/ natuurlijk/ vind/ je/ meteen/ een/ parkeerplaats,/ want/ ontspannen/ 

ogen/ merken/ meer/ op./ Het/ is/ dan/ ook/ vrij/ logisch/ dat/ het/ werkt/ als/ je/ jezelf/ er/ 

elke/ dag/ aan/ herinnert,/ met/ kracht,/ dat/ je/ meer/ wilt/ verdienen./ Je/ bent/ meer/ gespitst/ 

op/ kansen,/ je/ pakt/ alles/ aan,/ je/ bent/ bereid/ tot/ langer/ en/ harder/ werken./ Er/ kwamen/ 
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in/ die/ tijd/ echt/ geen/ gebraden/ kippetjes/ mijn/ keuken/ in/ vliegen.../ Ik/ typte/ mijn/ 

vingers/ blauw. 

 

Als/ een/ boemerang 

Hele/ bibliotheken/ zijn/ erover/ vol/ geschreven./ Het/ beroemdst/ werd/ Rhonda/ Byrne/ met/ 

haar/ film/ en/ boek/ 'The/ Secret'./ Zij/ noemt/ het/ de/ wet/ van/ de/ aantrekkingskracht:/ wat/ 

je/ uitzendt/ naar/ de/ kosmos,/ stuurt/ de/ kosmos/ ook/ terug./ Daarom/ kun/ je/ alles/ 

wensen/ wat/ je/ maar/ bedenkt/ en/ het/ de/ kosmos/ in/ sturen./ Het/ hoeft/ niet/ alleen/ iets/ 

voor/ jezelf/ te/ zijn./ Je/ kunt/ bijvoorbeeld/ ook/ licht/ sturen/ naar/ iemand/ die/ dat/ nodig/ 

heeft:/ rustgevend/ blauw/ licht,/ liefdevol/ rood/ licht./ Ook/ daarmee/ heb/ ik/ veel/ 

geëxperimenteerd./ Als/ ik/ op/ straat/ of/ in/ een/ winkel/ een/ kind/ hoorde/ huilen,/ stuurde/ 

ik/ er/ in/ gedachten/ een/ bundel/ roze/ licht/ naartoe,/ want/ daar/ kon/ ik/ helemaal/ niet/ 

tegen,/ dat/ vond/ ik/ zo/ zielig./ Meestal/ stopte/ het/ huilen/ inderdaad/ en/ dan/ voelde/ ik/ 

me/ een/ heldin. 

 

Totdat/ een/ vriend/ me/ iets/ vertelde./ Het/ was/ een/ jeugdherinnering:/ hij/ was/ klein, hij/ 

zat/ op/ zijn/ vaders/ schouders,/ ze/ liepen/ 's/ avonds/ door/ de/ stad/ en/ hij/ huilde./ De/ 

tranen/ in/ zijn/ oogharen/ maakten/ schitterende/ sterren/ van/ de/ straatlantaarns./ Ik/ moet/ 

wel/ blijven/ huilen,/ dacht/ hij,/ anders/ zie/ ik/ die/ sterren/ niet/ meer./ Oei,/ dacht/ ik,/ stel/ 

je/ voor/ dat/ er/ zo'n/ lichtkanon/ als/ ik/ was/ langsgekomen/ en/ dit/ kind/ met/ licht/ had/ 

bekogeld/ -/ dan/ was/ hij/ zijn/ mooie/ sterren/ kwijtgeraakt./ Stuurde/ ik/ dat/ licht/ niet/ 

vooral/ om/ mezelf/ te/ beschermen/ tegen/ het/ geluid/ waar/ ik/ niet/ tegen/ kon?/ Weet/ je/ 

eigenlijk/ wel/ wat/ je/ doet/ als/ je/ licht/ stuurt/ naar/ een/ ander/ mens?/ Later/ kreeg/ ik/ 

nog/ andere/ twijfels/ over/ het/ toveren/ met/ gedachtenkracht./ Ik/ realiseerde/ me/ dat/ in/ 

dezelfde/ periode/ waarin/ mijn/ omzet/ zich/ verdubbelde,/ ik/ vier/ kiezen/ was/ verloren/ 

door/ parodontitis./ Het/ is/ natuurlijk/ maar/ de/ vraag/ of/ het/ één/ iets/ met/ het/ ander/ te/ 

maken/ had./ Maar/ ik/ kon/ me/ niet/ onttrekken/ aan/ het/ knagende/ idee/ dat/ ik/ ergens,/ 

toch,/ op/ de/ een/ of/ andere/ mysterieuze/ wijze,/ met/ mijn/ kiezen/ had/ 'betaald'/ voor/ 

mijn/ nieuwe/ rijkdom./ Al/ was/ het/ maar/ door/ de/ stress/ die/ het/ harde/ werken/ met/ 

zich/ meebracht./ Maar/ misschien/ zat/ er/ ook/ twijfel/ in/ mijn/ wens./ Had/ ik/ ergens/ toch/ 

een/ vaag/ idee/ dat/ een/ hogere/ omzet/ bestellen/ bij/ het/ universum/ niet/ zo/ nobel/ is/ als/ 

ik/ graag/ wilde/ zijn./ Knagende/ twijfel/ is/ natuurlijk/ ook/ een/ gedachte/ die/ je/ het/ 

universum/ in/ stuurt./ En/ die/ als/ een/ boemerang/ naar/ je/ terugkeert. 
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Dat/ is/ het/ probleem/ met/ gedachtenkracht:/ weet/ je/ wel/ altijd/ precies/ wat/ je/ denkt?/ 

Stuur/ je/ met/ je/ wens/ niet/ een/ wolk/ van/ onbewuste/ angst/ en/ verwachtingen/ mee?/ 

Osho/ vertelde/ er/ een/ mooi/ verhaal/ over./ Een/ reiziger/ belandde/ per/ ongeluk/ in/ het/ 

paradijs,/ waar/ wensbomen/ staan./ De/ man/ was/ moe/ en/ hij/ viel/ in/ slaap./ Toen/ hij/ 

wakker/ werd,/ dacht/ hij:/ ik/ zou/ wel/ iets/ willen/ eten./ En/ meteen/ stond/ er/ heerlijk/ 

eten/ voor/ hem/ klaar./ Nu/ zou/ ik/ wel/ iets/ willen/ drinken,/ dacht/ hij,/ en/ ja/ hoor,/ hij/ 

had/ al/ een/ beker/ met/ de/ beste/ wijn/ in/ zijn/ hand./ Toen/ hij/ genoeg/ had/ gegeten/ en/ 

gedronken,/ begon/ hij/ zich/ af/ te/ vragen/ wat/ er/ aan/ de/ hand/ was./ Bezorgd/ dacht/ hij:/ 

zijn/ er/ soms/ spoken/ hier/ die/ trucjes/ met/ me/ uithalen?/ Meteen/ verschenen/ er/ spoken/ 

die/ om/ hem/ heen/ zwierden/ en/ griezelige/ geluiden/ maakten./ De/ man/ schrok/ vreselijk./ 

Nu/ heeft/ mijn/ laatste/ uurtje/ geslagen,/ dacht/ hij/ -/ en/ hij/ stierf. 

 

Magiërs/  en/ mystici 

Je/ eigen/ geest/ is/ een/ wensboom,/ zei/ Osho./ Alles/ wat/ je/ bedenkt,/ gebeurt/ vroeg/ of/ 

laat./ Soms/ duurt/ het/ zo/ lang/ dat/ je/ bent/ vergeten/ wat/ je/ had/ bedacht,/ maar/ als/ je/ 

goed/ kijkt,/ zul/ je/ zien/ dat/ je/ zelf/ je/ leven/ bij/ elkaar/ hebt/ gedacht;/ zowel/ het/ 

positieve/ als/ het/ negatieve./ Je/ gedachten/ creëren/ je/ eigen/ hemel/ en/ je/ eigen/ hel./ Als/ 

je/ dat/ begrijpt,/ kun/ je/ elke/ hel/ in/ een/ hemel/ veranderen./ En,/ voegde/ Osho/ eraan/ 

toe,/ dan/ komt/ er/ nog/ een/ mogelijkheid/ op:/ je/ kunt/ ook/ ophouden/ met/ creëren./ Je/ 

kunt/ ontspannen/ en/ het/ leven/ laten/ zijn/ zoals/ het/ is./ Dat,/ zei/ hij,/ is/ meditatie:/ het/ 

ontspannen/ van/ de/ scheppende/ geest. 

 

Het/ is/ het/ verschil/ tussen/ magiërs/ en/ mystici./ Magiërs/ zijn/ we/ eigenlijk/ allemaal:/ we/ 

proberen/ onze/ wereld/ te/ vormen/ naar/ onze/ eigen/ wensen,/ inzichten/ en/ idealen./ 

Mysticus/ word/ je/ als/ je/ zo/ vol/ (Gods)vertrouwen/ bent,/ dat/ je/ de/ werkelijkheid/ 

volledig/ accepteert/ en/ liefhebt. Wetenschapsjournalist/ Lynne/ McTaggart/ legt/ in/ haar/ 

boek/ 'Het/ intentie/ experiment'/ een/ verbinding/ tussen/ spiritualiteit/ en/ wetenschap./ Ze/ 

leidt/ de/ lezer/ langs/ talloze/ wetenschappelijke/ experimenten/ die/ allemaal/ neerkomen/ 

op/ hetzelfde:/ we/ vormen/ op/ het/ kleinste/ niveau/ onzichtbare/ connecties/ met/ alles/ en/ 

iedereen/ om/ ons/ heen/ en/ wisselen/ informatie/ uit./ Er/ zijn/ bijvoorbeeld/ onderzoeken/ 

waarin/ mensen/ doelbewust/ gingen/ mediteren/ op/ water,/ waarna/ bleek/ dat/ 

eigenschappen/ van/ dat/ water/ significant/ waren/ veranderd./ 'Met/ andere/ woorden,'/ 

schrijft/ ze,/ 'als/ iemand/ een/ gefocuste/ gedachte/ vasthoudt,/ is/ het/ mogelijk/ dat/ hij/ de/ 

moleculaire/ structuur/ van/ het/ voorwerp/ waarop/ hij/ zijn/ intentie/ richt,/ verandert.'/ Dit/ 
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is/ het/ wetenschappelijke/ bewijs/ voor/ de/ werking/ van/ magie,/ voor/ gedachtenkracht./ 

Ze/ haalt/ er/ ook/ de/ kwantumtheorie/ bij:/ op/ het/ allerkleinste/ niveau/ ligt/ de/ 

werkelijkheid/ niet/ vast,/ maar/ zijn/ er/ alleen/ nog/ waarschijnlijkheden./ Pas/ als/ je/ het/ 

gaat/ bekijken,/ floept/ zo'n/ microdeeltje/ in/ een/ vaste/ vorm/ of/ een/ golfje./ Onder/ 

invloed/ van/ jouw/ blik. 

 

De/ kern/ van/ McTaggarts/ verhaal:/ niet/ alleen/ water,/ maar/ ook/ planten,/ dieren/ en/ 

mensen/ blijken/ te/ reageren/ op/ onze/ gedachten/ en/ intenties./ Gedachten/ zijn/ dingen,/ 

concludeert/ McTaggart,/ en/ niet/ zomaar/ dingen,/ maar/ dingen/ die/ andere/ dingen/ 

kunnen/ veranderen./ Ons/ denken/ heeft/ aantoonbare/ invloed/ op/ onze/ omgeving,/ hoe/ 

klein/ ook,/ zelfs/ los/ van/ afstand/ en/ tijd./ Daaruit/ trekt/ ze/ de/ conclusie/ dat/ we/ een/ 

grote/ verantwoordelijkheid/ dragen./ In/ theorie/ zou/ het/ mogelijk/ moeten/ zijn/ om/ met/ 

de/ juiste/ intenties/ de/ wereld/ te/ verbeteren,/ of/ te/ redden./ Maar/ al/ het/ 

wetenschappelijke/ bewijs/ ten/ spijt,/ we/ kunnen/ niet/ toveren./ Het/ is/ niet/ voor/ niets/ dat/ 

onderzoekers/ het/ liefst/ ervaren/ meditatiebeoefenaars/ of/ Chinese/ chi/ qong-meesters/ 

gebruiken/ voor/ experimenten/ met/ het/ overseinen/ van/ boodschappen./ Bij/ hen/ zijn/ de/ 

resultaten/ veel/ duidelijker/ aanwijsbaar/ dan/ bij/ 'gewone'/ mensen./ Gedachtenkracht/ 

werkt/ kennelijk/ als/ je/ zo/ gefocust/ en/ geconcentreerd/ bent/ als/ in/ een/ diepe/ meditatie./ 

Daarnaast/ blijken/ liefde/ en/ mededogen/ een/ rol/ te/ spelen:/ bij/ mensen/ die/ veel/ van/ 

elkaar/ houden/ of/ elkaar/ goed/ begrijpen,/ werkt/ uitwisseling/ beter./ En/ ten/ slotte/ is/ 

vertrouwen/ een/ belangrijk/ element,/ zowel/ bij/ de/ zender/ als/ bij/ de/ ontvanger. 

 

Wat/ denk/ je/ eigenlijk,/ normaal/ gesproken?/ Dat/ is/ niet/ altijd/ een/ prettig/ proces,/ die/ 

bewustwording./ Ik/ bijvoorbeeld/ schrok/ nogal/ toen/ ik/ me/ realiseerde/ hoe/ snel/ ik/ 

klaarsta/ met/ een/ oordeel/ over/ mensen/ of/ situaties./ Voor/ ik/ het/ in/ de/ gaten/ heb,/ 

reflexmatig,/ heb/ ik/ al/ een/ negatieve/ gedachte/ de/ wereld/ in/ gestuurd:/ wat/ een/ lelijk/ 

mens,/ wat/ een/ raar/ gezicht,/ wat/ doet/ hij/ onhandig,/ ooh/ dit/ gaat/ helemaal/ fout.../ 

enzovoort/ enzovoort,/ het/ gaat/ eigenlijk/ de/ hele/ dag/ door./ Of/ nee,/ het/ ging/ de/ hele/ 

dag/ door,/ vroeger./ De/ bewustwording/ heeft/ wel/ geholpen,/ zoals/ bewustwording/ altijd/ 

helpt./ Nu/ vuur/ ik/ die/ stroom/ oordelen/ alleen/ nog/ af/ als/ ik/ te/ moe/ ben/ en/ mijn/ 

eigen/ grenzen/ heb/ overschreden./ Zo/ zijn/ er/ ook/ momenten/ waarop/ je/ gedachten/ 

zwarter/ zijn/ dan/ anders./ Midden/ in/ de/ nacht,/ bijvoorbeeld,/ als/ je/ niet/ kunt/ slapen/ en/ 

in/ je/ bed/ ligt/ te/ piekeren./ Sta/ dan/ liever/ op,/ doe/ een/ gezellig/ lampje/ aan,/ maak/ een/ 

kopje/ thee/ voor/ jezelf/ -/ dat/ maakt/ het/ makkelijker/ om/ je/ negatieve/ gedachten/ om/ te/ 
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zetten/ in/ positieve./ Wat/ niet/ helpt,/ is/ tegen/ jezelf/ zeggen:/ dat/ mag/ ik/ niet/ denken./ 

Want/ dat/ leren/ we/ als/ kind/ al:/ als/ je/ niet/ aan/ een/ wit/ paard/ mag/ denken,/ springt/ 

dat/ witte/ paard/ onweerstaanbaar/ in/ je/ gedachten/ op. 

 

Wat/ wel/ helpt,/ is/ positieve/ gedachten/ maken,/ zoals/ affirmaties/ en/ mantra's,/ mooie/ 

woorden/ of/ spirituele/ spreuken/ die/ je/ alsmaar/ herhaalt./ Zolang/ je/ een/ mantra/ zegt,/ 

krijgen/ angstige/ of/ sombere/ gedachten/ geen/ kans./ Mantra's/ vegen/ je/ gedachten/ 

schoon,/ als/ het/ ware./ En/ schone/ gedachten/ brengen/ schoonheid/ in/ je/ leven. 
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Mijn/ ego/ en/ ik 

 

Hoe/ zit/ het/ eigenlijk/ met/ dat/ ‘ik’/ van/ ons?/ Is/ je/ ik/ hetzelfde/ als/ je/ ego?/ En/ moet/ 

je/ dat/ kwijt?/ Wanneer/ heb/ je/ te/ veel/ ego?/ En/ kun/ je/ ook/ te/ weinig/ hebben? 

 

 ‘Selfie’/ was/ het/ woord/ van/ het/ jaar/ 2013/ en/ velen/ riepen/ dat/ dit/ het/ beste/ bewijs/ 

was/ van/ het/ failliet/ van/ onze/ samenleving./ Want/ kennelijk/ zijn/ we/ alleen/ nog/ maar/ 

geïnteresseerd/ in/ onszelf,/ in/ hoe/ we/ eruitzien,/ hoe/ we/ overkomen,/ hoe/ hip/ en/ cool/ 

ons/ image/ is/ op/ Facebook./ Maar/ wat/ is/ er/ eigenlijk/ mis/ met/ van/ jezelf/ houden?/ 

Hoe/ erg/ is/ het/ dat/ we/ onszelf/ graag/ aan/ anderen/ laten/ zien/ met/ een/ strik/ eromheen?/ 

'Egoloos'/ klinkt/ mooi/ en/ spiritueel,/ dat/ is/ waar./ Net/ als/ 'zorgeloos'./ Niemand/ wil/ 

graag/ een/ opgeblazen/ egotripper/ lijken./ No/ ego,/ no/ problem/ is/ een/ gevleugeld/ 

gezegde/ in/ spirituele/ kringen./ Als/ je/ geen/ last/ hebt/ van/ je/ ego,/ ben/ je/ ook/ niet/ snel/ 

gekwetst/ of/ boos/ of/ uit/ je/ humeur./ Maar/ zou/ er/ iemand/ zijn/ die/ echt/ helemaal/ 

egoloos/ is?/ Of,/ een/ nog/ betere/ vraag:/ zouden/ we/ ernaar/ moeten/ streven/ om/ egoloos/ 

te/ zijn?/ Een/ beetje/ ego/ heb/ je/ toch/ ook/ nodig./ Om/ niet/ over/ je/ heen/ te/ laten/ lopen,/ 

bijvoorbeeld,/ om/ voor/ jezelf/ op/ te/ komen./ Om/ iets/ te/ bereiken/ in/ de/ wereld./ Hoe/ 

zit/ het/ eigenlijk/ met/ dat/ ego?/ Is/ het/ de/ bedoeling/ op/ het/ spirituele/ pad/ je/ ego/ kwijt/ 

te/ raken/ of/ zo/ veel/ mogelijk/ te/ verminderen?/ En/ hoe/ leef/ je/ dan/ verder,/ zonder/ 

ego?/ Wees/ gerust:/ te/ weinig/ ego/ heb/ je/ niet/ zo/ gauw./ Het/ kan/ je/ verrassen,/ maar/ 

gebrek/ aan/ zelfvertrouwen,/ schuwheid,/ een/ sterke/ neiging/ jezelf/ weg/ te/ cijferen/ of/ 

op/ te/ offeren,/ dat/ is/ óók/ allemaal/ ego./ Als/ je/ voortdurend/ twijfelt/ of/ je/ wel/ goed/ 

genoeg/ bent,/ bang/ bent/ om/ jezelf/ te/ laten/ zien/ zoals/ je/ bent/ of/ bij/ elke/ ziekte/ 

waarover/ je/ hoort,/ denkt/ dat/ jij/ hem/ vast/ hebt,/ ben/ je/ een/ ego-tobber,/ zoals/ 

psycholoog/ Roos/ Vonk/ dat/ noemt./ Verborgen/ narcisme/ is/ de/ psychologische/ 

benaming:/ je/ bent/ geobsedeerd/ door/ jezelf/ op/ een/ negatieve/ manier. 

 

Wegkwijnen 

Narcissus/ is/ een/ schone/ jongeling/ in/ de/ Griekse/ mythologie,/ die/ alleen/ maar/ van/ 

zichzelf/ houdt./ De/ nimf/ Echo/ wordt/ verliefd/ op/ hem,/ maar/ hij/ wil/ niets/ van/ haar/ 

afweten./ Zijn/ straf/ is/ dat/ hij/ verliefd/ wordt/ op/ zijn/ spiegelbeeld/ in/ het/ water./ Hij/ 

kan/ zich/ er/ niet/ van/ losrukken/ en/ kwijnt/ weg,/ vergeefs/ hunkerend/ naar/ dat/ 

onbereikbare/ waterbeeld./ Zo/ kwijnen/ we/ weg/ als/ we/ geen/ echte/ belangstelling/ 
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hebben/ voor/ andere/ mensen/ en/ constant/ met/ onszelf/ bezig/ zijn./ Veel/ over/ jezelf/ 

tobben/ en/ jezelf/ analyseren/ ('Zou/ ik/ me/ zo/ voelen/ omdat/ mijn/ zusje/ vroeger/ altijd/ 

knapper/ was?')./ Je/ steeds/ afvragen/ of/ iets/ door/ jouw/ toedoen/ niet/ goed/ is/ gelopen/ 

('Kees/ ging/ al/ om/ vijf/ uur/ weg,/ dat/ kwam/ vast/ omdat/ ik/ saai/ was'). Geruststelling/ 

zoeken/ ('Kan/ deze/ bloes/ wel,/ en/ die/ schoenen/ en/ dat/ haar,/ is/ het/ niet/ te?')./ Het/ zijn/ 

allemaal/ tekenen/ van/ zogenoemd/ verborgen/ narcisme,/ schrijft/ Vonk/ in/ een/ artikel/ in/ 

Psychologie/ Magazine./ 'Verborgen,/ omdat/ deze/ mensen/ zichzelf/ helemaal/ niet/ zo/ 

geweldig/ vinden,/ integendeel./ Maar/ wel/ narcisme,/ omdat/ ze/ steeds/ met/ zichzelf/ bezig/ 

zijn.' 

 

Volmaakt/ word/ je/ nooit 

Maar/ eh.../ mag/ je/ dan/ helemaal/ niet/ met/ jezelf/ bezig/ zijn?/ Natuurlijk/ wel./ Er/ is/ 

niets/ mis/ met/ zelfonderzoek,/ integendeel,/ het/ is/ de/ kern/ van/ al/ het/ spirituele/ 

ontwikkelingswerk./ De/ clou/ is/ dat/ je/ jezelf/ ook/ weer/ kunt/ loslaten,/ telkens/ weer./ 

Dat/ je/ niet/ blijft/ tobben/ over/ wat/ je/ allemaal/ fout/ hebt/ gedaan,/ of/ eindeloos/ in/ 

schuldgevoel/ blijft/ hangen./ Loslaten/ betekent/ dat/ je/ doet/ wat/ je/ kunt/ en/ daarna/ 

opgeruimd/ verdergaat./ Het/ betekent/ ook/ dat/ je/ kunt/ spelen/ met/ je/ zelfbeeld./ Niet/ 

alleen/ perfecte/ plaatjes/ van/ jezelf/ posten,/ maar/ ook/ een/ selfie/ met/ een/ onflatteuze/ 

rode/ neus./ Dat/ kun/ je/ alleen/ als/ je/ je/ eigen/ onvolmaaktheid/ accepteert/ met/ mildheid/ 

en/ humor,/ met/ compassie/ en/ nederigheid./ Want/ volmaakt/ word/ je/ nooit./ Hoe/ 

hardnekkiger/ je/ je/ verzet/ tegen/ onvolmaaktheid,/ hoe/ bozer/ je/ blijft/ over/ alles/ wat/ je/ 

in/ je/ eigen/ ogen/ niet/ goed/ genoeg/ doet/ of/ wat/ anderen/ fout/ doen,/ hoe/ egoïstischer/ 

je/ bent./ Je/ schiet/ er/ namelijk/ van/ in/ een/ kramp./ Spiritueel/ leraren/ zeggen/ wel/ dat/ 

het/ ego/ als/ een/ gebalde/ vuist/ is./ Je/ kunt/ je/ hand/ ook/ ontspannen,/ in/ een/ gevend,/ 

loslatend/ gebaar./ Als/ je/ dat/ kunt,/ jezelf/ accepteren/ in/ al/ je/ onafheid,/ je/ 

onhandigheid,/ je/ kwetsbaarheid/ en/ je/ onvermogen,/ kun/ je/ ook/ het/ leven/ accepteren/ 

zoals/ het/ komt,/ zonder/ te/ kniezen/ of/ te/ piekeren./ En/ nog/ belangrijker:/ dan/ kun/ je/ 

andere/ mensen/ liefhebben/ en/ accepteren/ zoals/ ze/ zijn,/ met/ al/ hun/ onhandigheid/ en/ 

onvermogen./ Dan/ zit/ je/ dicht/ tegen/ egoloosheid/ aan,/ ja./ Dat/ proces,/ die/ kramp/ 

loslaten/ -/ daar/ lezen/ we/ nu/ spirituele/ boeken/ voor,/ daarvoor/ bezoeken/ we/ goeroes,/ 

daarom/ zitten/ we/ op/ kussentjes/ met/ onze/ ruggen/ recht/ en/ onze/ ogen/ dicht./ In/ de/ 

hoop/ dat/ we/ een/ beetje/ ego/ kwijtraken. 
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Vijf/ skandha's 

Eigenlijk/ is/ het/ vreemd/ dat/ we/ praten/ over/ het/ ego/ als/ iets/ wat/ je/ kwijt/ moet./ Er/ is/ 

wel/ een/ beetje/ taalverwarring/ rond/ het/ begrip./ Volgens/ veel/ deskundigen/ moet/ je/ je/ 

ego/ namelijk/ helemaal/ niet/ kwijt./ Sigmund/ Freud,/ de/ vader/ van/ de/ psychoanalyse,/ 

zag/ het/ ego/ als/ het/ redelijke,/ volwassen/ 'ik'/ dat/ schippert/ tussen/ je/ lagere/ instincten/ 

en/ je/ hogere/ morele/ wezen./ Zonder/ dat/ ego/ zou/ je/ subiet/ in/ een/ dwangbuis/ 

afgevoerd/ worden/ of/ willoos/ in/ een/ hoekje/ gaan/ liggen/ sterven. 

Goed,/ Freud/ was/ niet/ in/ spiritualiteit/ geïnteresseerd./ Maar/ ook/ volgens/ het/ 

boeddhisme/ kun/ je/ je/ ego/ niet/ kwijtraken./ Het/ ego/ is/ je/ zelfbeeld,/ zeggen/ 

boeddhisten,/ bestaande/ uit/ vijf/ skandha's,/ bundeltjes/ of/ hoopjes./ Dat/ zelfbeeld/ heeft/ 

iedereen,/ ook/ Boeddha/ zelf/ had/ het,/ en/ je/ raakt/ het/ echt/ niet/ kwijt./ Wat/ zijn/ de/ 

skandha's?/ Er/ is/ een/ hoopje/ vorm/ of/ lichaam/ (je/ uiterlijke/ zelfbeeld,/ inclusief/ alle/ 

selfies);/ een/ hoopje/ categorieën/ of/ etiketten/ dat/ je/ overal/ op/ plakt/ ('Dit/ is/ een/ mooie/ 

vrouw,/ dat/ is/ een/ egotripper');/ een/ hoopje/ voorkeuren/ en/ afkeer/ ('Dit/ is/ cool/ en/ dat/ 

is/ rot');/ een/ hoopje/ overtuigingen/ dat/ je/ koestert,/ bewust/ of/ onbewust,/ verstandig/ of/ 

dwaas/ ('Mijn/ man/ hoort/ altijd/ naar/ me/ te/ luisteren/ als/ ik/ het/ moeilijk/ heb,/ anders/ 

houdt/ hij/ niet/ van/ me',/ of:/ 'Ik/ moet/ altijd/ succes/ hebben,/ anders/ ben/ ik/ een/ loser');/ 

en/ dan/ is/ er/ nog/ dat/ hoopje/ losse/ gedachten/ dat/ voortdurend/ rondtolt/ in/ je/ hoofd/ -/ 

het/ bekende/ gekwetter./ Je/ bent/ dus/ al/ een/ stuk/ beter/ af/ als/ er/ niet/ al/ te/ veel/ 

negatieve/ gedachten/ en/ overtuigingen/ in/ je/ rondwarrelen,/ als/ je/ positief/ in/ het/ leven/ 

staat./ Maar/ zelfs/ al/ houd/ je/ van/ alles/ en/ iedereen,/ en/ loop/ je/ zingend/ door/ de/ 

straten,/ dan/ nog/ hoef/ je/ niet/ verlicht/ te/ zijn. 

 

Vingerafdruk/ van/ God 

Wat/ moet/ je/ dan/ met/ je/ ego/ doen,/ volgens/ het/ boeddhisme?/ Wat/ je/ moet/ inzien,/ is/ 

dat/ geen/ van/ die/ hoopjes/ ook/ maar/ enige/ stabiliteit/ of/ duurzaamheid/ heeft,/ laat/ staan/ 

eeuwigheidswaarde./ Het/ zijn/ losse/ hoopjes,/ ze/ hangen/ als/ los/ zand/ aan/ elkaar;/ er/ 

komt/ steeds/ iets/ bij/ en/ er/ gaat/ steeds/ iets/ af,/ als/ duinen/ waar/ de/ wind/ overheen/ 

gaat./ Ga/ maar/ na:/ wat/ je/ op/ je/ vijftiende/ dacht/ en/ geloofde,/ denk/ je/ nu/ vast/ niet/ 

meer./ Nergens/ in/ je/ hele/ psyche/ of/ geest/ of/ ziel/ zit/ een/ klein/ vrouwtje/ of/ mannetje/ 

dat/ er/ altijd/ is,/ dat/ altijd/ hetzelfde/ is/ en/ dat/ de/ boel/ bij/ elkaar/ houdt./  

 

'Stel/ je/ een/ hoopje/ rommel/ voor,'/ schrijft/ zenmeester/ Brad/ Warner/ in/ zijn/ boek/ 

'Hardcore/ Zen',/ 'haal/ alle/ afzonderlijke/ stukjes/ rommel/ van/ de/ hoop/ weg/ en/ er/ is/ 
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geen/ hoop/ meer’./ Er/ is/ geen/ 'hoop-kern'/ of/ 'hoop-ziel'/ los/ van/ de/ stukjes/ rommel/ die/ 

de/ hoop/ vormden.'/ Zo/ bestaat/ er/ ook/ niet/ zoiets/ als/ een/ centraal/ 'ik',/ volgens/ de/ 

boeddhisten./ Dat/ denk/ je/ wel,/ omdat/ het/ je/ is/ aangepraat/ als/ kind,/ maar/ het/ is/ een/ 

illusie./ Er/ zijn/ alleen/ maar/ gedachten/ en/ gevoelens/ in/ je/ aanwezig/ die/ rondzoemen/ 

en/ de/ boodschap/ afgeven:/ 'Ik/ besta/ en/ ik/ ben/ anders/ dan/ alle/ anderen,/ ik/ sta/ los/ 

van/ de/ rest.' 

Je/ bestaat,/ zeker./ En/ je/ bent/ ook/ uniek./ In/ jou/ bevinden/ zich/ eigenschappen/ 

die/ andere/ mensen/ niet/ in/ precies/ diezelfde/ samenstelling/ hebben:/ je/ aard/ of/ karakter./ 

Spiritueel/ leraar/ Barry/ Long/ noemde/ dat/ ‘de/ vingerafdruk/ van/ God’/ alsof/ God/ in/ elk/ 

van/ ons/ een/ andere/ vinger/ plantte/ toen/ hij/ ons/ schiep./ God/ heeft/ miljarden/ vingers,/ 

en/ ze/ zijn/ allemaal/ net/ een/ beetje/ anders,/ zoals/ ook/ elke/ sneeuwvlok/ uniek/ schijnt/ 

te/ zijn./ Maar/ een/ afgescheiden/ deeltje.../ nee./ De/ schepping/ is/ een/ geheel./ Het/ hele/ 

idee/ dat/ je/ een/ apart/ 'ik'/ bent,/ is/ een/ waandenkbeeld,/ zeggen/ de/ boeddhisten/ en/ 

trouwens/ ook/ veel/ andere/ soorten/ spiritueel/ leermeesters./ Zelfs/ het/ 'ik'/ dat/ streeft/ 

naar/ samensmelting/ met/ het/ geheel,/ naar/ ego-overstijging,/ zelfrealisatie/ of/ verlichting,/ 

bestaat/ niet/ echt./ Want/ je/ kunt/ niet/ los/ staan/ van/ het/ geheel/ en/ dus/ kun/ je/ er/ ook/ 

niet/ mee/ samensmelten./ Je/ bent/ allang/ samengesmolten./ Het/ is/ wel/ een/ hardnekkige/ 

illusie,/ waarvan/ we/ allemaal/ veel/ last/ hebben./ Mediteren/ helpt,/ omdat/ het/ je/ 

helderder/ en/ intelligenter/ maakt./ Als/ je/ dit/ genoeg/ doet,/ kan/ het/ zijn/ dat/ het/ 

waandenkbeeld/ je/ verlaat./ Verlichting/ betekent:/ inzien/ dat/ je/ niet/ je/ ego/ bent. 

 

Alles/ ben/ ik 

Wat/ ben/ je/ dan/ wel?/ Waar/ hebben/ al/ die/ leermeesters/ het/ over/ als/ ze/ praten/ over/ 

zelfrealisatie/ of/ verlichting/ of/ egoloosheid?/ Warner/ beschrijft/ in/ zijn/ eerder/ genoemde/ 

boek/ het/ moment/ dat/ zijn/ leven/ veranderde./ Op/ een/ dag/ liep/ hij/ naar/ zijn/ werk/ en/ 

hij/ stond/ op/ het/ punt/ over/ een/ bruggetje/ te/ lopen/ waar/ hij/ elke/ dag/ overheen/ kwam,/ 

en/ zomaar/ ineens/ ploften/ al/ zijn/ problemen/ en/ klachten/ en/ verwarring/ en/ gedoe/ uit/ 

zijn/ geest/ op/ de/ grond./ Er/ was/ alleen/ nog/ maar/ helderheid./ In/ die/ helderheid/ keek/ 

hij/ naar/ de/ hemel/ en/ het/ was/ alsof/ hij/ in/ een/ spiegel/ keek:/ hij/ was/ de/ hemel./ Hij/ 

keek/ naar/ de/ asfaltweg/ en/ die/ was/ hij/ ook./ Hij/ keek/ naar/ de/ brug/ en/ de/ brug/ was/ 

zijn/ spiegelbeeld/ dat/ terugkeek/ naar/ hem./ Alles/ is/ ik/ en/ ik/ ben/ alles,/ met/ andere/ 

woorden./ Het/ is/ lastig/ voor/ te/ stellen/ als/ je/ het/ zelf/ niet/ hebt/ meegemaakt/ en/ ik/ 

kan/ er/ ook/ alleen/ maar/ over/ praten/ van/ horen/ zeggen.../ Maar/ dit/ is/ wat/ verlichten/ 

rapporteren./ Er/ is/ geen/ werkelijke/ afscheiding,/ dat/ denken/ we/ alleen/ maar/ omdat/ we/ 
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misleid/ worden/ door/ onze/ zintuigen,/ omdat/ onze/ ogen/ alleen/ dit/ stukje/ van/ het/ 

universum/ zien,/ onze/ oren/ alleen/ de/ geluiden/ in/ onze/ omgeving/ horen/ en/ onze/ 

gedachten/ alleen/ over/ dat/ ene/ brokje/ van/ het/ leven/ gaan./ Maar/ de/ basis,/ het/ 

materiaal/ waarvan/ we/ gemaakt/ zijn,/ is/ een/ en/ hetzelfde/ spul./ Zonder/ uitzondering. 

Het/ kan/ angstaanjagend/ zijn./ Warner/ schrijft/ dat/ hij/ besefte:/ ik/ ben/ ook/ de/ 

terroristen/ die/ hun/ vliegtuig/ in/ de/ Twin/ Towers/ boorden./ Ik/ ben/ ook/ de/ mensen/ die/ 

stierven/ in/ dat/ inferno./ Maar.../ ik/ ben/ ook/ de/ sterren,/ en/ de/ krekels/ en/ het/ 

krekellied,/ glinsterende/ rivieren,/ sneeuw/ en/ regen,/ verre/ planeten/ en/ wie/ er/ daar/ ook/ 

maar/ op/ leeft:/ alles/ ben/ ik./ En/ dat/ geldt/ voor/ ons/ allemaal./ Wij/ zijn/ het/ leven/ zelf,/ 

dat/ net/ zo/ in/ ons/ stroomt/ en/ door/ ons/ heen/ stroomt/ als/ in/ het/ hele/ universum./ Alle/ 

ingewijden/ zeggen/ dit/ soort/ dingen./ Zo/ verwoordt/ Eckhart/ Tolle/ het:/ 'Je/ bent/ niet/ in/ 

het/ universum,/ je/ bent/ het/ universum,/ een/ onlosmakelijk/ onderdeel/ ervan./ Uiteindelijk/ 

ben/ je/ een/ brandpunt/ waar/ het/ universum/ zich/ bewust/ wordt/ van/ zichzelf./ Wat/ een/ 

fantastisch/ wonder.' 

 

Angst/ verdwijnt 

Na/ zijn/ verlichtingservaring/ ging/ Brad/ Warner/ gewoon/ naar/ kantoor/ en/ aan/ het/ werk./ 

Het/ is/ een/ oude/ boeddhistische/ wijsheid:/ 'Voor/ de/ verlichting:/ hout/ hakken/ en/ water/ 

halen./ Na/ de/ verlichting:/ hout/ hakken/ en/ water/ halen.' 

Wat/ is/ het/ dan/ dat/ verdwijnt?/ De/ angst/ verdwijnt./ Dat/ vage/ gevoel/ dat/ de/ 

wereld/ je/ niet/ aardig/ genoeg/ behandelt,/ valt/ vanzelf/ weg/ als/ je/ niet/ alleen/ jezelf/ 

bent/ maar/ ook/ die/ wereld/ tegenover/ je./ De/ knagende/ bezorgdheid/ dat/ er/ iets/ nog/ 

niet/ helemaal/ in/ orde/ is,/ die/ ver/ weggestopte/ twijfel/ of/ je/ wel/ goed/ genoeg/ bent/ en/ 

of/ anderen/ wel/ genoeg/ hun/ best/ doen,/ verdwijnt./ Je/ ontspant./ Je/ wordt/ zorgvuldiger/ 

en/ vriendelijker./ Elke/ behoefte/ of/ neiging/ om/ anderen/ te/ kwetsen,/ valt/ weg./ Want/ 

als/ je/ iets/ of/ iemand/ anders/ kwetst,/ kwets/ je/ alleen/ maar/ jezelf./ Vandaar/ dat/ je/ van/ 

spiritueel/ leermeesters/ ook/ vaak/ hoort:/ je/ ego,/ dat/ is/ alleen/ maar/ angst/ en/ oude/ pijn./ 

Los/ die/ angst/ op,/ genees/ die/ pijn,/ en/ je/ bent/ egoloos./ En/ die/ hoopjes/ dan,/ dat/ 

zelfbeeld/ en/ die/ gedachten/ en/ overtuigingen,/ wat/ doe/ je/ daarmee?/ Die/ hoef/ je/ 

helemaal/ niet/ kwijt;/ die/ zijn/ onmisbaar/ in/ het/ dagelijks/ leven/ en/ die/ gebruik/ je/ dus/ 

gewoon./ Alleen/ weet/ je/ nu/ dat/ je/ er/ niet/ mee/ samenvalt./ Of/ het/ nu/ jouw/ selfie/ is/ 

of/ een/ van/ die/ miljoenen/ andere/ Facebook-gebruikers/ -/ het/ is/ allemaal/ je/ eigen/ 

gezicht./ 'Het/ ego/ is/ een/ slechte/ meester,'/ zeggen/ spiritueel/ leraren,/ 'maar/ een/ goede/ 

dienaar.' 
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Kies/ je/ of/ word/ je/ gekozen?/  

 

Kiezen/ wij/ ons/ eigen/ levenspad/ of/ worden/ we/ geleid/ door/ het/ lot? 

Op/ een/ dag,/ jaren/ geleden,/ sloeg/ ik/ een/ uitnodiging/ af/ die/ mijn/ leven/ een/ andere/ 

wending/ had/ kunnen/ geven./ Niet/ dat/ ik/ dat/ toen/ wist./ Pas/ later/ zag/ ik/ welke/ kans/ 

ik/ had/ laten/ lopen,/ en/ nog/ weer/ veel/ later/ begreep/ ik/ ook/ waarom/ ik/ dat/ had/ 

gedaan./ Het/ zat/ zo./ Ik/ werd/ gevraagd/ voor/ een/ nieuw/ televisieprogramma/ dat/ een/ 

paar/ dagen/ later/ live/ opgenomen/ zou/ worden./ Ik/ moest/ daarin/ een/ kort/ commentaar/ 

geven/ op/ de/ gebeurtenissen/ van/ de/ afgelopen/ week./ Als/ ik/ het/ leuk/ deed,/ mocht/ ik/ 

de/ vaste/ columnist/ worden/ van/ dat/ programma./ Het/ was/ een/ eervol/ verzoek/ en/ het/ 

leek/ me/ spannend./ Maar/ helaas/ -/ ik/ kon/ die/ avond/ van/ de/ opname/ niet,/ want/ ik/ 

had/ een/ afspraak/ om/ met/ mijn/ vriend/ uit/ te/ gaan./ Hij/ had/ al/ kaarten/ voor/ een/ 

voorstelling./ Dus/ zei/ ik/ nee./ Want,/ vond/ ik,/ je/ mocht/ je/ liefdesleven/ niet/ opofferen/ 

aan/ je/ carrière./ De/ tv/ zat/ er/ niet/ mee,/ voor/ mij/ tien/ anderen/ en/ er/ werd/ dus/ een/ 

andere/ vrouw/ voor/ het/ optreden/ gevonden./ En/ ja,/ zij/ is/ daarna/ een/ bekende/ en/ 

populaire/ presentatrice/ geworden./ Het/ avondje/ uit/ liep/ trouwens/ helemaal/ niet/ naar/ 

wens./ Vol/ van/ mijn/ grote/ offer/ verwachtte/ ik/ extra/ liefde/ en/ aandacht/ van/ mijn/ 

vriend./ Maar/ we/ zaten/ nog/ niet/ in/ de/ rode/ pluchen/ stoelen/ of/ hij/ vertelde/ me/ dat/ 

hij/ een/ spannend/ plan/ had:/ hij/ zou/ samen/ met/ een/ andere/ vrouw/ een/ sexy/ roman/ 

gaan/ schrijven./ 'Wat'/ riep/ ik,/ groen/ van/ jaloezie/ bij/ de/ gedachte/ alleen/ al./ 'Heb/ ik/ 

dat/ televisieoptreden/ daarvoor/ afgezegd!/ Als/ je/ dat/ echt/ doet,/ maak/ ik/ het/ uit.'/ In/ de/ 

pauze/ viel/ ik/ van/ de/ foyertrap./ Geblutst/ en/ geschaafd/ zat/ ik/ later/ thuis/ mijn/ 

beslissing/ te/ overdenken./ Daar/ ging/ mijn/ gouden/ kans/ op/ een/ televisie/ carrière,/ en/ 

dat/ voor/ die/ trouweloze/ flierefluiter./ Waarom/ laat/ ik/ toch/ altijd/ mijn/ liefdesleven/ 

voorgaan/ op/ mijn/ eigen/ belangen? 

 

De/ vrije/ wil/ een/ illusie? 

Tja,/ waarom/ nemen/ we/ sommige/ beslissingen?/ Er/ zijn/ nogal/ wat/ mensen/ die/ geloven/ 

dat/ alles/ van/ tevoren/ is/ vastgelegd,/ dat/ ik/ alleen/ maar/ die/ beslissing/ had/ kunnen/ 

nemen/ en/ geen/ enkele/ andere,/ omdat/ ik/ op/ dat/ moment/ nu/ eenmaal/ zo/ in/ elkaar/ 

zat./ Grappig/ genoeg/ heerst/ die/ opvatting/ zowel/ bij/ bepaalde/ wetenschappers/ als/ in/ 

sommige/ spirituele/ kringen./ In/ de/ wetenschap/ bakkeleit/ men/ over/ de/ vraag/ of/ de/ 

mens/ wel/ een/ vrije/ wil/ heeft,/ en/ sommige/ neurologen/ stellen/ keihard:/ de/ vrije/ wil/ is/ 
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een/ illusie./ Je/ denkt/ dat/ je/ belangrijke/ keuzes/ maakt,/ maar/ dat/ is/ onzin,/ want/ het/ 

stond/ allang/ vast/ wat/ je/ zou/ doen./ Ons/ onbewuste/ stuurt/ ons/ veel/ meer/ dan/ we/ zelf/ 

denken,/ is/ uit/ laboratoriumproeven/ gebleken,/ en/ dat/ onbewuste/ wordt/ grotendeels/ 

bepaald/ door/ ons/ verleden./ Determinisme,/ heet/ dat./ Dankzij/ de/ set/ genen/ waarmee/ je/ 

bent/ geboren,/ zegt/ men,/ de/ opvoeding/ die/ je/ gevormd/ heeft,/ de/ omstandigheden/ 

waarin/ je/ leeft,/ het/ weer/ van/ die/ dag/ en/ alle/ andere/ factoren/ die/ meespeelden,/ ligt/ 

je/ keuze/ vast./ Je/ 'ik'/ denkt/ alleen/ maar/ dat/ het/ alle/ beslissingen/ neemt;/ in/ feite/ is/ 

het/ voortdurend/ bezig/ die/ beslissingen/ achteraf/ te/ rechtvaardigen./ Andere/ 

neurowetenschappers/ gaan/ daar/ tegenin/ en/ stellen/ dat/ elke/ keuze/ wel/ voor/ een/ deel/ 

onbewust/ tot/ stand/ komt,/ maar/ dat/ je/ die/ met/ je/ bewuste/ zelf/ toch/ kunt/ 

tegenhouden./ Je/ wordt/ sterk/ geleid/ door/ je/ verleden/ en/ je/ uiterlijke/ omstandigheden,/ 

maar/ je/ hebt/ wel/ een/ soort/ vetorecht. 

 

In/ diverse/ spirituele/ stromingen/ vindt/ ongeveer/ hetzelfde/ debat/ plaats./ In/ andere/ 

termen,/ dat/ wel./ De/ ene/ partij/ stelt/ dat/ je/ lotsbestemming/ vastligt,/ wat/ je/ ook/ doet/ 

of/ denkt,/ omdat/ God/ allang/ in/ zijn/ grote/ boek/ geschreven/ heeft/ hoe/ jij/ zult/ leven./ 

Lang/ geleden/ had/ men/ daarvoor/ speciale/ goden./ De/ Grieken/ bijvoorbeeld/ brachten/ 

offers/ aan/ de/ Moiren,/ de/ 'schikgodinnen'./ Er/ waren/ er/ drie./ Klotho/ spon/ de/ 

levensdraad/ van/ ieder/ mens,/ geloofde/ men./ Lachesis/ rolde/ die/ draad/ op/ of/ juist/ uit,/ 

al/ naar/ gelang/ de/ bedoeling/ van/ dat/ ene/ leven./ Soms/ trok/ ze/ lootjes/ uit/ een/ urn/ om/ 

te/ bepalen/ wat/ er/ moest/ gebeuren./ En/ Atropos/ knipte/ de/ draad/ door/ als/ het/ 

voorbestemde/ moment/ van/ sterven/ was/ gekomen./ Maar/ het/ hindoeïsme/ ziet/ het/ 

anders,/ dat/ gelooft/ in/ karma:/ de/ manier/ waarop/ je/ vorige/ levens/ geleid/ hebt,/ bepaalt/ 

voor/ een/ groot/ deel/ hoe/ je/ in/ dit/ leven/ terechtkomt/ en/ wat/ er/ met/ je/ gebeurt./ Je/ 

bent/ dus/ wel/ zelf/ de/ oorzaak/ van/ wat/ je/ nu/ overkomt,/ maar/ dat/ speelde/ allemaal/ in/ 

vorige/ levens/ en/ daarover/ kun/ je/ je/ moeilijk/ schuldig/ voelen/ in/ dit/ leven./ Je/ moet/ 

het/ er/ maar/ mee/ doen,/ er/ het/ beste/ van/ maken./ Daarmee/ creëer/ je/ dan/ weer/ positief/ 

karma./ En/ heel/ vrome/ moslims/ wijzen/ bij/ alles/ wat/ er/ gebeurt,/ goed/ of/ slecht,/ naar/ 

de/ wil/ van/ Allah./ 'Insj'Allah'/ voegen/ ze/ toe/ als/ ze/ een/ afspraak/ maken:/ als/ God/ het/ 

wil./ Anders/ gebeurt/ het/ toch/ niet. 

 

Zaaien/ en/ oogsten 

Geloven/ in/ een/ voorbestemd/ lot/ -/ er/ zit/ wel/ iets/ in./ Het/ geeft/ in/ elk/ geval/ een/ 

hoop/ rust./ De/ loodzware/ plicht/ om/ je/ zelf/ verantwoordelijk/ te/ voelen/ voor/ alles/ wat/ 
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er/ met/ je/ gebeurt,/ wordt/ van/ je/ schouders/ genomen./ Maar/ helemaal/ lekker/ zit/ het/ 

niet./ In/ het/ Christendom,/ de/ traditie/ die/ onze/ cultuur/ en/ daardoor/ ook/ ons/ heeft/ 

gevormd,/ is/ het/ niet/ helemaal/ duidelijk/ of/ God/ alles/ voorbestemt/ of/ niet./ Aan/ de/ 

ene/ kant/ staat/ er/ in/ de/ Bijbel/ dat/ er/ geen/ mus/ van/ het/ dak/ valt/ zonder/ dat/ God/ het/ 

wil,/ maar/ aan/ de/ andere/ kant/ schiep/ God/ de/ mens/ duidelijk/ met/ de/ ingebakken/ 

vrijheid/ om/ ook/ ongehoorzaam/ te/ zijn./ Dus/ daar/ kun/ je/ alle/ kanten/ mee/ op/ en/ dat/ 

doen/ christenen./ De/ 'vrije-willers'/ hebben/ gewonnen,/ kun/ je/ grofweg/ stellen,/ en/ 

daaraan/ hebben/ we/ in/ het/ Westen/ dan/ ook/ onze/ eigenwijsheid/ te/ danken,/ het/ 'ik/ 

bepaal/ zelf/ wel/ hoe/ ik/ leef'-gevoel./ Het/ gedachtengoed/ van/ 'The/ Secret'/ is/ daarvan/ 

een/ voorlopig/ hoogtepunt./ Het/ idee/ dat/ je/ alles/ wat/ je/ maar/ wilt,/ kunt/ bestellen/ bij/ 

het/ universum/ is/ wat/ kinderlijk./ Maar/ dat/ alles/ wat/ je/ denkt/ en/ verlangt/ op/ de/ een/ 

of/ andere/ manier/ invloed/ heeft/ op/ het/ verloop/ van/ je/ leven/ is/ niet/ zo/ gek./ Zijn/ we/ 

niet/ voortdurend/ aan/ het/ kiezen?/ We/ kiezen/ met/ onze/ voeten,/ zoals/ dat/ heet/ -/ met/ 

onze/ dagelijkse/ acties./ Wat/ je/ doet/ of/ juist/ laat,/ duwt/ je/ in/ een/ bepaalde/ richting./ 

Zelfs/ wat/ je/ denkt/ of/ niet/ denkt,/ doet/ mee./ Toen/ ik/ student/ was,/ had/ ik/ een/ citaat/ 

van/ de/ Amerikaanse/ dichter/ Ralph/ Waldo/ Emerson/ op/ de/ muur/ geschreven/ om/ 

mezelf/ eraan/ te/ herinneren:/ 'Sow/ a/ thought,/ reap/ an/ action/sow/ an/ action,/ reap/ a/ 

habit// sow/ a/ habit,/ reap/ a/ character/sow/ a/ character,/ reap/ a/ destiny.' Zaai/ een/ 

gedachte/ en/ je/ oogst/ een/ daad./ Zaai/ een/ daad/ en/ je/ oogst/ een/ gewoonte./ Zaai/ een/ 

gewoonte/ en/ je/ oogst/ een/ karakter./ Zaai/ een/ karakter/ en/ je/ oogst/ een/ 

lotsbestemming.../ Je/ gedachten,/ je/ daden,/ je/ gewoonten/ en/ je/ karakter/ bepalen/ wat/ er/ 

van/ je/ leven/ terechtkomt./ 'Je/ bent/ als/ mens/ dat/ waarover/ je/ de/ hele/ dag/ nadenkt,'/ is/ 

een/ citaat/ van/ dezelfde/ dichter. 

 

Het/ raakt/ bijna/ weer/ aan/ determinisme,/ want/ je/ levensloop/ is/ dus/ de/ onvermijdelijke/ 

consequentie/ van/ hoe/ je/ bent,/ hoe/ je/ in/ elkaar/ zit./ En/ tegelijkertijd/ legt/ het/ de/ hele/ 

verantwoordelijkheid/ weer/ patsboem/ bij/ jezelf./ Maar/ het/ haalt/ wel/ de/ angel/ uit/ die/ 

beslissende/ keuzemomenten/ die/ zo/ vreselijk/ mis/ kunnen/ gaan./ Ik/ hoef/ geen/ spijt/ te/ 

hebben/ van/ die/ avond,/ want/ mijn/ carrière/ hing/ echt/ niet/ af/ van/ die/ ene/ beslissing/ 

om/ ja/ te/ zeggen/ tegen/ een/ tv-programma./ Als/ ik/ werkelijk/ voor/ presentatrice/ in/ de/ 

wieg/ was/ gelegd,/ had/ ik/ al/ eerder/ m'n/ best/ gedaan/ om/ het/ te/ kunnen/ worden./ In/ 

plaats/ daarvan/ hebben/ mijn/ gedachten,/ mijn/ daden,/ mijn/ gewoonten/ en/ mijn/ karakter/ 

mij/ geduwd/ in/ de/ richting/ van/ een/ leven/ als/ schrijfster./ En/ dat/ voelt/ eigenlijk/ wel/ 

oké./ Dat/ past/ bij/ mij. 
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Geschreven/ in/ de/ sterren 

En/ hoe/ zit/ het/ met/ astrologie,/ ligt/ ons/ lot/ niet/ vast/ in/ de/ sterren?/ Ja,/ waarschijnlijk/ 

voor/ een/ groot/ deel,/ maar/ toch/ ook/ weer/ niet/ helemaal./ Dat/ is/ althans/ wat/ Gerhard/ 

Toonder/ dacht,/ een/ astroloog/ (en/ de/ broer/ van/ Marten/ Toonder)./ Hij/ was/ ooit/ 

astrologie/ gaan/ bestuderen/ om/ te/ bewijzen/ dat/ astrologie/ onzin/ was,/ en/ er/ al/ 

onderzoekend/ achter/ gekomen/ dat/ het/ helemaal/ geen/ onzin/ is,/ dat/ je/ uit/ een/ 

geboortehoroscoop/ wel/ degelijk/ veel/ kunt/ voorspellen/ over/ iemands/ leven./ 'Wij/ zijn/ 

verrassend/ sterk/ bepaald/ door/ de/ stand/ van/ de/ sterren/ bij/ onze/ geboorte,'/ zei/ hij./ 

'Maar/ er/ is/ wel/ ruimte/ voor/ eigen/ keuze./ Als/ Neptunus/ bijvoorbeeld/ regeert/ over/ je/ 

vijfde/ huis,/ dan/ ben/ je/ van/ nature/ geneigd/ spiritueel/ te/ leven./ Je/ verlangt/ hevig/ naar/ 

verlichting,/ nirvana,/ of/ hoe/ je/ die/ staat/ ook/ noemt./ Maar/ of/ je/ nu/ eindigt/ als/ 

monnik/ in/ een/ zen/ klooster/ of/ als/ junkie/ in/ de/ goot/ -/ dat/ staat/ niet/ in/ je/ 

horoscoop./ Dat/ hangt/ af/ van/ je/ eigen/ keuzes.'/ Lijkt/ me/ geen/ onbelangrijk/ detail.../ Of/ 

je/ de/ weg/ omhoog/ bewandelt/ of/ de/ weg/ omlaag:/ die/ fundamentele/ keuze/ heb/ je/ nog/ 

altijd/ zelf/ in/ de/ hand./ Gelukkig/ maar./ Het/ voelt/ toch/ wat/ armoedig/ als/ we/ alleen/ 

maar/ toneelspelers/ zouden/ zijn/ die/ helemaal/ vastzitten/ aan/ het/ scenario/ van/ een/ of/ 

andere/ grote/ Toneelschrijver,/ zonder/ eigen/ inbreng./ De/ neurowetenschappers/ die/ 

geloven/ dat/ je/ een/ veto/ kunt/ uitspreken/ tegen/ de/ impulsen/ die/ je/ uit/ je/ onbewuste/ 

krijgt,/ hebben/ dus/ gelijk./ Je/ wordt/ door/ innerlijke/ en/ uiterlijke/ factoren/ sterk/ naar/ 

een/ bepaalde/ keuze/ toe/ gedreven,/ maar/ er/ is/ toch/ iets/ wat/ 'nee'/ kan/ zeggen/ als/ het/ 

je/ ten/ diepste/ niet/ bevalt./ Ergens/ in/ al/ die/ gedachten,/ daden,/ gewoonten/ en/ 

karaktertrekken/ zit/ een/ magisch/ moment/ van/ vrijheid,/ een/ opening,/ een/ deur/ naar/ 

een/ andere/ mogelijkheid. 

 

De/ koetsier/ en/ de/ heer 

Op/ het/ spirituele/ pad/ draait/ het/ eigenlijk/ helemaal/ om/ die/ mysterieuze/ instantie/ die/ 

'nee'/ kan/ zeggen,/ die/ zich/ kan/ losmaken/ van/ het/ verleden./ We/ zijn/ als/ koetsen,/ zei/ 

de/ mysticus/ Gurdjieff,/ met/ paarden/ ervoor,/ een/ koetsier/ op/ de/ bok/ en/ een/ heer/ 

binnen/ in/ de/ koets./ De/ koets/ is/ ons/ lichaam/ en/ de/ paarden/ zijn/ de/ vitale/ krachten/ 

die/ ons/ voortstuwen./ Daarmee/ ben/ je/ geboren:/ de/ een/ heeft/ een/ grote,/ sterke/ koets,/ 

de/ ander/ een/ heel/ klein/ fragiel/ koetsje./ Niets/ aan/ te/ doen./ De/ koetsier/ is/ ons/ ego/ of/ 

onze/ persoonlijkheid,/ hij/ vertegenwoordigt/ alle/ invloeden/ van/ ouders,/ opvoeders,/ 

omgeving,/ plus/ wat/ er/ van/ binnen/ zit/ aan/ talenten,/ mogelijkheden/ enzovoort. 
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De/ koetsier/ ment/ de/ paarden/ en/ hij/ denkt/ dat/ hij/ de/ baas/ is,/ want/ als/ hij/ zijn/ koets/ 

naar/ rechts/ stuurt,/ gaat/ die/ ook/ naar/ rechts./ Maar/ verborgen/ binnen/ in/ de/ koets/ zit/ 

de/ heer./ Hij/ hoeft/ zich/ niet/ bezig/ te/ houden/ met/ elk/ detail/ van/ de/ route,/ want/ 

daarvoor/ heeft/ hij/ zijn/ personeel./ Maar/ hij/ heeft/ wel/ de/ koetsier/ de/ uiteindelijke/ 

bestemming/ van/ de/ reis/ doorgegeven./ En/ als/ er/ iets/ gebeurt/ wat/ hem/ niet/ zint,/ kan/ 

hij/ zijn/ koetsier/ tot/ de/ orde/ roepen/ en/ hem/ een/ andere/ kant/ op/ sturen./ Stellen/ dat/ 

we/ geen/ vrije/ wil/ hebben,/ is/ net/ zoiets/ als/ het/ bestaan/ van/ die/ heer/ ontkennen/ en/ 

geloven/ dat/ de/ koetsier/ het/ voor/ het/ zeggen/ heeft./ Dat/ denken/ die/ koetsiers/ zelf/ ook/ 

vaak:/ onze/ persoonlijkheid/ gaat/ dikwijls/ met/ ons/ op/ de/ loop./ Het/ is/ verleidelijk/ om/ 

die/ seigneur/ daarbinnen/ te/ negeren/ en/ lekker/ op/ je/ ego/ je/ weg/ te/ kiezen./ Maar/ een/ 

spiritueel/ mens/ is/ daar/ niet/ tevreden/ mee./ De/ vrije/ wil/ is/ een/ mogelijkheid/ waarmee/ 

je/ als/ mens/ geboren/ wordt,/ of/ zelfs/ een/ ontwikkelingsopdracht./ Het/ gaat/ erom/ steeds/ 

beter/ te/ leren/ luisteren/ naar/ die/ hogere/ instantie/ binnen/ in/ jezelf,/ die/ het/ doel/ van/ je/ 

leven/ kent./ Als/ koetsier/ doe/ je/ je/ best:/ je/ poetst/ je/ koets/ tot/ hij/ glimt,/ je/ zorgt/ 

goed/ voor/ je/ paarden,/ je/ stoft/ je/ livrei/ af/ en/ zit/ fier/ en/ recht/ op/ de/ bok./ Maar/ als/ 

het/ goed/ is,/ word/ je/ steeds/ meer/ een/ toegewijde/ dienaar/ van/ je/ heer./ Wat/ de/ heer/ 

wil,/ dat/ wil/ jij/ eigenlijk/ ook/ wel./ En/ wat/ dat/ is/ -/ dat/ weten/ we/ misschien/ pas/ 

achteraf,/ aan/ het/ einde/ van/ ons/ leven. 

 

Levensopdracht 

Ik/ heb/ een/ fantasie/ over/ hoe/ het/ gaat/ als/ ik/ dood/ ben/ en/ naar/ de/ hemel/ opstijg./ 

Beetje/ een/ kinderlijke/ fantasie,/ maar/ vooruit./ Daar/ zit/ Petrus/ met/ zijn/ grote/ boek/ 

waar/ alles/ in/ staat,/ en/ hij/ vraagt:/ 'Vertel/ eens,/ wat/ heb/ je/ zoal/ gedaan/ met/ je/ 

leven?'/ 'Ik/ ben/ schrijfster/ geworden,'/ zeg/ ik./ 'Tv-presentatrice/ is/ niet/ gelukt.'/ 'Dat/ 

bedoel/ ik/ niet,'/ zegt/ Petrus,/ terwijl/ hij/ bladert/ in/ zijn/ boek./ 'Ik/ vroeg/ wat/ je/ gedaan/ 

hebt.'/ 'O,/ bedoel/ je/ soms/ wat/ ik/ voor/ anderen/ heb/ gedaan?/ Ik/ heb/ vast/ wel/ mensen/ 

geamuseerd/ met/ mijn/ schrijfsels/ en/ misschien/ heb/ ik/ ook/ wel/ mensen/ geïnspireerd.'/ 

Nee,/ nee,/ ook/ niet,/ Petrus/ schudt/ zijn/ hoofd/ over/ zoveel/ onbegrip./ Dan/ heeft/ hij/ 

mijn/ naam/ gevonden/ in/ zijn/ boek./ Hij/ leest/ voor:/ 'Levensopdracht:/ uitzoeken/ hoe/ het/ 

zit/ tussen/ mannen/ en/ vrouwen./ Doel:/ beter/ mens/ worden./ Middel:/ veel/ fouten/ maken/ 

en/ er/ veel/ van/ leren.'/ 'O/ dat,'/ zeg/ ik./ 'Dat/ heb/ ik/ wel/ gedaan,/ ja.'/ Hij/ glimlacht/ me/ 

vaderlijk/ toe/ en/ laat/ de/ hemelpoort/ openzwaaien./ Wat/ ik/ bedoel/ is:/ het/ maakt/ dus/ 

eigenlijk/ niet/ uit/ of/ ik/ schrijfster/ ben/ geworden/ of/ televisie-presentatrice./ En/ ik/ had/ 

net/ zo/ goed/ huisvrouw/ kunnen/ zijn/ of/ modeontwerpster/ of/ actrice/ of/ arts./ De/ 
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koetsier/ op/ mijn/ bok/ vindt/ dat/ misschien/ belangrijk,/ maar/ de/ heer/ binnenin/ helemaal/ 

niet./ Die/ bekommert/ zich/ alleen/ maar/ om/ de/ vraag/ waarvoor/ je/ eigenlijk/ op/ aarde/ 

bent/ gekomen./ Hoe/ je/ dat/ invult,/ mag/ jezelf/ kiezen./  
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Meer/ lucht/ in/ je/ leven 

In/ elke/ Happinez/ verkent/ Lisette/ Thooft/ het/ thema/ van/ het/ nummer./ Loskomen,/ vrij/ 

leven,/ in/ de/ flow/ -/ hoe/ doe/ je/ dat?/ De/ enige/ uitweg/ is/ de/ weg/ naar/ binnen./  

 

De/ oudste/ zoon/ van/ mijn/ geliefde/ ging/ trouwen/ en/ er/ werd/ een/ groot/ feest/ 

aangekondigd,/ op/ een/ kasteel,/ met/ alles/ erop/ en/ eraan./ Maar/ ik/ mocht/ niet/ komen./ 

Er/ waren/ familieleden/ die/ er/ moeite/ mee/ hadden/ mij/ daar/ te/ zien./ Hoewel/ ik/ met/ 

de/ scheiding/ van/ mijn/ geliefde/ en/ de/ moeder/ van/ de/ bruidegom/ indertijd/ niets/ te/ 

maken/ had./ Ik/ was/ diep/ gekwetst./ Die/ hele/ familie/ ging/ dus/ feestvieren/ -/ een/ oom/ 

en/ tante/ uit/ het/ buitenland/ kwamen/ er/ speciaal/ voor/ over/ -en/ ik/ was/ niet/ welkom./ 

Ik/ werd/ buitengesloten./ Al/ tien/ jaar/ lang/ was/ ik/ zijn/ partner,/ en/ nog/ hoorde/ ik/ er/ 

niet/ bij./ Iedereen/ mocht/ meedoen/ behalve/ ik.../ Niemand/ protesteerde,/ dus/ iedereen/ 

vond/ het/ kennelijk/ prima.../ Ze/ hielden/ niet/ van/ me.../ Ik/ werd/ boos./ Het/ bruidspaar/ 

zou/ bij/ ons/ komen/ logeren,/ maar/ ik/ cancelde/ de/ afspraak./ 'Als/ hij/ mij/ doorstreept,/ 

dan/ streep/ ik/ hem/ door,'/ brieste/ ik./ Dat/ zou/ ze/ leren,/ dacht/ ik/ tevreden./ Helaas:/ het/ 

hielp/ niet./ Niet/ in/ de/ buitenwereld,/ want/ alles/ bleef/ zoals/ het/ was,/ en/ ook/ niet/ in/ 

mijn/ binnenwereld,/ want/ ik/ bleef/ even/ boos/ en/ gekwetst./ Een/ gesprek/ tussen/ mijn/ 

lief/ en/ de/ familie/ werkte/ ook/ niet./ Wij/ maakten/ onderling/ ruzie/ -/ ook/ dat/ 

veranderde/ niets/ aan/ de/ situatie./  

Een/ grauwsluier/ daalde/ neer/ over/ ons/ huis./ Dag/ na/ dag/ bleef/ de/ sfeer/ 

gespannen./ 'Is/ dat/ wel/ liefdevol?'/ vroegen/ vriendinnen/ en/ er/ lag/ een/ licht/ verwijt/ in/ 

hun/ stem./ 'Kun/ je/ niet/ de/ spirituele/ weg/ bewandelen,/ die/ van/ verzoening/ en/ 

acceptatie?'/ Dat/ leek/ me/ een/ heel/ goed/ idee,/ maar/ ik/ kreeg/ het/ niet/ voor/ elkaar./ Het/ 

had/ me/ te/ pakken/ en/ ik/ kwam/ er/ niet/ van/ los. 

 

Ik/ accepteer/ mezelf 

Het/ schijnt/ dat/ er/ twee/ basisangsten/ bestaan,/ en/ iedereen/ heeft/ wel/ een/ van/ die/ twee/ 

ergens/ in/ zijn/ ziel./ De/ ene/ angst/ is/ dat/ je/ niet/ goed/ genoeg/ bent./ De/ andere/ is/ dat/ 

'ze'/ niet/ van/ je/ houden./ Ik/ heb/ duidelijk/ die/ laatste/ opgelopen/ in/ mijn/ jeugd/ en/ 

hoewel/ ik/ inmiddels/ heus/ wel/ weet/ dat/ allerlei/ mensen/ veel/ van/ me/ houden,/ was/ dit/ 

de/ perfecte/ trigger/ om/ een/ flinke/ klodder/ van/ dat/ oude/ gevoel/ naar/ boven/ te/ halen. 

Toen/ hoorde/ ik/ van/ een/ vriendin/ over/ de/ methode/ die/ zij/ 'Tapping'/ noemde,/ 

ook/ wel/ Emotional/ Freedom/ Technique/ genaamd./ Het/ opvallendste/ van/ deze/ methode/ 
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is/ dat/ je/ begint/ met/ je/ gevoelens/ te/ benoemen,/ en/ daarbij/ hardop/ zegt:/ 'Ik/ accepteer/ 

mezelf/ diep/ en/ volledig/ met/ deze/ gevoelens.'/ Ik/ ging/ dapper/ tappen/ en/ het/ werkte:/ 

mijn/ boosheid/ verdween./  

De/ bruiloftsdag/ kwam/ en/ ging/ en/ ik/ dacht/ al/ dat/ ik/ glorieus/ doorheen/ gezeild/ 

was,/ want/ ik/ deed/ vrolijk/ andere/ dingen./ Maar/ helaas.../ Toen/ mijn/ geliefde/ 's/ avonds/ 

terugkwam/ met/ foto's/ en/ enthousiaste/ verhalen/ schoot/ ik/ weer/ vol/ wrok./ En/ 

natuurlijk/ kwam/ het/ bruidspaar/ toch/ een/ keer/ bij/ ons/ eten/ -/ en/ opnieuw/ zat/ ik/ in/ 

de/ knoop./ Zo/ modderden/ we/ door,/ tot/ ik/ iets/ heel/ belangrijks/ begon/ te/ begrijpen./ 

Dat/ was/ dit:/ als/ iets/ pijnlijk/ is,/ dan/ moet/ je/ pijn/ voelen./ Net/ zo/ lang/ doorvoelen/ tot/ 

je/ het/ 'uit-gevoeld'/ hebt./ Dan/ pas/ gaat/ het/ weg./ En/ als/ er/ vroeg/ of/ laat/ weer/ een/ 

ander/ brokje/ pijn/ bovenkomt,/ dan/ moet/ je/ dat/ ook/ voelen,/ uithouden,/ net/ zolang/ tot/ 

ook/ dat/ uit-gevoeld/ is./ Alles/ wat/ je/ doet/ om/ pijnlijke/ gevoelens/ maar/ niet/ te/ hoeven/ 

voelen,/ vermindert/ die/ gevoelens/ niet,/ maar/ vertraagt/ alleen/ het/ verwerkingsproces/ en/ 

houdt/ je/ gevangen/ en/ verstrikt./ Boos/ worden/ is/ zo’n/ soort/ oplossing./ Je/ zegt:/ 'Het/ is/ 

de/ schuld/ van/ X!/ X/ moet/ gestraft/ worden!'/ Helpt/ niet,/ zoals/ ik/ constateerde. 

 

Weglopen/ is/ een/ andere/ oplossing:/ er/ niet/ aan/ denken./ Of/ verdringen,/ innerlijk/ weg-

lopen./ 'Het/ raakt/ me/ niet'/ besluit/ je/ en/ het/ gevoel/ houdt/ zich/ netjes/ schuil./ Maar/ het/ 

verdwijnt/ niet./ Sommige/ oplossingen/ hebben/ maskers/ op./ Het/ slachtoffer/ uithangen/ 

bijvoorbeeld:/ je/ creëert/ een/ zielig/ verhaal/ over/ jezelf/ en/ blijft/ erin/ steken./ Zo/ blijft/ 

de/ pijn/ eindeloos/ doorzeuren/ aan/ de/ oppervlakte/ en/ kan/ hij/ nooit/ weg./ De/ 

vergevorderde/ spiritueel/ uithangen/ kan/ ook/ zo'n/ gemaskerde/ oplossing/ zijn./ ‘Ik/ sta/ 

erboven,/ ik/ laat/ het/ los’/ denk/ je/ uit/ alle/ macht,/ ‘ik/ vergeef/ hen’./ Klinkt/ mooi,/ maar/ 

als/ het/ in/ de/ plaats/ komt/ van/ voelen,/ werkt/ het/ niet. 

 

Het/ is/ niet/ jouw/ schuld 

We/ zijn/ meesters/ in/ het/ bedenken/ van/ oplossingen./ Jezelf/ beschuldigen/ is/ een/ van/ 

de/ meest/ voorkomende./ 'Ik/ ben/ natuurlijk/ ook/ stom/ geweest...'/ 'Ik/ ben/ natuurlijk/ niet/ 

goed/ genoeg.'/ Hoe/ intelligenter/ je/ bent,/ hoe/ knapper/ je/ erin/ kunt/ worden./ In/ de/ film/ 

'Good/ Will/ Hunting'/ zit/ een/ fantastische/ scene/ waarin/ dat/ duidelijk/ wordt./ De/ geniale/ 

Will,/ gespeeld/ door/ Matt/ Damon,/ is/ in/ zijn/ jeugd/ mishandeld/ door/ zijn/ stiefvader/ en/ 

zelfdestructief/ geworden./ Zijn/ leven/ en/ relaties/ zijn/ bezig/ te/ mislukken./ Omdat/ hij/ zo/ 

intelligent/ is,/ is/ hij/ iedere/ psychiater/ de/ baas./ Dan/ zegt/ een/ psychiater,/ gespeeld/ door/ 

Robin/ Williams,/ op/ een/ dag/ tegen/ hem:/ 'Dat/ je/ stiefvader/ je/ zo/ sloeg,/ was/ niet/ 
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jouw/ schuld.'/ 'Jaaaa,'/ reageert/ Will/ verveeld,/ 'dat/ weet/ ik/ heus/ wel./ Houd/ maar/ op,/ 

dat/ hoef/ ik/ niet/ te/ horen.'/ 'Het/ was/ niet/ jouw/ schuld,'/ herhaalt/ de/ psychiater/ en/ hij/ 

gaat/ daarmee/ door,/ hoewel/ Will/ steeds/ harder/ protesteert./ En/ dan/ ineens/ breekt/ de/ 

jongen/ en/ barst/ hij/ in/ tranen/ uit./ Het/ is/ tot/ hem/ doorgedrongen:/ het/ was/ echt/ niet/ 

zijn/ schuld./ Hij/ was/ zichzelf/ gaan/ haten/ als/ 'oplossing'/ voor/ het/ onmogelijke/ 

dilemma/ dat/ hij/ onschuldig/ was,/ en/ toch/ gekwetst/ werd./ Zelfhaat/ betekende:/ de/ pijn/ 

niet/ hoeven/ voelen./ Die/ oplossing/ is/ nu/ uit/ zijn/ handen/ geslagen./ Als/ iets/ niet/ jouw/ 

schuld/ is/ dan/ ben/ je/ dus/ machteloos./ Machteloosheid/ is/ een/ van/ de/ moeilijkste/ 

gevoelens/ die/ we/ te/ voelen/ hebben./ Maar/ soms/ ben/ je/ machteloos,/ punt./ Dan/ zit/ er/ 

helemaal/ niets/ anders/ op/ dan/ je/ machteloze/ pijn/ te/ voelen,/ net/ zolang/ tot/ hij/ 

helemaal/ uit-gevoeld/ is. 

 

Klaar! 

Emoties/ komen/ en/ gaan/ -/ daar/ zijn/ ze/ voor/ ontworpen,/ bij/ wijze/ van/ spreken./ Bij/ 

kleine/ kinderen/ kun/ je/ het/ nog/ heel/ goed/ zien./ Een/ kind/ valt/ en/ zet/ het/ meteen/ op/ 

een/ brullen./ Er/ zijn/ moeders/ (zoals/ ik/ vroeger)/ die/ het/ niet/ kunnen/ verdragen/ dat/ 

hun/ kinderen/ pijn/ voelen./ Ze/ komen/ meteen/ met/ oplossingen/ aanzetten:/ snel,/ snel,/ 

een/ kusje/ erop,/ een/ koekje,/ afleiding,/ verzin/ iets!/ Als/ het/ kind/ maar/ stopt/ met/ 

huilen./ Maar/ huilen/ moet/ mogen./ Aan/ de/ toon/ van/ het/ gehuil/ kun/ je/ horen/ wanneer/ 

het/ niet/ meer/ echt/ is,/ wanneer/ het/ overgaat/ in/ zeur-huilen./ Op/ dat/ moment/ kun/ je/ 

zeggen:/ 'Klaar!/ Nu/ kun/ je/ weer/ gaan/ spelen./ Hollen/ maar!'/ En/ dan/ is/ het/ ook/ klaar./ 

Eindeloos/ doorgaan/ met/ zeur-huilen/ is/ niet/ goed/ -/ daarmee/ kweek/ je/ de/ 

slachtofferoplossing./ Wij/ volwassenen/ vallen/ ook/ dikwijls,/ emotioneel/ gezien./ Veel/ 

mensen/ hebben/ net/ als/ ik/ de/ neiging/ dan/ meteen/ naar/ een/ oplossing/ te/ zoeken;/ 

eigenlijk/ verbieden/ we/ onszelf/ om/ te/ huilen./ We/ zeggen/ tegen/ onszelf:/ 'Doe/ niet/ zo/ 

dom/ en/ kinderachtig,/ weg/ met/ dat/ gevoel.'/ Of/ we/ worden/ boos:/ 'Dit/ had/ nooit/ 

mogen/ gebeuren,/ het/ is/ een/ schande,/ wie/ is/ hier/ schuldig,/ wie/ doet/ hier/ iets/ aan?'/ 

Zolang/ je/ dat/ doet,/ ben/ je/ verstrikt,/ gevangen. 

 

Pas/ als/ je/ er/ doorheen/ geakkerd/ bent,/ diepe/ voren/ hebt/ getrokken/ in/ de/ modderige/ 

bodem/ van/ je/ ziel,/ kan/ het/ hele/ zaakje/ loskomen/ en/ wegvloeien./ Of/ opstijgen/ als/ 

een/ luchtballon/ waarvan/ je/ het/ touwtje/ loslaat/ en/ die/ langzaam/ verdwijnt/ in/ de/ wijde/ 

blauwe/ hemel. 
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Emoties/ accepteren/ hoeft/ niet/ te/ betekenen/ dat/ je/ hardop/ loopt/ te/ huilen,/ te/ 

gillen/ of/ te/ slaan/ -/ hoewel/ een/ huilbui/ een/ heerlijke/ opluchting/ kan/ zijn./ Het/ 

betekent/ dat/ je/ het/ gevoel/ uithoudt,/ precies/ zoals/ het/ is./ De/ Zwitserse/ psychiater/ 

Alice/ Miller/ zei:/ 'Een/ mens/ is/ zo/ groot/ als/ zijn/ vermogen/ om/ te/ lijden.'/ Daarmee/ 

bedoelde/ ze/ niet/ dat/ het/ groot/ is/ om/ een/ masochist/ te/ zijn,/ maar/ wel/ dat/ het/ heel/ 

erg/ moeilijk/ is/ en/ dus/ ook/ heel/ erg/ groot/ is/ om/ alles/ wat/ er/ te/ voelen/ valt,/ ook/ 

echt/ te/ voelen. 

Loskomen,/ los/ leven,/ daar/ moet/ je/ dus/ iets/ voor/ doen/ dat/ tegenstrijdig/ lijkt:/ 

je/ moet/ heel/ dat/ lastige,/ pijnlijke,/ stroeve,/ weerbarstige,/ heel/ dat/ bonkige,/ kluitige,/ 

modderige/ bestaan/ van/ ons/ hier/ op/ aarde/ totaal/ accepteren/ zoals/ het/ is./ Want/ 

daarvoor/ zijn/ we/ hier/ -om/ het/ leven/ door/ en/ door/ te/ ervaren,/ van/ haver/ tot/ gort/ en/ 

van/ binnen/ en/ buiten,/ om/ het/ te/ leren/ kennen,/ te/ voelen/ en/ door/ ons/ heen/ te/ laten/ 

gaan./ Daarom/ hebben/ we/ ook/ een/ lijf/ gekregen,/ en/ zijn/ we/ geen/ spookjes/ die/ 

moeiteloos/ zwenkend/ en/ draaiend/ over/ de/ aarde/ tollen. 

 

De/ U-bocht 

Sommige/ spiritueel/ leraren/ zeggen/ dat/ mensen/ vroeger,/ heel/ vroeger,/ in/ ver/ 

vervlogen/ mythische/ tijden,/ niet/ zo/ vastzaten/ in/ hun/ lijf/ als/ wij/ nu./ De/ oude/ 

verhalen/ over/ magiërs,/ goden/ en/ helden/ die/ bovenmenselijke/ prestaties/ leveren,/ 

zouden/ overgeleverde/ herinneringen/ zijn/ aan/ die/ tijd./ De/ aarde/ zelf/ was/ nog/ niet/ zo/ 

vast/ aangeklonken/ als/ nu;/ de/ materie/ nog/ niet/ zo/ verdicht./ Alles/ was/ nog/ een/ geheel/ 

met/ de/ scheppende/ geest,/ die/ waait/ waar/ hij/ wil./ Toen/ kon/ een/ mens/ nog/ in/ en/ uit/ 

zijn/ lichaam/ floepen/ naar/ believen./ Pijn/ bestond/ dan/ ook/ nog/ niet./ Zelfs/ de/ dood/ 

was/ geen/ probleem,/ sterven/ betekende/ gewoon/ dat/ je/ niet/ meer/ terugkwam/ in/ dat/ 

ene/ lijf/ maar/ een/ nieuw/ lijfje/ opzocht,/ alsof/ je/ een/ nieuw/ hemd/ moest/ kopen/ omdat/ 

het/ oude/ …/ versleten/ was./ Het/ woord/ lichaam/ komt/ van/ lijc-haam,/ wat/ letterlijk/ 

'vlees-hemd'/ betekent;/ ons/ lijf/ is/ eigenlijk/ een/ soort/ zelf-reparerend/ ruimtepak/ waarin/ 

we/ hier/ op/ aarde/ kunnen/ rondlopen. 

Gaandeweg/ is/ de/ scheppende/ geest/ steeds/ vaster/ gestold/ tot/ materie,/ volgens/ 

deze/ verhalen,/ en/ kwamen/ ook/ wij/ steeds/ vaster/ te/ zitten/ in/ dat/ ruimtepak./ Dat/ ging/ 

niet/ zonder/ pijn/ en/ daardoor/ leerden/ we/ ook/ wat/ voelen/ is/ en/ vergroeiden/ we/ steeds/ 

meer/ met/ ons/ lichaam./ Dat/ was/ blijkbaar/ de/ bedoeling/ want/ we/ maken/ als/ mensen/ 

een/ soort/ U-bocht./ Ooit/ waren/ we/ vanzelfsprekend/ verbonden/ met/ het/ goddelijke./ Die/ 

makkelijke/ verbinding/ zijn/ we/ kwijtgeraakt/ toen/ we/ aardser/ werden./ In/ de/ loop/ van/ 
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vele/ eeuwen/ daalden/ we/ af/ naar/ de/ materie,/ en/ daar/ zitten/ we/ nu,/ precies/ in/ het/ 

onderste/ puntje/ van/ de/ U,/ vastgeklonken/ aan/ de/ grond./ En/ van/ hieraf/ kunnen/ we/ 

weer/ omhoog. 

Of/ het/ waar/ is,/ weet/ ik/ niet/ -/ het/ is/ geen/ 'wetenschappelijk/ erkend';/ maar/ 

wel/ een/ heel/ mooi/ verhaal./ Dat/ we/ op/ dit/ moment/ vastzitten/ in/ materialisme,/ zie/ je/ 

overal/ om/ je/ heen./ Onze/ maatschappij/ is/ vrijwel/ totaal/ op/ materie/ gericht./ In/ dat/ 

schrale/ en/ sombere/ geloof/ zit/ onze/ hele/ cultuur/ verstrikt./ Maar/ volgens/ de/ spirituele/ 

leer/ is/ de/ bedoeling/ daarvan/ dus/ dat/ we/ uiteindelijk/ weer/ bij/ God/ komen,/ verrijkt/ 

met/ aardse/ ervaringen/ die/ bewustzijn/ scheppen./ Dan/ zijn/ we/ niet/ onbewust,/ 

automatisch/ en/ collectief/ met/ het/ goddelijke/ verbonden/ zoals/ vroeger,/ maar/ bewust,/ 

vrij/ en/ individueel./ Al/ heel/ wat/ mensen/ zijn/ alweer/ aan/ het/ opstijgen/ aan/ de/ andere/ 

kant/ van/ de/ U/ en/ ze/ nemen/ hun/ verrijkte/ bewustzijn/ mee/ omhoog./ We/ zitten/ vast,/ 

om/ uiteindelijk/ als/ vrije/ en/ bewuste/ mensen/ -/ als/ echte/ grote/ mensen/ -te/ kunnen/ 

loskomen./  
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Aandacht/ maakt/ alles/ mooi 

In/ elke/ Happinez/ verkent/ Lisette/ Thooft/ het/ thema/ van/ het/ nummer./ Aandacht/ legt/ 

een/ verbinding/ tussen/ het/ andere/ en/ jezelf./ En/ wie/ daarvoor/ de/ tijd/ neemt/ ontdekt/ 

wonderen. 

 

Stel/ je/ voor/ dat/ je/ een/ tovermiddeltje/ had/ waarmee/ je/ alles/ wat/ lelijk/ was/ mooi/ kon/ 

maken./ Hoe/ gerimpeld/ en/ verdord,/ pluizig/ of/ rommelig,/ bekrast/ en/ bevlekt,/ 

gekrompen/ of/ uitgelubberd,/ verbleekt/ of/ verschoten/ het/ ook/ was/ –/ als/ jij/ het/ 

aanraakte/ en/ het/ insmeerde/ met/ je/ magische/ zalfje/ werd/ het/ stralend/ en/ beeldschoon./ 

Zo'n/ tovermiddel/ heb/ je./ We/ hebben/ het/ allemaal./ Het/ is/ gratis/ en/ in/ overvloed/ 

beschikbaar,/ het/ werkt/ altijd/ en/ het/ werkt/ twee/ kanten/ uit,/ want/ je/ wordt/ er/ zelf/ 

ook/ mooier/ en/ gelukkiger/ van:/ aandacht./ Het/ Duitse/ woord/ Andacht/ betekent/ 

godsdienstoefening/ of/ gebed/ en/ dat/ betekende/ het/ woord/ vroeger/ in/ onze/ eigen/ taal/ 

ook:/ religieuze/ overpeinzing./ Met/ je/ aandacht/ leg/ je/ een/ lijntje/ naar/ boven,/ naar/ het/ 

goddelijke./ Want/ wat/ je/ genoeg/ aandacht/ geeft,/ onthult/ na/ enige/ tijd/ zijn/ ware/ 

wezen,/ zijn/ essentie./ Die/ is/ altijd/ goddelijk./ En/ die/ heeft/ ook/ altijd/ een/ relatie/ met/ 

jezelf./ Als/ je/ ergens/ uitgebreid/ tijd/ voor/ neemt,/ ga/ je/ veel/ meer/ zien/ en/ beleven. 

Aandacht/ maakt/ alles/ mooi./ Je/ moet/ er/ wel/ even/ de/ tijd/ voor/ nemen./ Dat/ waar/ je/ 

lang/ en/ aandachtig/ naar/ kijkt,/ ga/ je/ vanzelf/ mooi/ vinden./ Aandacht/ heeft/ tijd/ nodig/ 

om/ de/ schoonheid/ van/ het/ lelijke/ of/ het/ gewone/ te/ openbaren./ Maar/ als/ je/ die/ tijd/ 

neemt,/ gebeuren/ er/ wonderen. 

 

Ooit/ hoorde/ ik/ een/ verhaal/ over/ een/ jonge/ vrouw/ die/ een/ verschrikkelijke/ hekel/ had/ 

aan/ haar/ schoonmoeder./ Het/ is/ een/ verhaal/ uit/ de/ sfeer/ van/ de/ gearrangeerde/ 

huwelijken/ en/ het/ arme/ meisje/ was/ uit/ haar/ eigen/ familie/ weggerukt/ en/ in/ het/ grote/ 

huis/ van/ haar/ schoonfamilie/ geplant./ Met/ haar/ bazige/ schoonmama/ kon/ ze/ helemaal/ 

niet/ opschieten/ en/ dat/ werd/ erger/ en/ erger./ Op/ een/ kwade/ dag/ kon/ ze/ er/ niet/ meer/ 

tegen/ en/ ze/ besloot/ om/ het/ oude/ mens/ uit/ de/ weg/ te/ ruimen./ Diep/ in/ het/ bos/ 

woonde/ een/ tovenares/ en/ daar/ ging/ ze/ naartoe/ voor/ hulp./ Kon/ ze/ een/ geheim/ 

middeltje/ krijgen/ om/ haar/ plan/ uit/ te/ voeren?/ De/ tovenares/ gaf/ haar/ een/ opdracht/ 

mee./ 'Vanaf/ nu/ moet/ je/ elke/ ochtend/ het/ haar/ van/ je/ schoonmoeder/ borstelen./ Na/ 

drie/ maanden/ moet/ je/ drie/ haren/ uit/ haar/ hoofd/ trekken/ en/ daarmee/ moet/ je/ bij/ me/ 

terugkomen./ Die/ heb/ ik/ nodig/ voor/ het/ middel/ dat/ je/ van/ me/ krijgt.'/ Na/ drie/ 
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maanden/ kwam/ de/ jonge/ vrouw/ weer/ bij/ de/ tovenares/ in/ het/ bos./ Ze/ was/ in/ alle/ 

staten./ 'Kan/ ik/ nog/ terug,/ of/ is/ het/ al/ te/ laat?'/ vroeg/ ze/ handenwringend./ 'Ik/ heb/ 

hier/ de/ drie/ haren/ waarom/ u/ vroeg./ Maar/ ik/ wil/ mijn/ schoonmoeder/ helemaal/ geen/ 

kwaad/ meer/ doen!'/ Drie/ maanden/ lang/ elke/ dag/ een/ uurtje/ volle/ aandacht/ had/ de/ 

haat/ opgelost/ en/ had/ van/ schoonmama/ een/ lief/ en/ mooi/ mens/ gemaakt. 

 

Het/ is/ eigenlijk/ wat/ kunstenaars/ voor/ ons/ doen:/ gewone,/ alledaagse/ voorwerpen/ of/ 

mensen/ in/ iets/ bijzonders/ veranderen./ Iets/ wat/ je/ kunt/ liefhebben,/ waar/ je/ lange/ tijd/ 

voor/ kunt/ staan/ om/ het/ helemaal/ in/ te/ drinken./ Vroeger/ was/ ik/ gewend/ om/ in/ een/ 

museum/ of/ expositie/ plichtsgetrouw/ alles/ te/ bekijken/ wat/ er/ hing,/ maar/ dan/ wel/ 

kort,/ want/ ja,/ je/ moet/ weer/ door.../ Mijn/ ex,/ beeldend/ kunstenaar,/ deed/ dat/ heel/ 

anders:/ hij/ beende/ gezwind/ door/ de/ zalen,/ wierp/ links/ en/ rechts/ een/ blik/ en/ als/ er/ 

iets/ was/ wat/ zijn/ aandacht/ trok,/ stopte/ hij/ ervoor/ en/ nam/ hij/ uitgebreid/ de/ tijd./ 

Toen/ ik/ dat/ ook/ ging/ doen,/ bleek/ ik/ veel/ meer/ te/ zien/ en/ te/ beleven./ Af/ en/ toe/ 

krijg/ ik/ van/ een/ kunstwerk/ een/ soort/ spirituele/ ervaring./ Toegegeven,/ het/ gebeurt/ 

niet/ vaak,/ maar/ als/ het/ gebeurt,/ blijft/ het/ me/ lang/ bij./ Misschien/ wel/ voor/ altijd./ Zo/ 

herinner/ ik/ me/ hoe/ ik/ jaren/ geleden/ in/ een/ Parijs/ museum/ aan/ de/ grond/ genageld/ 

en/ betoverd/ stond,/ ik/ weet/ niet/ hoelang,/ voor/ een/ schilderij/ van/ Claude/ Monet/ van/ 

een/ vrouw/ op/ een/ duintop/ met/ parasol./ Oké,/ zij/ was/ al/ mooi,/ ze/ had/ geen/ 

toverzalfje/ nodig./ Maar/ wat/ er/ uit/ dat/ schilderij/ op/ me/ af/ kwam/ was/ meer/ dan/ 

alleen/ een/ overweldigende/ schoonheidservaring./ Het/ was/ of/ ik/ het/ zonlicht,/ de/ wind,/ 

de/ zilte/ zeelucht,/ die/ hele/ lichtheid/ en/ ruimte/ in/ dat/ schilderij/ allemaal/ in/ mezelf/ 

kon/ voelen./ Ik/ wist/ hoe/ het/ was/ om/ daar/ te/ staan,/ ik/ ervoer/ het/ als/ iets/ van/ 

mezelf./ Die/ wijdte,/ die/ lichtheid/ heb/ ik/ kennelijk/ ook/ ergens/ diep/ in/ mijn/ ziel/ 

zitten.../ Door/ Monets/ aandacht/ voor/ de/ vrouw/ op/ het/ duin/ en/ mijn/ aandacht/ voor/ 

zijn/ kunstwerk/ was/ ik/ me/ ervan/ bewust/ geworden. 

 

Dat/ is/ wat/ je/ met/ aandacht/ doet:/ je/ legt/ een/ verbinding/ tussen/ het/ andere/ en/ jezelf./ 

Aandacht,/ oplettendheid,/ gewaarzijn,/ bewustzijn/ -/ het/ zijn/ eigenlijk/ allemaal/ woorden/ 

voor/ die/ schat/ waarover/ alle/ spirituele/ teksten/ het/ hebben./ De/ kostbare/ schat/ die/ 

binnen/ in/ ons/ ligt/ en/ waarnaar/ we/ allemaal/ op/ zoek/ zijn./ Omdat/ je/ jezelf/ daarmee/ 

verbindt/ met/ de/ rest/ van/ de/ wereld./ En/ ervan/ gaat/ houden./  
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De/ waarde/ van/ de/ winter 

Voor/ een/ nieuw/ begin/ is/ er/ bijna/ altijd/ periode/ van/ leegte,/ van/ schijnbare/ stilstand./ 

Een/ soort/ winter.../ Met/ zo'n/ 'niets'/ hebben/ we/ soms/ moeite/ in/ onze/ zogenoemd/ 

maakbare/ wereld-/ maar/ het/ hoort/ erbij,/ stelt/ Lisette/ Thooft. 

 

Lente,/ nu! 

We/ horen/ tegenwoordig/ van/ alle/ kanten/ dat/ we/ allemaal/ zelf/ verantwoordelijk/ zijn/ 

voor/ ons/ eigen/ geluk./ We/ kunnen/ alles/ bereiken/ wat/ we/ maar/ willen,/ als/ we/ er/ 

maar/ in/ geloven./ Ja/ toch?/ Dat/ is/ het/ levensgevoel/ van/ nu,/ de/ tijdgeest./ Vroeger/ 

zeiden/ mensen/ tegen/ elkaar:/ 'De/ mens/ wikt,/ maar/ God/ beschikt'./ Dat/ was/ een/ 

blijmoedige/ uiting/ van/ godsvertrouwen,/ maar/ ook/ wel/ fatalistisch/ en/ passief./ Deze/ 

gedachte/ hebben/ we/ helemaal/ omgedraaid./ Het/ goddelijke/ zit/ niet/ op/ een/ wolk,/ maar/ 

in/ onszelf,/ en/ wij/ zijn/ dus/ deel/ van/ het/ grote/ mysterie,/ we/ participeren/ in/ de/ 

schepping./ We/ co-creëren,/ heet/ dat./ Je/ kunt/ visualiseren/ wat/ je/ wilt/ en/ als/ je/ dat/ 

goed/ doet,/ zal/ het/ zich/ vanzelf/ manifesteren/ in/ je/ leven./ Die/ nieuwe/ levenshouding/ 

heeft/ grote/ voordelen:/ je/ wordt/ je/ bewuster/ van/ hoe/ je/ in/ het/ leven/ staat,/ van/ wat/ 

je/ denkt/ en/ gelooft./ Je/ gedraagt/ je/ niet/ als/ slachtoffer,/ maar/ voelt/ je/ kracht,/ je/ 

creativiteit./ Maar/ het/ heeft/ ook/ een/ nadeel:/ met/ stille/ perioden/ waarin/ niet/ veel/ 

gebeurt,/ kun/ je/ eigenlijk/ niet/ zoveel./ Hooguit/ kun/ je/ concluderen:/ mijn/ wens/ kost/ 

kennelijk/ meer/ tijd/ dan/ ik/ dacht/ om/ te/ materialiseren./ Maar/ waarom/ zou/ dat/ zo/ 

zijn?/ Het/ universum/ is/ toch/ onmetelijk/ knap/ en/ kan/ alles/ in/ een/ oogwenk/ 

tevoorschijn/ toveren?/ Heb/ ik/ dan/ toch/ iets/ niet/ helemaal/ goed/ gedaan?/ Wat/ had/ ik/ 

dan/ moeten/ doen?/ Zulke/ dingen/ kun/ je/ je/ vertwijfeld/ afvragen./ Waarom/ sta/ ik/ hier/ 

met/ lege/ handen,/ waarom/ heb/ ik/ geen/ grip/ op/ wat/ er/ met/ me/ gebeurt,/ waarom/ krijg/ 

ik/ het/ niet/ voor/ elkaar/ om/ te/ zorgen/ dat/ het/ lente/ wordt,/ nu/ meteen? 

 

Grassprietjes 

Misschien/ zijn/ zulke/ tijden/ van/ leegte/ en/ afwachting/ veel/ belangrijker/ dan/ wij/ 

beseffen./ Misschien/ zijn/ juist/ de/ afwezigheid,/ de/ stilte/ en/ de/ kou/ wel/ de/ 

voedingsbodem/ voor/ een/ echt/ nieuw/ begin./ En/ misschien/ moeten/ we/ weer/ leren/ dat/ 

wij/ weliswaar/ actief/ ons/ eigen/ leven/ kunnen/ vormgeven,/ maar/ dat/ er/ toch/ ook/ iets/ 

is/ wat/ groter/ is/ dan/ wij,/ iets/ waarover/ we/ geen/ controle/ hebben./ Dat/ is/ het/ ritme/ 

van/ de/ tijd,/ de/ loop/ van/ de/ sterren,/ het/ lot/ dat/ bepaalt/ wanneer/ iets/ gebeurt,/ 
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wanneer/ iets/ klaar/ is/ om/ op/ aarde/ te/ komen,/ rijp/ genoeg,/ levensvatbaar./ Alles/ groeit/ 

in/ zijn/ eigen/ tempo./ Grassprietjes/ gaan/ niet/ harder/ groeien/ wanneer/ je/ eraan/ trekt;/ 

een/ natuurlijk/ of/ innerlijk/ proces/ kun/ je/ niet/ met/ je/ wilskracht/ opjagen./ Het/ enige/ 

wat/ je/ daarmee/ bereikt,/ is/ dat/ je/ het/ fragiele/ groeiproces/ verstoort./ Wellicht/ moeten/ 

we/ toch,/ met/ al/ onze/ assertiviteit/ en/ daadkracht,/ erkennen/ dat/ er/ een/ tijd/ is/ om/ te/ 

creëren,/ en/ een/ tijd/ om/ af/ te/ wachten/ tot.../ het/ tijd/ is./ Een/ tijd/ om/ te/ zaaien,/ en/ 

een/ tijd/ om/ je/ tuintje/ te/ wieden/ en/ netjes/ bij/ te/ houden/ totdat/ je/ kunt/ oogsten./ Net/ 

zoals/ je/ de/ natuur/ niet/ sneller/ kunt/ laten/ lopen,/ zo/ kun/ je/ de/ loop/ van/ de/ 

gebeurtenissen/ ook/ niet/ versnellen,/ hoezeer/ je/ ook/ staat/ te/ trappelen/ van/ ongeduld. 

 

Meevoelen/ met/ de/ natuur 

Vroeger,/ toen/ er/ nog/ geen/ centrale/ verwarming/ was/ en/ je/ ook/ geen/ lastminute/ 

winterse/ zonvakanties/ kon/ boeken,/ probeerden/ mensen/ de/ winterse/ kou/ niet/ te/ 

ontvluchten./ Niet/ dat/ ze/ dat/ konden,/ maar/ ze/ hadden/ ook/ geen/ behoefte/ om/ in/ hun/ 

verbeelding/ weg/ te/ glippen,/ stelt/ de/ Engelse/ hoogleraar/ Andrew/ Welburn./ Wij/ 

kunnen/ ons/ dat/ niet/ zo/ goed/ meer/ voorstellen,/ we/ zouden/ waarschijnlijk/ huiverend/ 

bij/ het/ vuur/ kruipen/ en/ elkaar/ verhalen/ vertellen/ over/ de/ zomer/ en/ hoe/ fijn/ het/ 

weer/ zal/ worden./ Maar/ de/ mensen/ van/ toen/ deden/ eerder/ het/ tegendeel:/ ze/ probeer-

den/ door/ middel/ van/ mythische/ verhalen/ de/ winter/ ook/ in/ hun/ ziel/ te/ voelen,/ diep/ 

in/ zichzelf/ te/ ervaren/ wat/ de/ natuur/ ervaart./ Zo/ kwamen/ de/ oude/ Grieken/ op/ de/ 

mythe/ van/ de/ godin/ Demeter,/ die/ haar/ dochter/ Persephone/ kwijtraakt/ aan/ de/ god/ 

van/ de/ onderwereld./ Treurend/ zoekt/ de/ moeder/ haar/ dochter/ en/ intussen/ kan/ niets/ 

meer/ groeien/ en/ vrucht/ dragen/ op/ aarde/ -/ totdat/ Persephone/ in/ de/ lente/ weer/ 

opduikt./ Dat/ hele/ proces/ van/ verliezen,/ zoeken/ en/ niet/ vinden,/ treuren/ en/ wachten,/ 

beleefden/ de/ verhalenvertellers/ en/ hun/ toehoorders/ diep/ in/ zichzelf./ Zo/ leefden/ de/ 

mensen/ met/ de/ seizoenen:/ ze/ voelden/ die/ tot/ in/ hun/ merg,/ omdat/ ze/ niet/ anders/ 

konden/ dan/ het/ ritme/ van/ de/ natuur/ volledig/ accepteren./ En/ juist/ die/ acceptatie/ gaf/ 

hun/ de/ kracht/ om/ mee/ te/ bewegen/ met/ de/ natuur/ en/ om/ zichzelf/ te/ vernieuwen,/ te/ 

ontwikkelen. 

Welburn/ schrijft/ dit/ in/ zijn/ inleiding/ van/ het/ boek/ 'The/ dream/ song/ of/ Olaf/ 

Asteson',/ een/ oude/ sage/ uit/ Noorwegen/ over/ de/ jonge/ Olaf/ Asteson,/ die/ op/ 

kerstavond/ inslaapt/ en/ pas/ op/ 6/ januari/ wakker/ wordt./ In/ die/ tijd/ heeft/ hij/ een/ 

kosmisch/ visioen/ van/ hemel/ en/ hel./ Als/ hij/ wakker/ wordt,/ verkondigt/ hij/ de/ mensen/ 

wat/ ze/ moeten/ doen:/ goed/ zijn/ voor/ anderen/ en/ hun/ rijkdom/ delen./ De/ twaalf/ 
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nachten/ tussen/ Kerst/ en/ Driekoningen/ werden/ in/ vroeger/ tijden/ beschouwd/ als/ heilig:/ 

de/ aarde/ keert/ zich/ dan/ als/ het/ ware/ in/ zichzelf/ en/ bereidt/ zich/ voor/ op/ nieuw/ 

leven./ In/ de/ antroposofie/ wordt/ dit/ nog/ steeds/ zo/ gezien./ De/ zielen/ van/ de/ mensen/ 

die/ het/ afgelopen/ jaar/ gestorven/ zijn,/ zegt/ men,/ verlaten/ in/ deze/ tijd/ de/ aardesfeer./ 

En/ de/ zielen/ van/ de/ baby's/ die/ het/ volgende/ jaar/ geboren/ zullen/ worden,/ komen/ in/ 

de/ aardesfeer/ aan./ In/ deze/ nachten/ kun/ je/ volgens/ de/ traditie/ meer/ dan/ anders/ 

voorspellende/ en/ verklarende/ dromen/ krijgen,/ als/ je/ je/ weet/ af/ te/ stemmen/ op/ dat/ 

diepe,/ natuurlijke/ mysterie. 

 

Als/ ademhaling 

De/ leegte/ voor/ een/ nieuw/ begin/ zit/ in/ ons/ hele/ leven/ ingebakken./ Je/ vindt/ het/ terug/ 

op/ elk/ niveau,/ in/ elk/ aspect/ van/ je/ bestaan./ Is/ het/ leven/ van/ de/ mens/ op/ aarde/ niet/ 

begonnen/ met/ rust?/ Adam/ en/ Eva/ werden/ op/ de/ zesde/ dag/ geschapen,/ volgens/ de/ 

mythe,/ en/ op/ de/ zevende/ dag/ stelde/ God/ een/ rustdag/ in./ Dus/ ze/ waren/ er/ nog/ niet/ 

of/ ze/ konden/ al/ een/ dagje/ nietsdoen.../ Het/ geeft/ een/ subtiel/ gevoel/ van/ een/ fris,/ 

nieuw/ begin/ als/ je/ de/ zondag/ als/ de/ eerste/ dag/ beschouwt./ Je/ begint/ dan/ steeds/ 

opnieuw/ je/ week/ met/ ontspanning,/ en/ vanuit/ die/ rust/ ga/ je/ de/ volgende/ dag/ weer/ 

aan/ de/ slag./ En/ neem/ de/ manier/ waarop/ we/ ademen./ Bij/ een/ normale,/ gezonde/ 

ademhaling/ adem/ je/ in/ en/ daarna/ blaas/ je/ meteen/ weer/ de/ lucht/ uit,/ dat/ gaat/ in/ een/ 

vloeiende/ beweging/ door./ Maar/ na/ het/ uitademen/ wacht/ je/ even/ tot/ je/ weer/ een/ 

nieuwe/ teug/ lucht/ neemt./ Want/ als/ je/ dat/ niet/ doet,/ als/ je/ na/ elke/ uitademing/ 

meteen/ weer/ inademt,/ ga/ je/ hijgen/ en/ dat/ kan/ tot/ hyperventilatie/ leiden./ Die/ kleine/ 

pauze,/ dat/ niets/ met/ 'lege'/ longen/ (ze/ zijn/ natuurlijk/ niet/ helemaal/ leeg)/ is/ belangrijk. 

 

Opruimen/ en/ leegmaken 

Stil/ zijn/ en/ wachten/ klinkt/ best/ mooi/ en/ sereen./ Maar/ in/ de/ realiteit/ is/ het/ lastig/ op/ 

te/ brengen./ Ten/ eerste/ zitten/ onze/ winterdagen/ juist/ vol/ licht/ en/ kleur,/ feest/ en/ 

drukte./ Zie/ maar/ eens/ lege/ dagen/ of/ zelfs/ …/ uren/ te/ vinden/ in/ december/ om/ zoiets/ 

simpels,/ passends/ en/ spiritueels/ te/ doen/ als/ terugkijken/ op/ het/ voorbije/ jaar/ en/ jezelf/ 

in/ alle/ rust/ voorbereiden/ op/ het/ nieuwe./ Bij/ mij/ thuis/ probeerden/ we/ het/ weleens/ 's/ 

avonds/ laat/ in/ bed:/ met/ onze/ agenda's/ in/ de/ hand/ bespraken/ we/ elke/ avond/ van/ de/ 

twaalf/ heilige/ nachten/ wat/ er/ allemaal/ was/ gebeurd/ in/ januari,/ in/ februari/ enzovoort,/ 

elke/ avond/ een/ maand./ Steevast/ viel/ ik/ halverwege/ in/ slaap./ Maar/ wanneer/ moet/ het/ 

dan?/ In/ de/ ochtend/ heb/ ik/ het/ echt/ te/ druk/ voor/ zoiets/ sereens;/ dan/ sta/ ik/ te/ 
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popelen/ om/ achter/ mijn/ computer/ te/ gaan/ zitten./ Misschien/ dat/ we/ het/ dit/ jaar/ 

moeten/ proberen/ met/ lunchgesprekken?/ Ten/ tweede/ is/ de/ grote/ vraag:/ wat/ doe/ je/ 

dan/ tijdens/ dat/ stilzitten/ en/ afwachten?/ Niets/ doen,/ alleen/ maar/ zijn?/ Dat/ is/ slechts/ 

weggelegd/ voor/ de/ Verlichten/ onder/ ons./ Opruimen/ is/ het/ parool./ Net/ zoals/ je/ je/ 

tuin/ moet/ wieden/ als/ je/ gezaaid/ hebt,/ net/ zoals/ je/ tijdens/ je/ zwangerschap/ een/ 

enorme/ drang/ kunt/ voelen/ om/ je/ huis/ op/ te/ ruimen,/ is/ uitruimen,/ sorteren/ en/ 

wegdoen/ het/ meest/ natuurlijke/ gedrag/ in/ de/ leegte/ voorafgaand/ aan/ een/ nieuw/ begin./ 

Dat/ betekent:/ maak/ het/ echt/ leeg,/ van/ binnen/ en/ buiten./ Zo/ leeg/ mogelijk./ Wat/ heb/ 

je/ allemaal/ niet/ meer/ nodig?/ Wat/ sjouw/ je/ nodeloos/ met/ je/ mee/ en/ vertraagt/ de/ 

komst/ van/ het/ nieuwe?/ Begin/ heel/ concreet/ in/ je/ tastbare/ omgeving/ -/ dat/ is/ een/ 

prachtige/ ingang/ tot/ het/ innerlijke/ opruimen./ Al/ opruimend/ kun/ je/ dan/ ook/ innerlijk/ 

ruimte/ scheppen/ voor/ het/ nieuwe/ dat/ komen/ wil. 

 

Iedereen/ kent/ het/ verhaal/ van/ de/ rups/ die/ zich/ ontpopt/ tot/ vlinder./ Het/ is/ een/ van/ 

de/ meest/ gebruikte/ beelden/ voor/ spirituele/ transformatie./ Maar/ hoe/ dat/ beestje/ van/ 

een/ rups/ in/ een/ vlinder/ verandert,/ is/ nog/ een/ mysterie./ Want/ het/ wonderlijke/ is:/ 

binnen/ in/ zo'n/ cocon/ vind/ je/ op/ een/ gegeven/ moment/ alleen/ maar/ een/ soort/ 

slijmerige/ pap./ Alle/ organen/ van/ de/ rups/ zijn/ vol-le-dig/ afgebroken./ Van/ die/ dikke/ 

vreetzak/ is/ echt/ helemaal/ niets/ meer/ over./ En/ toch/ kruipt/ er/ te/ bestemder/ tijd/ een/ 

vlinder/ uit/ de/ cocon./ De/ moraal/ van/ het/ verhaal:/ soms/ moet/ er/ vrijwel/ niets/ van/ je/ 

oude/ leven/ overblijven/ om/ te/ zorgen/ dat/ je/ op/ een/ dag,/ als/ de/ tijd/ rijp/ is,/ je/ 

vleugels/ kunt/ uitslaan/ en/ een/ nieuw/ en/ stralend/ zelf/ aan/ de/ wereld/ kunt/ presenteren./ 

Denk/ je/ ongeduldig:/ waar/ blijft/ nou/ dat/ nieuwe/ begin?/ Ga/ dan/ eens/ na/ of/ je/ wel/ 

echt/ alles/ al/ kwijt/ bent/ van/ het/ oude/ dat/ je/ niet/ wilt/ meeslepen/ de/ nieuwe/ tijd/ in./ 

Winter/ is/ ook/ in/ de/ natuur/ de/ tijd/ van/ het/ leegmaken,/ van/ het/ opruimen/ van/ het/ 

oude./ Het/ kan/ er/ soms/ weinig/ zachtzinnig/ aan/ toe/ gaan,/ als/ het/ vriest/ dat/ het/ kraakt/ 

en/ alles/ wat/ zwak/ is,/ bezwijkt./ Maar/ juist/ dat/ maakt/ de/ weg/ vrij/ voor/ de/ lente./ En/ 

juist/ in/ het/ holst/ van/ de/ winter/ weet/ je/ dat/ die/ lente,/ dat/ nieuwe/ begin,/ niet/ meer/ 

ver/ weg/ kan/ zijn. 
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Alles/ is/ Liefde 

In/ elke/ Happinez/ verkent/ Lisette/ Thooft/ het/ thema/ van/ dat/ nummer./ 

Liefde,/ zegt/ ze,/ is/ overal/ en/ voor/ iedereen./ Liefde/ zorgt/ ervoor/ dat/ 

de/ wereld/ draait/ en/ brengt/ de/ hemel/ op/ aarde./ Mystici/ zeggen/ het,/ 

dichters/ weten/ het,/ en/ soms/ kun/ je/ er/ zelfs/ iets/ van/ ervaren. 

 

Liefde.../ Je/ kunt/ er/ knap/ ongelukkig/ van/ worden./ Als/ je/ er/ hevig/ naar/ verlangt,/ 

maar/ het/ niet/ krijgt./ Als/ je/ liefde/ blijft/ storten/ in/ een/ bodemloze/ put/ en/ er/ komt/ 

alleen/ maar/ kou/ terug./ Als/ je/ jaren/ van/ iemand/ hebt/ gehouden/ en/ die/ persoon/ 

verdwijnt/ plotseling/ uit/ je/ leven./ Om/ maar/ iets/ te/ noemen./ 'Love/ hurts’,/ zongen/ de/ 

Everly/ Brothers/ en/ een/ heleboel/ andere/ zangers/ na/ hen:/ 'Liefde/ doet/ pijn,/ liefde/ 

verwondt,/ liefde/ geeft/ littekens/ op/ je/ hart.'/ Niet/ voor/ niets/ een/ hit/ geworden,/ die/ 

song./ Miljoenen/ smachtende/ harten/ voelden/ zich/ begrepen./ Liefde.../ Je/ kunt/ er/ ook/ 

rationeel/ en/ nuchter/ naar/ kijken./ Dan/ moet/ de/ liefde/ wel/ in/ evenwicht/ zijn:/ degene/ 

aan/ wie/ jij/ je/ liefde/ geeft,/ moet/ jou/ ongeveer/ evenveel/ liefde/ geven./ Je/ liefde/ heeft/ 

een/ bepaalde/ marktwaarde,/ en/ die/ wil/ je/ ook/ terug./ Zo/ niet,/ dan/ raakt/ de/ balans/ 

verstoord/ en/ kun/ je/ de/ relatie/ beter/ verbreken./ Anders/ houd/ je/ niet/ genoeg/ van/ 

jezelf./ En/ liefde/ voor/ jezelf/ is/ de/ basis./ Geen/ speld/ tussen/ te/ krijgen./ Maar/ toch.../ 

Toch/ weten/ we/ allemaal/ diep/ van/ binnen/ dat/ er/ ook/ een/ andere/ soort/ liefde/ bestaat,/ 

een/ liefde/ die/ eindeloos/ stroomt. 

Liefde/ die/ niet/ minder/ wordt,/ maar/ juist/ meer/ naarmate/ je/ er/ meer/ van/ uitdeelt,/ 

zomaar,/ gratis,/ zonder/ iets/ terug/ te/ verlangen./ Liefde/ die/ niet/ vraagt/ maar/ geeft/ en/ 

blijft/ geven,/ ook/ als/ er/ niets/ terugkomt./ Liefde/ die/ niet/ zwelgt/ in/ zelfmedelijden./ 

Liefde/ die/ geen/ gevoel/ is,/ maar/ een/ staat/ van/ zijn./ Mystieke/ liefde./ De/ liefde/ waar/ 

zangers/ over/ zingen,/ waar/ dichters/ over/ dichten,/ waar/ goeroes/ over/ goeroeën./ De/ 

geduldige,/ lankmoedige/ Liefde/ die/ wordt/ beschreven/ in/ het/ beroemde/ Bijbelvers/ 1/ 

Corinthiërs/ 13:/ Alles/ verdraagt/ ze,/ alles/ gelooft/ ze,/ alles/ hoopt/ ze,/ in/ alles/ volhardt/ 

ze.'/ De/ liefde/ die/ nooit/ zal/ vergaan./ Maar/ hoe.../ hoe.../ hoe...?/ Hoe/ kom/ je/ daaraan,/ 

hoe/ krijg/ je/ die,/ hoe/ voel/ je/ die?/ Wat/ moeten/ we/ ermee?/ Is/ het/ wel/ verstandig/ om/ 

zo/ lief/ te/ hebben?/ Dat/ is/ toch/ niet/ de/ liefde/ die/ we/ in/ ons/ dagelijks/ leven/ om/ ons/ 

heen/ zien?/ Toch/ wel./ Want/ alles/ is/ liefde/ en/ liefde/ is/ overal./ Het/ is/ de/ liefde/ die/ 

de/ zon/ en/ de/ andere/ sterren/ beweegt,/ schreef/ Dante/ al/ aan/ het/ begin/ van/ de/ 
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veertiende/ eeuw,/ als/ slotregel/ van/ zijn/ 'Goddelijke/ Komedie'./ Liefde/ houdt/ de/ 

hemellichamen/ in/ hun/ baan/ -/ ja,/ dat/ is/ natuurlijk/ zo./ Net/ zoals/ het/ liefde/ is/ -/ 

aantrekkingskracht/ -/ die/ ervoor/ zorgt/ dat/ we/ op/ Moeder/ Aarde/ blijven/ plakken/ en/ 

niet/ hulpeloos/ wegdwarrelen/ in/ de/ ruimte./ Liefde/ regisseert/ de/ dans/ van/ de/ atomen;/ 

alle/ vormen/ in/ de/ materie/ hangen/ van/ liefde/ aan/ elkaar./ Het/ is/ liefde/ voor/ het/ leven/ 

die/ er/ in/ de/ lente/ voor/ zorgt/ dat/ de/ moeder-eend/ weer/ met/ een/ sliert/ pulletjes/ achter/ 

zich/ aan/ door/ de/ sloten/ zwemt./ En/ dat/ de/ bomen/ zich/ opnieuw/ tooien/ met/ teergroen/ 

voorjaarsloof,/ zelfs/ al/ hebben/ ze/ in/ de/ winter/ staan/ zwiepen/ in/ een/ meedogenloze/ 

storm. 

 

Een/ eindeloze/ verstrengeling 

Alles/ is/ liefde,/ maar/ alles/ is/ niet/ dezelfde/ soort/ van/ liefde./ Griekse/ wijsgeren/ als/ 

Socrates,/ Plato/ en/ Aristoteles/ begonnen/ in/ de/ vijfde/ eeuw/ voor/ Christus/ te/ denken,/ 

te/ praten/ en/ te/ schrijven/ over/ de/ liefde/ als/ fenomeen./ Liefde/ ontwikkelt/ zich,/ stelden/ 

zij,/ liefde/ groeit/ op./ Je/ kunt/ er/ stadia/ in/ onderscheiden./ Het/ ene/ stadium/ is/ niet/ 

beter/ of/ minder/ goed/ dan/ het/ andere,/ net/ zoals/ een/ baby/ niet/ beter/ of/ slechter/ is/ 

dan/ een/ puber/ of/ een/ volwassene./ Maar/ de/ ene/ soort/ liefde/ is/ wel/ verder/ ontwikkeld/ 

dan/ de/ andere./ Grofweg/ zijn/ er/ drie/ stadia./ De/ laagste/ of/ primitiefste/ vorm/ van/ 

liefde/ is/ lichamelijk:/ de/ liefde/ die/ brandt/ in/ je/ onderbuik./ We/ houden/ van/ elkaars/ 

lichamen/ zoals/ bijen/ houden/ van/ honing,/ en/ al/ vrijend/ zorgen/ we/ ervoor/ dat/ onze/ 

soort/ blijft/ voortbestaan./ De/ Grieken/ noemen/ het/ eros,/ dat/ wat/ ons/ onweerstaanbaar/ 

naar/ elkaar/ toe/ drijft,/ altijd/ weer,/ in/ een/ eindeloze/ verstrengeling./ Je/ begeert,/ je/ 

verlangt,/ je/ smacht,/ en/ je/ stort/ je/ erin/ als/ je/ het/ te/ pakken/ krijgt./ Er/ valt/ veel/ te/ 

genieten/ -/ maar/ je/ kunt/ er/ ook/ door/ worden/ meegesleurd/ en/ jezelf/ erin/ verliezen./ Je/ 

bent/ eigenlijk/ alleen/ gelukkig/ als/ je/ in/ elkaars/ armen/ ligt./ Het/ is/ wel/ een/ hebberige/ 

soort/ liefde./ Op/ een/ hogere/ tree/ van/ ontwikkeling/ staat/ psychologische/ of/ zieleliefde:/ 

de/ liefde/ van/ de/ redelijke/ relaties,/ waarin/ je/ goed/ voor/ jezelf/ opkomt/ en/ oplet/ of/ je/ 

niet/ tekortkomt./ Filia/ heet/ die/ liefde/ in/ het/ Grieks,/ wat/ je/ ook/ kunt/ vertalen/ met/ 

vriendschap/ -/ liefde/ tussen/ gelijken./ Je/ geeft,/ maar/ je/ vertrouwt/ er/ ook/ op/ dat/ je/ 

krijgt./ Respect/ en/ bewondering/ horen/ erbij./ En/ een/ gevoel/ van/ verplichting,/ want/ je/ 

kunt/ 'r/ ook/ kwijtraken,/ als/ je/ je/ niet/ fatsoenlijk/ gedraagt./ Er/ zit/ dus/ een/ zekere/ 

berekening/ in,/ of/ opportunisme./ Ze/ is/ niet/ vrij/ van/ eigenbelang,/ deze/ liefde,/ en/ niet/ 

vrij/ van/ angst./ De/ Grieken/ hadden/ overigens/ nog/ een/ woord/ voor/ dit/ soort/ liefde:/ 



114 
 

storgè./ Dat/ is/ liefde/ voor/ je/ eigen/ soort,/ je/ familie,/ alle/ mensen/ die/ je/ verdraagt/ 

omdat/ ze/ nu/ eenmaal/ bij/ je/ horen. 

 

Bemind/ door/ het/ leven/ zelf 

En/ dan/ is/ er/ nog,/ op/ de/ hoogste/ trap,/ de/ Goddelijke/ liefde,/ de/ agape/ in/ het/ Grieks./ 

Dat/ is/ de/ onvoorwaardelijke,/ belangeloze,/ angstloze/ liefde/ die/ de/ mystici/ kennen./ De/ 

liefde/ van/ God/ voor/ de/ mensen,/ zeg/ maar,/ en/ de/ liefde/ van/ God/ vervulde/ mensen/ 

voor/ alles/ in/ het/ universum./ Dat/ is/ de/ liefde/ die/ het/ ego/ overstijgt./ Veel/ mensen/ 

hebben/ er/ weleens/ een/ glimp/ van/ opgevangen,/ in/ een/ gevoel/ van/ eenheid/ met/ alles,/ 

bijvoorbeeld./ Of/ in/ dankbaarheid/ voor/ het/ bestaan./ Of/ in/ ontroering,/ als/ je/ tranen/ in/ 

je/ ogen/ krijgt/ van/ vreugde/ omdat/ er/ iets/ goed/ gaat,/ omdat/ iemand/ iets/ moois/ doet/ 

of/ zegt/ of/ schrijft./ Soms/ ervaren/ mensen/ die/ liefde/ zo/ diep/ en/ doordringend/ dat/ ze/ 

voorgoed/ veranderen./ Wonderlijk/ genoeg/ is/ dat/ vaak/ als/ ze/ in/ de/ meest/ bodemloze/ 

en/ uitzichtloze/ ellende/ zitten/ en/ zich/ daar/ helemaal/ aan/ overgeven./ Eckhart/ Tolle,/ de/ 

bekende/ goeroe/ van/ de/ kracht/ van/ het/ nu,/ was/ als/ jongeman/ zo/ diep/ depressief/ dat/ 

hij/ zelfmoord/ wilde/ plegen./ 'Ik/ kan/ niet/ meer/ met/ mezelf/ leven,'/ was/ de/ 

terugkerende/ gedachte./ Plotseling/ besefte/ hij/ dat/ er/ dus/ twee/ Eckharts/ waren:/ de/ een/ 

kon/ niet/ met/ de/ ander/ leven./ Hij/ spleet/ als/ het/ ware/ open,/ viel/ in/ een/ zwart/ gat,/ en/ 

toen/ hij/ daaruit/ wakker/ werd,/ was/ er/ alleen/ nog/ maar/ liefde/ om/ hem/ heen./ Ook/ 

Byron/ Katie,/ bekend/ van/ The/ Work,/ vertelt/ over/ een/ dergelijke/ ervaring./ Ze/ was/ 

zwaar/ depressief/ opgenomen/ in/ een/ instituut,/ waar/ ze/ op/ een/ ochtend/ wakker/ werd/ 

op/ de/ houten/ vloer/ -en/ ineens/ wist/ ze/ dat/ er/ alleen/ maar/ liefde/ bestond./ En/ dat/ al/ 

het/ andere/ illusie/ is./ Ik/ heb/ er/ zelf/ ook/ eens/ een/ vleugje/ van/ meegekregen,/ toen/ ik/ 

halverwege/ de/ dertig/ was/ en/ in/ een/ diepe/ crisis/ zat./ Op/ een/ avond/ had/ ik/ mijn/ 

ogen/ uit/ m'n/ hoofd/ gehuild/ -'Niemand/ houdt/ van/ me’,/ dacht/ ik./ Ik/ gaf/ me/ totaal/ 

over/ aan/ mijn/ verdriet./ Toen/ ik/ klaar/ was/ met/ huilen,/ wist,/ voelde/ ik/ ineens/ -/ het/ 

was/ heel/ subtiel,/ maar/ onmiskenbaar/ -dat/ ik/ diep,/ diep/ bemind/ werd/ door/ het/ leven/ 

zelf./ Door/ de/ poes,/ door/ de/ bloemen,/ door/ de/ stoel/ waarop/ ik/ zat,/ door/ alles/ om/ 

me/ heen./ Want/ zonder/ die/ liefde/ zou/ ik/ niet/ bestaan./ Ik/ ben/ er/ niet/ verlicht/ van/ 

geworden,/ maar/ die/ ervaring/ heeft/ wel/ een/ soort/ bodem/ gelegd/ in/ mijn/ ziel/ die/ er/ 

daarvoor/ niet/ was./ Sindsdien/ weet/ ik:/ liefde/ is/ niet/ zonder/ pijn./ Liefde/ is/ juist/ de/ 

totale/ bereidheid/ om/ alle/ pijn/ te/ dragen/ die/ het/ leven/ nu/ eenmaal/ met/ zich/ 

meebrengt./ Dat/ hoor/ je/ ook/ van/ de/ mystici./ 'Liefde/ op/ aarde/ is/ een/ mengeling/ van/ 

diepste/ pijn/ en/ opperst/ genot,'/ zei/ spiritueel/ leraar/ Barry/ Long./ Het/ is/ niet/ de/ liefde/ 
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die/ pijn/ doet/ -/ dat/ is/ een/ vergissing/ van/ de/ songwriters./ Het/ is/ eerder/ andersom:/ de/ 

liefde/ is/ dat/ wat/ in/ staat/ is/ om/ de/ pijn/ te/ dragen./ Hoe/ groei/ je/ dan/ in/ die/ 

Goddelijke/ liefde/ als/ alles/ min/ of/ meer/ goed/ gaat,/ als/ je/ niet/ in/ een/ diepe/ depressie/ 

zit?/ Door/ gewoon/ af/ en/ toe/ eens/ dapper/ een/ beetje/ van/ de/ normale/ pijn/ die/ het/ 

leven/ brengt,/ te/ dragen/ en/ te/ kijken/ of/ je/ het/ overleeft./ Bijvoorbeeld/ door/ eens/ niet/ 

boos/ te/ worden/ als/ je/ je/ beledigd/ voelt./ Door/ tegen/ jezelf/ te/ zeggen:/ 'Wacht/ even/ -/ 

dit/ is/ geen/ drama,/ het/ is/ eerder/ een/ komedie.'/ En/ te/ glimlachen/ om/ jezelf./ Door/ 

eens/ als/ eerste/ 'sorry'/ te/ zeggen/ als/ je/ ruzie/ hebt/ gehad,/ en/ er/ niet/ mee/ te/ zitten/ dat/ 

je/ dan/ misschien/ als/ de/ verliezer/ van/ deze/ ruzie/ de/ geschiedenis/ in/ gaat./ Door/ erop/ 

te/ vertrouwen/ dat/ iemand/ het/ goed/ bedoelde,/ zelfs/ al/ kwam/ een/ opmerking/ er/ 

kwetsend/ uit./ Door/ je/ slechte/ humeur/ weg/ te/ mediteren/ en/ het/ zonnetje/ in/ huis/ te/ 

zijn,/ ook/ al/ is/ je/ fiets/ gestolen/ of/ heb/ je/ een/ rotdag/ op/ je/ werk/ gehad./ Door/ eens/ 

iets/ gratis/ weg/ te/ geven/ wat/ je/ ook/ had/ kunnen/ verkopen/ -/ je/ tijd,/ je/ talenten/ of/ je/ 

spullen./ En/ te/ kijken/ of/ je/ daar/ echt/ zoveel/ armer/ van/ wordt./ Door/ zomaar/ van/ 

mensen/ te/ houden/ en/ niet/ te/ verwachten/ of/ te/ hopen/ dat/ ze/ ook/ van/ jou/ gaan/ 

houden./ Door/ complimenten/ te/ geven/ die/ je/ meent,/ en/ je/ jaloezie/ op/ de/ prestaties/ 

van/ de/ ander/ te/ beheersen./ En/ door/ aardige/ dingen/ over/ anderen/ te/ zeggen/ die/ er/ 

niet/ bij/ zijn/ en/ nooit/ zullen/ weten/ dat/ je/ die/ aardige/ dingen/ over/ hen/ hebt/ gezegd./ 

Dat/ zijn/ allemaal/ kleine/ beetjes/ Goddelijke/ liefde/ -/ en/ je/ brengt/ er/ kleine/ beetjes/ 

hemel/ mee/ op/ aarde. 
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Nooit/ meer/ moe 

Energieslurpers/ &/ energiegevers 

 

Altijd/ genoeg/ energie/ hebben/ voor/ alles/ wat/ je/ wilt/ doen…/ Hoe/ bereik/ je/ dat?/ 

Door/ veel/ vrij/ te/ nemen/ en/ lang/ te/ slapen?/ Of/ juist/ met/ sporten,/ zelfdiscipline/ 

en/ een/ streng/ dieet?/ Je/ kunt/ er/ ook/ heel/ anders/ naar/ kijken./ Want/ energie/ 

hebben/ we/ allemaal/ in/ overvloed/ –/ het/ is/ alleen/ de/ vraag/ hoe/ je/ ermee/ omgaat./  

Energie/ is/ een/ wonderlijk/ goedje./ Je/ kunt/ uitgeput/ zijn/ en/ toch/ de/ hele/ nacht/ 

wakker/ liggen./ En/ het/ komt/ ook/ voor/ dat/ je/ een/ nacht/ niet/ slaapt/ en/ toch/ de/ 

volgende/ morgen/ fris/ en/ vol/ zin/ in/ het/ leven/ opstaat./ Soms/ ben/ je/ vrolijk/ en/ vitaal,/ 

maar/ ineens/ maakt/ het/ contact/ met/ een/ bepaalde/ persoon/ dat/ alle/ energie/ uit/ je/ 

weglekt./ Je/ wordt/ er/ doodmoe/ van,/ al/ zit/ je/ alleen/ maar/ rustig/ met/ hem/ of/ haar/ aan/ 

tafel./ Andere/ keren/ ben/ je/ moe/ en/ wil/ je/ een/ afspraak/ liever/ afzeggen,/ maar/ je/ gaat/ 

toch/ en/ in/ de/ loop/ van/ de/ avond/ knap/ je/ helemaal/ op./ Bruisend/ van/ energie/ keer/ je/ 

terug/ naar/ huis,/ opgewonden/ en/ blij/ geworden/ van/ het/ gesprek./  

 

Door/ stroop/ waden 

In/ mijn/ studententijd/ was/ ik/ wedstrijdroeier./ Een/ wedstrijd/ roeien/ is/ echt/ een/ 

topsport:/ je/ geeft/ je/ eventjes/ helemaal,/ je/ knalt/ alles/ eruit./ Meestal/ verloren/ we/ en/ 

als/ we/ dan/ over/ de/ finish/ gingen,/ hingen/ we/ als/ slappe/ vaatdoeken/ over/ onze/ 

riemen,/ zó/ bekaf/ dat/ ik/ dacht:/ nu/ spuug/ ik/ vast/ bloed./ Wat/ nooit/ gebeurde,/ 

trouwens./ Wel/ kostte/ het/ een/ hele/ tijd/ voordat/ we/ weer/ fris/ waren./ Maar/ op/ een/ 

dag/ wonnen/ we./ En/ toen/ waren/ we/ als/ bij/ toverslag/ helemaal/ niet/ meer/ moe:/ 

veerkrachtig/ stapten/ we/ uit/ de/ boot/ en/ met/ gemak/ konden/ we/ de/ halve/ nacht/ dansen/ 

om/ onze/ overwinning/ te/ vieren./ Met/ precies/ dezelfde/ spierinspanning,/ hartslag/ en/ 

zweetdruppels/ was/ er/ toch/ een/ wereld/ van/ verschil./ Aan/ al/ die/ voorbeelden/ kun/ je/ 

zien/ dat/ energie/ minstens/ evenveel/ met/ je/ geest/ te/ maken/ heeft/ als/ met/ je/ lichaam./ 

Energie/ komt/ en/ gaat/ langs/ mysterieuze/ wegen./ Sporten,/ gezond/ eten/ en/ goed/ slapen/ 

is/ wel/ belangrijk/ voor/ je,/ maar/ al/ sport/ je/ je/ suf,/ eet/ je/ volgens/ het/ boekje/ en/ ga/ 

je/ elke/ avond/ vroeg/ naar/ bed,/ toch/ kun/ je/ het/ gevoel/ hebben/ dat/ je/ door/ de/ stroop/ 

moet/ waden/ bij/ elke/ stap/ die/ je/ zet/ –/ bijvoorbeeld/ als/ je/ ongelukkig/ bent/ in/ je/ 
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werk/ of/ in/ je/ liefdesrelatie,/ om/ maar/ iets/ te/ noemen./ En/ zelfs/ al/ gaan/ je/ werk/ en/ je/ 

privéleven/ wél/ allemaal/ prima,/ dan/ nog/ kan/ je/ dagen,/ weken/ of/ maanden/ hebben/ 

waarin/ je/ energie/ het/ laat/ afweten./  

 

Energievampiers 

De/ eerste/ hulp/ bij/ energieproblemen/ is:/ jezelf/ en/ je/ energievoorraad/ beschermen/ 

tegen/ ‘zuigers’,/ mensen/ die/ ongemerkt/ als/ een/ vampier/ jouw/ vitaliteit/ aftappen/ en/ je/ 

moe/ en/ leeg/ achterlaten./ Die/ mensen/ bestaan. 

 Ze/ bedoelen/ het/ vast/ niet/ zo,/ waarschijnlijk/ doen/ ze/ het/ onbewust,/ maar/ 

ondertussen/ komen/ ze/ toch/ dicht/ bij/ je,/ dringen/ ze/ te/ diep/ door/ in/ je/ innerlijk/ en/ 

‘stelen’/ ze/ je/ vitaliteit./ Je/ kunt/ jezelf/ daartegen/ wapenen/ door/ je/ aura/ te/ versterken,/ 

het/ subtiele/ energieveld/ dat/ om/ je/ heen/ hangt./ Merk/ je/ dat/ je/ moe/ wordt/ van/ een/ 

gesprek/ of/ heb/ je/ een/ afspraak/ met/ iemand/ die/ je/ een/ beetje/ buikpijn/ bezorgt,/ 

visualiseer/ dan/ dat/ je/ een/ gouden/ mantel/ omslaat/ die/ je/ beschermt/ tegen/ 

energielekkage./ Een/ magische/ mantel,/ door/ jezelf/ gecreëerd,/ die/ ondoordringbaar/ is/ 

voor/ ‘aanvallen’/ van/ buitenaf./ Of/ trek/ in/ gedachten/ een/ cirkel/ om/ je/ heen/ met/ een/ 

kruis/ erin./ Je/ kunt/ ook/ regelmatig/ de/ volgende/ oefening/ doen/ die/ je/ grenzen/ 

versterkt/ en/ je/ minder/ vatbaar/ maakt/ voor/ energiezuigers./ Visualiseer/ dat/ je/ in/ een/ 

groot,/ stralend/ ei/ zit,/ een/ ei/ van/ bijna/ transparant,/ fijnstoffelijk/ spul,/ met/ een/ 

eierschaal/ die/ zich/ wel/ tot/ een/ halve/ meter/ rondom/ je/ lichaam/ uitstrekt./ Binnen/ in/ 

het/ ei/ is/ jouw/ veilige/ plek/ waar/ je/ helemaal/ jezelf/ kunt/ zijn./ Niemand/ kan/ 

binnenkomen/ in/ je/ ei,/ daarvoor/ is/ de/ schaal/ te/ sterk./ Als/ je/ met/ een/ ander/ ‘ei’/ 

communiceert,/ spin/ je/ gouden/ draden/ van/ eierschaal/ tot/ eierschaal./ Iedereen/ is/ oké/ in/ 

zijn/ eigen/ ei./ Een/ andere/ vorm/ van/ energielekkage/ is/ als/ je/ je/ geen/ raad/ weet/ met/ 

bepaalde/ emoties./ Maar/ ook/ daar/ kun/ je/ zelf/ aan/ werken./ Komt/ er/ irritatie/ of/ 

boosheid/ in/ je/ op,/ probeer/ dan/ allereerst/ heel/ precies/ te/ voelen/ wáár/ in/ je/ lichaam/ 

de/ energie/ van/ die/ woede/ zit./ Voel/ de/ energie/ zo/ goed/ je/ maar/ kunt./ Het/ is/ alleen/ 

maar/ energie/ -/ en/ die/ kun/ je/ overal/ voor/ gebruiken./ Sop/ een/ keukenkastje,/ ga/ een/ 

eindje/ rennen/ of/ sla/ tegen/ een/ bal./ Zo/ houd/ je/ controle/ over/ je/ eigen/ energie. 

 

Gebruik/ je/ energie/ goed 

Er/ worden/ nogal/ wat/ cursussen,/ workshops/ en/ trainingen/ aangeboden/ die/ je/ meer/ 

energie/ geven./ Emotioneel/ lichaamswerk,/ allerlei/ soorten/ massage/ en/ dans,/ tai/ chi,/ 

chi/ qong,/ enzovoorts./ Ze/ werken/ echt/ en/ het/ is/ heel/ nuttig/ om/ dat/ soort/ trainingen/ 
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te/ doen./ Maar/ er/ zit/ een/ addertje/ onder/ het/ gras./ Ooit/ was/ ik/ assistente/ van/ Jan/ van/ 

Baarle,/ die/ toen/ cursussen/ gaf/ in/ acupressuur,/ een/ andere/ naam/ voor/ reflexologie:/ het/ 

masseren/ van/ bepaalde/ punten/ van/ je/ lichaam/ om/ de/ energiestroom/ te/ verbeteren./ 

‘Als/ mensen/ hier/ een/ weekend/ op/ cursus/ zijn/ geweest’,/ zei/ van/ Baarle,/ ‘zitten/ ze/ 

vol/ energie,/ veel/ meer/ dan/ normaal./ Vaak/ gaan/ ze/ dan/ zondagavond,/ na/ afloop,/ 

linea/ recta/ naar/ de/ snackbar./ Daar/ stoppen/ ze/ zich/ vol/ met/ frikadellen/ en/ andere/ 

rotzooi,/ waardoor/ ze/ al/ die/ energie/ weer/ kwijtraken./ Want/ ze/ weten/ zich/ geen/ raad/ 

met/ zoveel/ energie./ In/ hun/ gewone/ leven/ kunnen/ ze/ die/ helemaal/ niet/ gebruiken.’/ 

Dat/ heeft/ indruk/ op/ mij/ gemaakt./ Je/ kunt/ wel/ een/ hoop/ energie/ hebben,/ maar/ wat/ 

doe/ je/ ermee?/ Mensen/ met/ een/ doel/ in/ hun/ leven,/ een/ droom,/ zijn/ te/ benijden/ –/ 

alleen/ al/ omdat/ ze/ precies/ weten/ waar/ ze/ met/ hun/ energie/ naartoe/ moeten./ De/ eerste/ 

vraag/ die/ je/ moet/ beantwoorden/ als/ je/ futloos/ en/ zonder/ energie/ bent,/ is/ dus:/ 

waarvóór/ wil/ ik/ energie/ hebben?/ Wat/ wil/ ik/ met/ mezelf/ doen? 

 

De/ slang/ die/ oprijst 

Als/ we/ een/ graadje/ dieper/ kijken/ naar/ het/ onderwerp/ energie,/ komen/ we/ in/ oosterse/ 

filosofieën/ terecht./ Onze/ vitale/ energie/ is/ een/ slang/ zeggen/ wijze/ boeken/ en/ goeroes./ 

Die/ slang/ ligt/ opgerold/ onderaan/ je/ ruggengraat,/ in/ je/ onderste/ chakra’s./ Kundalini,/ 

heet/ die/ slang,/ een/ Sanskriet/ woord/ dat/ ‘opgerold’/ schijnt/ te/ betekenen./ Het/ doel/ van/ 

het/ leven/ is/ te/ zorgen/ dat/ de/ slang/ zich/ ontrolt/ en/ opricht/ en/ dat/ de/ energie/ van/ 

onder/ naar/ boven/ gaat,/ naar/ je/ bovenste/ chakra/ en/ nog/ hoger:/ dan/ word/ je/ 

‘verlicht’./ Dan,/ zeggen/ ze/ in/ het/ Oosten,/ verenigt/ de/ godin/ Shakti,/ de/ aardse/ 

energie,/ zich/ met/ de/ godin/ Shiva,/ de/ hemelse/ energie./ Dan/ ben/ je/ wat/ een/ mens/ 

eigenlijk/ zou/ moeten/ zijn:/ een/ antenne/ voor/ spirituele/ informatie,/ een/ goede/ geleider,/ 

een/ doorgeefluik/ voor/ de/ geestelijke/ wereld./ Dat/ houdt/ in/ dat/ we/ allemaal/ zitten/ met/ 

‘opgerolde’,/ dus/ ingehouden,/ geremde/ energie./ Vrijwel/ niemand/ benut/ zijn/ volle/ 

potentie./ Maar/ hoe/ krijg/ je/ die/ slang/ zover/ dat/ hij/ zich/ ontrolt/ en/ opricht?/ Door/ 

zoveel/ mogelijk/ energie/ te/ verzamelen,/ is/ het/ antwoord,/ en/ niet/ te/ laten/ weglekken./ 

Want/ in/ het/ gewone/ leven,/ met/ alle/ gewone/ sores/ en/ egostrijdjes,/ lekt/ het/ grootste/ 

deel/ van/ onze/ vitale/ energie/ weg,/ zodat/ de/ slang/ nooit/ sterk/ genoeg/ wordt/ voor/ zijn/ 

spirituele/ krachttoer./ Negatieve/ gedachten/ koesteren,/ bijvoorbeeld,/ is/ één/ van/ de/ 

belangrijkste/ energielekken./ Als/ je/ somber/ bent/ over/ je/ leven,/ bang/ voor/ de/ toekomst/ 

en/ vol/ wrok/ over/ het/ verleden,/ word/ je/ vanzelf/ moe,/ al/ doe/ je/ niks./ Piekeren/ –/ ‘de/ 

verkeerde/ kant/ op/ fantaseren’/ –/ doet/ een/ aanslag/ op/ je/ energievoorraad./ Ook/ klagen,/ 
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jezelf/ beklagen/ en/ zielig/ vinden,/ of/ je/ schuldig/ en/ slecht/ voelen/ slaat/ er/ een/ lek/ in./ 

Energiemanagement/ begint/ bij/ een/ opgeruimde/ geest. 

 

Dicht/ je/ energielekken 

De/ Australische/ goeroe/ Barry/ Long/ gaat/ in/ zijn/ boek/ ‘Sterven/ om/ te/ leven’/ ook/ in/ 

op/ de/ kwestie./ Energie/ verzamelen/ is/ voor/ hem/ geen/ doel,/ maar/ een/ middel./ Het/ 

doel/ is/ je/ valse/ persoonlijkheid/ te/ ontmaskeren/ en/ je/ authentieke/ karakter/ tot/ volle/ 

bloei/ te/ brengen,/ wat/ ongeveer/ op/ hetzelfde/ neerkomt/ als/ ontwaken/ en/ bewust/ 

worden./ Daarvoor/ héb/ je/ veel/ energie/ nodig,/ zegt/ Long,/ maar/ die/ heb/ je/ ook:/ 

iedereen/ heeft/ daarvoor/ volgens/ hem/ genoeg/ energie/ meegekregen/ tijdens/ de/ 

geboorte./ Het/ enige/ probleem/ is/ dat/ we/ te/ veel/ van/ onze/ vitaliteit/ verliezen/ door/ 

gezeur/ en/ gedoe./ Met/ name/ het/ blijven/ hangen/ in/ het/ verleden/ is/ volgens/ hem/ een/ 

enorm/ energielek./ Je/ kunt/ natuurlijk/ wel/ over/ het/ verleden/ praten/ als/ je/ aan/ het/ 

werk/ bent/ met/ een/ therapeut/ ofzo,/ dan/ ben/ je/ positief/ bezig./ Maar/ gewoon/ maar/ een/ 

beetje/ zitten/ denken/ aan/ vroeger,/ of/ praten/ over/ wat/ er/ vorige/ week/ toch/ gebeurde/ 

en/ hoe/ erg/ dat/ was…/ dat/ zuigt/ je/ leeg./ Dus/ stop/ met/ oude/ koeien/ uit/ de/ sloot/ 

halen./ Concentreer/ je/ op/ het/ hier/ en/ nu./ ‘Let/ bygones/ be/ bygones’,/ zoals/ de/ 

Engelsen/ zeggen./ Maar/ er/ is/ meer/ dat/ je/ uitput,/ zonder/ dat/ je/ het/ misschien/ zelf/ in/ 

de/ gaten/ hebt./ Dingen/ doen/ die/ je/ eigenlijk/ niet/ wilt/ doen,/ bijvoorbeeld./ Je/ leven/ 

volproppen/ met/ verplichtingen,/ uit/ angst/ geen/ goede/ vrouw/ dochter/ moeder/ 

werkneemster/ –/ of/ man/ zoon/ enzovoort/ –/ te/ zijn./ Als/ je/ iets/ doet/ waar/ je/ geen/ 

plezier/ in/ hebt,/ alleen/ maar/ om/ goedkeuring/ of/ bewondering/ van/ een/ ander/ te/ 

oogsten,/ sla/ je/ een/ gat/ in/ je/ eigen/ energievoorraad./ Wees/ trouw/ aan/ de/ situatie,/ 

noemt/ Long/ het./ Als/ je/ een/ hekel/ hebt/ aan/ je/ werk,/ bijvoorbeeld,/ zeg/ dan/ je/ baan/ 

op./ Wil/ je/ dat/ niet/ omdat/ je/ het/ inkomen/ niet/ wilt/ missen,/ werk/ dan/ rustig/ door/ en/ 

stop/ met/ klagen./ Kies/ één/ van/ tweeën,/ en/ blijf/ er/ niet/ tussenin/ hangen./ Doorgaan/ 

met/ iets/ wat/ je/ niet/ fijn/ vindt/ en/ er/ ondertussen/ luidkeels/ over/ klagen,/ is/ volgens/ 

Long/ dodelijk/ voor/ je/ energievoorraad/ en/ je/ authentieke/ karakter./ ‘Actie,/ handelen,/ 

maakt/ altijd/ verstopte/ energie/ vrij’,/ schrijft/ hij,/ en/ dat/ geldt/ voor/ alles./ Als/ je/ ergens/ 

boos/ over/ bent,/ kijk/ dan/ wat/ je/ eraan/ kunt/ dóen,/ zodat/ je/ niet/ in/ je/ boosheid/ hoeft/ 

te/ blijven/ steken./ Hetzelfde/ geldt/ voor/ schuldgevoel,/ depressie/ en/ wrok./ Is/ er/ één/ of/ 

andere/ praktische/ actie/ mogelijk?/ Doe/ dat/ dan./ Schrijf/ een/ brief,/ bel/ op,/ stuur/ een/ 

pakje,/ ruim/ een/ la/ met/ foto’s/ op,/ gooi/ sentimentele/ aandenkens/ weg./ Is/ er/ niets/ 

meer/ wat/ je/ kunt/ doen,/ laat/ het/ dan/ los./ Makkelijk/ gezegd,/ moeilijk/ gedaan?/ Jawel,/ 
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maar/ het/ begint/ altijd/ met/ een/ innerlijk/ besluit./ Zolang/ je/ jezelf/ toestaat/ om/ over/ het/ 

verleden/ te/ piekeren,/ zal/ het/ je/ zeker/ niet/ lukken/ om/ het/ los/ te/ laten./ Op/ het/ 

moment/ dat/ je/ tegen/ jezelf/ zegt:/ basta,/ ik/ houd/ ermee/ op,/ heb/ je/ de/ eerste/ stap/ 

gezet./ Elke/ keer/ dat/ de/ oude,/ energievretende/ gedachte/ zich/ weer/ aandient:/ ‘ik/ had/ 

toch/ dit/ of/ dat/ moeten/ doen…’/ of/ ‘En/ toch/ was/ het/ gemeen/ van/ ze…’,/ zeg/ je/ 

vriendelijk/ maar/ beslist/ tegen/ de/ gedachte:/ ‘Oké,/ ik/ heb/ het/ gehoord,/ dankjewel,/ nu/ 

weet/ ik/ het/ wel./ Daaag!’ 

 

Kauwgom/ kauwen 

Een/ toevloed/ van/ energie/ krijg/ je/ door/ een/ gewoonte/ op/ te/ geven,/ zoals/ een/ oude/ 

grief,/ een/ stopwoord,/ of/ een/ gewoontegebaar./ Barry/ Long/ geeft/ als/ voorbeeld/ onder/ 

andere/ het/ gedachteloos/ kauwen/ op/ kauwgom./ Als/ je/ doelbewust/ kauwgom/ neemt/ 

om/ je/ adem/ te/ verfrissen,/ is/ dat/ prima,/ maar/ als/ je/ zomaar/ aan/ het/ kauwen/ bent,/ 

lek/ je/ energie./ Net/ als/ met/ andere/ gedachteloze/ gewoontegebaren/ als/ door/ je/ haar/ 

strijken,/ op/ je/ stoel/ zitten/ wippen,/ met/ je/ vingers/ op/ tafel/ trommelen,/ met/ je/ knie/ 

wippen/ of/ je/ voet/ heen/ en/ weer/ zwiepen…/ Allemaal/ energielekken/ die/ je/ kunt/ 

dichtstoppen/ door/ je/ bewust/ te/ worden/ van/ je/ gedrag,/ elk/ moment/ van/ de/ dag./ Je/ 

leven/ wordt/ er/ een/ beetje/ frisser,/ opgeruimder,/ vitaler/ van./ Dat/ is/ niet/ zo/ gek./ Want/ 

eigenlijk/ is/ alles/ wat/ voorspelbaar/ is,/ een/ aanslag/ op/ je/ energievoorraad./ Zodra/ je/ 

innerlijk/ verzucht:/ ‘daar/ gaan/ we/ weer…’/ zou/ en/ een/ rood/ lampje/ moeten/ gaan/ 

branden:/ energielekkage!/ Het/ leven/ is/ niet/ voorspelbaar,/ het/ is/ voortdurend/ aan/ 

verandering/ onderhevig/ en/ altijd/ fris/ en/ nieuw./ Als/ je/ dat/ niet/ kunt/ voelen,/ als/ je/ 

het/ gevoel/ hebt/ dat/ je/ in/ een/ bekend/ patroon/ zit,/ dan/ heb/ je/ je/ eigen/ energie/ 

vastgezet./ Je/ kunt/ jarenlang/ elke/ dag/ dezelfde/ weg/ volgen/ naar/ je/ werk/ en/ je/ nooit/ 

vervelen,/ zolang/ je/ dol/ bent/ op/ je/ werk/ en/ jezelf/ erin/ kwijt/ kunt./ Maar/ als/ je/ op/ 

een/ dag/ denkt:/ daar/ gaan/ we/ weer,/ diezelfde/ straat,/ diezelfde/ trap,/ alweer/ die/ 

gang…/ is/ het/ kennelijk/ tijd/ voor/ verandering./ Tijd/ om/ jezelf/ toe/ te/ vertrouwen/ aan/ 

de/ stroom/ van/ het/ leven,/ zodat/ je/ eigen/ energie/ weer/ vrij/ kan/ stromen. 
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Bijlage 2: Kwantitatieve analyse 

 

     Tekst: Thuiskomen 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Verkent Conventioneel Onopzettelijk 

Thuiskomen Innovatief Opzettelijk 

Nummer Conventioneel Onopzettelijk 

Blijft Innovatief Opzettelijk 

Dicht Innovatief Opzettelijk 

Huis Innovatief Opzettelijk 

Kom* Innovatief Opzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Ver Conventioneel Onopzettelijk 

Bereiken Conventioneel Onopzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Vrouwelijke Conventioneel Onopzettelijk 

Vrouwelijke Conventioneel Onopzettelijk 

Home Innovatief Opzettelijk 

Daar Innovatief Opzettelijk 

Aanwezig Conventioneel Onopzettelijk 

Sta Conventioneel Onopzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Brandpunt Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Filosofieën Conventioneel Onopzettelijk 

Woonden Innovatief Opzettelijk 

Thuisfront Innovatief Opzettelijk 

Protesteert Conventioneel Onopzettelijk 

Richten Conventioneel Onopzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Kreeg Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Gaf Conventioneel Onopzettelijk 

Werkte Conventioneel Onopzettelijk 

Vormen Conventioneel Onopzettelijk 

Thuiskomen Innovatief Opzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Aan Innovatief Opzettelijk 
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Stralende Innovatief Opzettelijk 

Lichtbol Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

‘ie Innovatief Opzettelijk 

Wapperen Conventioneel Onopzettelijk 

Grens Conventioneel Onopzettelijk 

Fontein Innovatief Opzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Straalt Conventioneel Opzettelijk 

Lichtbol Innovatief Opzettelijk 

Vrouwelijke Innovatief Opzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Aan Innovatief Opzettelijk 

Thuiskomen Innovatief Opzettelijk 

Emotionele Conventioneel Onopzettelijk 

Huis Innovatief Opzettelijk 

Huis Innovatief Opzettelijk 

Kramp Innovatief Onopzettelijk 

Huis Innovatief Opzettelijk 

Jagen Conventioneel Onopzettelijk 

Verdringt Conventioneel Onopzettelijk 

Bonjourt Innovatief Onopzettelijk 

Thuis-lichaam Innovatief Onopzettelijk 

Weggestopte Conventioneel Onopzettelijk 

Loeren Innovatief Opzettelijk 

Schuilplaatsen Innovatief Opzettelijk 

Donkere Innovatief Onopzettelijk 

Hoekjes Innovatief Onopzettelijk 

Gekend Conventioneel Onopzettelijk 

Worden Conventioneel Onopzettelijk 

Willen Conventioneel Onopzettelijk 

Mogen Conventioneel Onopzettelijk 

Zijn Conventioneel Onopzettelijk 

Proberen Conventioneel Onopzettelijk 

Binnen Conventioneel Onopzettelijk 

Dringen Conventioneel Onopzettelijk 

Vormen Conventioneel Onopzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

Razen Conventioneel Onopzettelijk 
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Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Brandde Conventioneel Onopzettelijk 

Rolden Conventioneel Onopzettelijk 

Afstand Conventioneel Onopzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Kwamen Conventioneel Onopzettelijk 

Terug Conventioneel Onopzettelijk 

Pakken Conventioneel Onopzettelijk 

Harder Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimte Innovatief Onopzettelijk 

Heersten Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimte Innovatief Onopzettelijk 

Gevuld Conventioneel Onopzettelijk 

Licht Conventioneel Onopzettelijk 

Lucht Conventioneel Onopzettelijk 

Thuis Innovatief Opzettelijk 

 

Tekst: Innerlijke vrede 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Sleutel Innovatief Opzettelijk 

Hart Conventioneel Onopzettelijk 

Bereik Conventioneel Onopzettelijk 

Kijk Conventioneel Onopzettelijk 

Stemmen Innovatief Opzettelijk 

Ze Innovatief Opzettelijk 

Sleutel Innovatief Opzettelijk 

Ving* Conventioneel Onopzettelijk 

Op Conventioneel Onopzettelijk 

Grote Conventioneel Onopzettelijk 

Kleine Conventioneel Onopzettelijk 

Grote Conventioneel Onopzettelijk 

Wil Conventioneel Onopzettelijk 

Studeren Conventioneel Onopzettelijk 

Halen Conventioneel Onopzettelijk 

Kleine Conventioneel Onopzettelijk 

Wil Conventioneel Onopzettelijk 

Drinken Conventioneel Onopzettelijk 

Blijven Conventioneel Onopzettelijk 

Liggen Conventioneel Onopzettelijk 

Tegenkwam Conventioneel Onopzettelijk 

Daarbinnen Conventioneel Onopzettelijk 
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Oorlog Innovatief Opzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Genomen Conventioneel Onopzettelijk 

Prooi Conventioneel Onopzettelijk 

Binnenste Conventioneel Onopzettelijk 

Stil Conventioneel Onopzettelijk 

Verzoen Conventioneel Onopzettelijk 

Strijdende Conventioneel Opzettelijk 

Boezem Conventioneel Opzettelijk 

Stuk Innovatief Opzettelijk 

Bliksemflits Innovatief Opzettelijk 

Getroffen Innovatief Opzettelijk 

Binnenste Conventioneel Onopzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Overblijft Conventioneel Onopzettelijk 

Helderheid Conventioneel Onopzettelijk 

Vertelt Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Oorlog Innovatief Opzettelijk 

Rondtolde Innovatief Onopzettelijk 

Verleiden Conventioneel Onopzettelijk 

Draaikolk Innovatief Opzettelijk 

Gezogen Innovatief Opzettelijk 

Verloor Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Oorlog Innovatief Opzettelijk 

Oorlog Innovatief Opzettelijk 

Wegstervende Conventioneel Onopzettelijk 

Stralen* Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Conventioneel Onopzettelijk 

Uit Conventioneel Onopzettelijk 

Ingeplugd Innovatief Opzettelijk 

Verdwenen Conventioneel Onopzettelijk 

Borst Conventioneel Opzettelijk 

Afsplitsing Conventioneel Onopzettelijk 

Hart Conventioneel Onopzettelijk 

Koninkrijk Innovatief Opzettelijk 

Binnengaan Innovatief Opzettelijk 

Oren Conventioneel Onopzettelijk 

Gespletenheid Innovatief Onopzettelijk 

Richten Conventioneel Onopzettelijk 

Cold Conventioneel Onopzettelijk 
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Turkey Conventioneel Onopzettelijk 

Kleine Conventioneel Onopzettelijk 

Daarbinnen Conventioneel Onopzettelijk 

Kwek Innovatief Opzettelijk 

Bus Innovatief Opzettelijk 

Vol Innovatief Opzettelijk 

Passagiers Innovatief Opzettelijk 

Binnenste Innovatief Opzettelijk 

Gezonde Innovatief Opzettelijk 

Beheerder Innovatief Opzettelijk 

Zitten Innovatief Opzettelijk 

Zit Innovatief Opzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Buschauffeur Innovatief Opzettelijk 

Coulissen Innovatief Opzettelijk 

Oppervlakkig Innovatief Opzettelijk 

Wipwap Innovatief Opzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Losmaken Conventioneel Onopzettelijk 

Omarmen Conventioneel Onopzettelijk 

Midden Conventioneel Onopzettelijk 

Wip Innovatief Opzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Kalmte Conventioneel Onopzettelijk 

Dirigent Innovatief Opzettelijk 

Samenwerken Conventioneel Onopzettelijk 

Weg* Conventioneel Onopzettelijk 

Lopen Conventioneel Onopzettelijk 

Bereik Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Zonlicht Innovatief Opzettelijk 

Vinden Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Kanten Conventioneel Onopzettelijk 

Onder Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Groot Conventioneel Onopzettelijk 

Helder Conventioneel Onopzettelijk 

Verliest Conventioneel Onopzettelijk 

Macht Conventioneel Onopzettelijk 
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Dubbelganger Conventioneel Onopzettelijk 

Krachten Conventioneel Onopzettelijk 

Beneden Conventioneel Onopzettelijk 

Trekken Conventioneel Onopzettelijk 

Dubbelganger Conventioneel Onopzettelijk 

Tafel Conventioneel Onopzettelijk 

Geschoven Conventioneel Onopzettelijk 

Verbannen Conventioneel Onopzettelijk 

Duister Conventioneel Onopzettelijk 

Geveegd Innovatief Opzettelijk 

Dubbelganger Conventioneel Onopzettelijk 

Wachter Innovatief Opzettelijk 

Drempel Innovatief Opzettelijk 

Hem Innovatief Opzettelijk 

Ogen Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Binnengaan Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Observeren Conventioneel Onopzettelijk 

Kijk Conventioneel Onopzettelijk 

Vorm Conventioneel Onopzettelijk 

Wegduiken Conventioneel Onopzettelijk 

Zie Conventioneel Onopzettelijk 

Kijk Conventioneel Onopzettelijk 

Scherp Conventioneel Onopzettelijk 

…(kijk) Conventioneel Onopzettelijk 

Wegschietende Innovatief Opzettelijk 

Flitsjes Innovatief Opzettelijk 

Flitsjes Innovatief Opzettelijk 

Ving* Conventioneel Onopzettelijk 

Schim Conventioneel Onopzettelijk 

Op Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Betrapt Conventioneel Onopzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Achterkant Innovatief Opzettelijk 

Schaduw Innovatief Onopzettelijk 

Meebracht Conventioneel Onopzettelijk 

Grootste Conventioneel Onopzettelijk 

Deel Conventioneel Onopzettelijk 

Klein Conventioneel Onopzettelijk 

Verborgen Conventioneel Onopzettelijk 
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Stukje Innovatief Opzettelijk 

Wilde Conventioneel Onopzettelijk 

Vrij Conventioneel Onopzettelijk 

Zijn Conventioneel Onopzettelijk 

Zijn Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Kant Conventioneel Onopzettelijk 

Schaduw Innovatief Onopzettelijk 

Deel Conventioneel Onopzettelijk 

Hij Conventioneel Onopzettelijk 

Uithalen Conventioneel Onopzettelijk 

Donker Conventioneel Onopzettelijk 

Woekeren Innovatief Opzettelijk 

Projecteer Conventioneel Onopzettelijk 

Schaduw Innovatief Onopzettelijk 

Wegdrukt Conventioneel Onopzettelijk 

Stukje Innovatief Opzettelijk 

Ziet Conventioneel Onopzettelijk 

Springt Conventioneel Onopzettelijk 

Verborgen Conventioneel Onopzettelijk 

Schaduw Innovatief Onopzettelijk 

Levensgroot Innovatief Onopzettelijk 

Voren Conventioneel Onopzettelijk 

Teugels Conventioneel Onopzettelijk 

Handen Conventioneel Onopzettelijk 

Grijpen Conventioneel Onopzettelijk 

Helder Conventioneel Onopzettelijk 

Ziet Conventioneel Onopzettelijk 

Nietsontziende Conventioneel Onopzettelijk 

Schaduw Innovatief Onopzettelijk 

Wegbrandde Innovatief Onopzettelijk 

Dieper Conventioneel Onopzettelijk 

Stukjes Innovatief Opzettelijk 

Donker Conventioneel Onopzettelijk 

Weggestopt Conventioneel Onopzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Begroeten Innovatief Onopzettelijk 

Meegaat Conventioneel Onopzettelijk 

Schaduwkanten Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimte Conventioneel Onopzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Krachten Conventioneel Onopzettelijk 
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Bron Conventioneel Onopzettelijk 

Opduiken Conventioneel Onopzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Eigenaar Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Dame Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Vonk Conventioneel Onopzettelijk 

Hogere Conventioneel Onopzettelijk 

Goeroe Conventioneel Onopzettelijk 

Stem Innovatief Opzettelijk 

Hart Innovatief Onopzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Kanten Innovatief Opzettelijk 

Volle Innovatief Opzettelijk 

Kracht Innovatief Opzettelijk 

Vooruit Innovatief Opzettelijk 

Remt* Innovatief Opzettelijk 

Af Innovatief Opzettelijk 

Stuurmanskunst Innovatief Opzettelijk 

Paardenspan Innovatief Opzettelijk 

Mennen Innovatief Opzettelijk 

Dieper Conventioneel Onopzettelijk 

Liggend Conventioneel Onopzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Baas Innovatief Opzettelijk 

Kern Innovatief Onopzettelijk 

Binnen Innovatief Onopzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Stem Innovatief Opzettelijk 

Hart Conventioneel Onopzettelijk 

Luistert Conventioneel Onopzettelijk 

Conflict Conventioneel Onopzettelijk 

Kern Conventioneel Onopzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Hem Innovatief Opzettelijk 

Rechte Innovatief Opzettelijk 

Spoor Innovatief Opzettelijk 
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Hart Conventioneel Onopzettelijk 

Stem Innovatief Opzettelijk 

Hart Conventioneel Onopzettelijk 

Horen Conventioneel Onopzettelijk 

Stemmen Innovatief Opzettelijk 

Stilzwijgen Conventioneel Onopzettelijk 

Aangewezen Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Helpen Conventioneel Onopzettelijk 

Oren Conventioneel Onopzettelijk 

Stem Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Dame Innovatief Opzettelijk 

Binnen Innovatief Onopzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

 

Tekst: Gedachten, krachtiger dan je denkt 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Zonniger Conventioneel Onopzettelijk 

Zuiver Conventioneel Onopzettelijk 

Sturen Conventioneel Onopzettelijk 

Richt Conventioneel Onopzettelijk 

Tien Conventioneel Onopzettelijk 

Eén Conventioneel Onopzettelijk 

Verbaasde Conventioneel Onopzettelijk 

Aanraking Conventioneel Onopzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Ergens Conventioneel Onopzettelijk 

Richtte Conventioneel Onopzettelijk 

Hebben Conventioneel Onopzettelijk 

Neiging Conventioneel Onopzettelijk 

Uitzendt Innovatief Opzettelijk 

Krachtig Conventioneel Onopzettelijk 

Instrument Conventioneel Onopzettelijk 

Heldere Conventioneel Onopzettelijk 

Krachtige Conventioneel Onopzettelijk 

Stuurt Conventioneel Onopzettelijk 

Krijg Conventioneel Onopzettelijk 

Krachtige Conventioneel Onopzettelijk 

Vrijmaken Innovatief Onopzettelijk 

Energie Innovatief Onopzettelijk 

Energie Innovatief Onopzettelijk 
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Opgenomen Conventioneel Onopzettelijk 

Doortrekt Conventioneel Onopzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Aantrekken Conventioneel Onopzettelijk 

Stuur Conventioneel Onopzettelijk 

Bestel Innovatief Opzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Bestelling Innovatief Opzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Begeleiding Conventioneel Onopzettelijk 

Bestelling Innovatief Opzettelijk 

Zat Conventioneel Onopzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Verkeerde Conventioneel Onopzettelijk 

Been Conventioneel Onopzettelijk 

Bed Conventioneel Onopzettelijk 

Gestapt Conventioneel Onopzettelijk 

Stralende Conventioneel Onopzettelijk 

Kracht Conventioneel Onopzettelijk 

Pakt* Conventioneel Onopzettelijk 

Aan Conventioneel Onopzettelijk 

Gebraden Innovatief Opzettelijk 

Kippetjes Innovatief Opzettelijk 

Keuken  Innovatief Opzettelijk 

Vliegen Innovatief Opzettelijk 

Blauw Conventioneel Opzettelijk 

Boemerang Innovatief Opzettelijk 

Bibliotheken Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Aantrekkingskracht Conventioneel Onopzettelijk 

Uitzendt Innovatief Opzettelijk 

Stuurt Conventioneel Onopzettelijk 

Sturen Conventioneel Onopzettelijk 
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Licht Innovatief Opzettelijk 

Sturen Conventioneel Onopzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Liefdevol Conventioneel Onopzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Stuurde Conventioneel Onopzettelijk 

Bundel Conventioneel Opzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Sterren Conventioneel Onopzettelijk 

Sterren Conventioneel Onopzettelijk 

Lichtkanon Innovatief Opzettelijk 

Bekogeld Innovatief Opzettelijk 

Sterren Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtgeraakt Conventioneel Onopzettelijk 

Stuurde Conventioneel Onopzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Beschermen Conventioneel Onopzettelijk 

Licht Innovatief Opzettelijk 

Stuurt Conventioneel Onopzettelijk 

Toveren Conventioneel Opzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Knagende Conventioneel Onopzettelijk 

Betaald Innovatief Opzettelijk 

Meebracht Conventioneel Onopzettelijk 

Bestellen Innovatief Opzettelijk 

Knagende Conventioneel Onopzettelijk 

Stuurt Conventioneel Onopzettelijk 

Boemerang Innovatief Opzettelijk 

Terugkeert Innovatief Opzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Stuur* Conventioneel Onopzettelijk 

Wolk Conventioneel Onopzettelijk 

Mee Conventioneel Onopzettelijk 

Laatste Conventioneel Onopzettelijk 

Uurtje Conventioneel Onopzettelijk 

Geslagen Conventioneel Onopzettelijk 

Wensboom Innovatief Onopzettelijk 

Kijkt Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Hemel Conventioneel Onopzettelijk 

Hel Conventioneel Onopzettelijk 

Hel Conventioneel Onopzettelijk 
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Hemel Conventioneel Onopzettelijk 

Magiërs Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Vormen Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Verbinding Conventioneel Onopzettelijk 

Leidt Conventioneel Onopzettelijk 

Langs Conventioneel Onopzettelijk 

Vormen Conventioneel Onopzettelijk 

Connecties Conventioneel Onopzettelijk 

Vasthoudt Conventioneel Onopzettelijk 

Richt Conventioneel Onopzettelijk 

Haalt Conventioneel Onopzettelijk 

Ligt Conventioneel Onopzettelijk 

Vast Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Trekt Conventioneel Onopzettelijk 

Dragen Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Gedachtenkracht Innovatief Onopzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Conventioneel Onopzettelijk 

Uitwisseling Conventioneel Onopzettelijk 

Zender Conventioneel Onopzettelijk 

Klaarsta Conventioneel Onopzettelijk 

Gaten Conventioneel Onopzettelijk 

Gestuurd Conventioneel Onopzettelijk 

Geholpen Conventioneel Onopzettelijk 

Helpt Conventioneel Onopzettelijk 

Vuur* Conventioneel Onopzettelijk 

Stroom Conventioneel Onopzettelijk 

Af Conventioneel Onopzettelijk 

Grenzen Conventioneel Onopzettelijk 

Overschreden Conventioneel Onopzettelijk 

Zwarter Innovatief Opzettelijk 

Om* Conventioneel Onopzettelijk 

Zetten Conventioneel Onopzettelijk 

Springt* Conventioneel Onopzettelijk 

Op Conventioneel Onopzettelijk 

Maken Conventioneel Onopzettelijk 

Vegen Innovatief Opzettelijk 

Schoon Innovatief Opzettelijk 
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Schone Innovatief Opzettelijk 

Brengen  Innovatief Onopzettelijk 

Schoonheid Conventioneel Onopzettelijk 

 

 

 

    Tekst: Mijn ego en ik 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Failliet Innovatief Opzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Strik Innovatief Opzettelijk 

Opgeblazen Conventioneel Onopzettelijk 

Gevleugeld Conventioneel Onopzettelijk 

Kringen Conventioneel Onopzettelijk 

Lopen Conventioneel Onopzettelijk 

Bereiken Conventioneel Onopzettelijk 

Pad Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt* Conventioneel Onopzettelijk 

Raken Conventioneel Onopzettelijk 

Verder Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Verborgen Conventioneel Onopzettelijk 

Narcissus Innovatief Opzettelijk 

Nimf Innovatief Opzettelijk 

Echo Innovatief Opzettelijk 

Hem Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Haar Innovatief Opzettelijk 

Straf Conventioneel Onopzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Spiegelbeeld Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Losrukken Innovatief Opzettelijk 

Waterbeeld Innovatief Opzettelijk 

Gelopen Innovatief Onopzettelijk 

Verborgen Innovatief Onopzettelijk 

Verborgen Innovatief Onopzettelijk 

Kern Conventioneel Onopzettelijk 

Ontwikkelingswerk Innovatief Opzettelijk 

Loslaten Conventioneel Onopzettelijk 

Hangen Innovatief Onopzettelijk 
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Loslaten Innovatief Onopzettelijk 

Opgeruimd Innovatief Onopzettelijk 

Spelen Conventioneel Onopzettelijk 

Ogen Conventioneel Onopzettelijk 

Schiet Conventioneel Onopzettelijk 

Kramp Innovatief Opzettelijk 

Gebalde Innovatief Opzettelijk 

Vuist Innovatief Opzettelijk 

Hand Innovatief Opzettelijk 

Ontspannen Innovatief Opzettelijk 

Loslatend Innovatief Opzettelijk 

Gebaar Innovatief Opzettelijk 

Onafheid Innovatief Onopzettelijk 

Komt Innovatief Onopzettelijk 

Dicht Innovatief Onopzettelijk 

Kramp Innovatief Opzettelijk 

Loslaten Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtraken Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Rond Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Vader Innovatief Opzettelijk 

Lagere Conventioneel Onopzettelijk 

Hogere Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtraken Conventioneel Onopzettelijk 

Bundeltjes Innovatief Opzettelijk 

Hoopjes Innovatief Opzettelijk 

Raakt* Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Etiketten Conventioneel Onopzettelijk 

Plakt Conventioneel Onopzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Losse Conventioneel Onopzettelijk 

Rondtolt Innovatief Onopzettelijk 

Gekwetter Conventioneel Onopzettelijk 

Rondwarrelen Conventioneel Onopzettelijk 

Staat Conventioneel Onopzettelijk 

Zingend Conventioneel Onopzettelijk 
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Vingerafdruk Innovatief Opzettelijk 

Hoopjes Innovatief Opzettelijk 

Losse Innovatief Opzettelijk 

Hoopjes Innovatief Opzettelijk 

Hangen Innovatief Opzettelijk 

Los Innovatief Opzettelijk 

Zand Innovatief Opzettelijk 

Er Innovatief Opzettelijk 

Er Innovatief Opzettelijk 

Duinen Innovatief Opzettelijk 

Wind Innovatief Opzettelijk 

Overheen Innovatief Opzettelijk 

Gaat Innovatief Opzettelijk 

Boel Conventioneel Onopzettelijk 

Hoopje Innovatief Opzettelijk 

Rommel Innovatief Opzettelijk 

Rommel Innovatief Opzettelijk 

Hoop Innovatief Opzettelijk 

Hoop Innovatief Opzettelijk 

Hoop Innovatief Opzettelijk 

Hoop Innovatief Opzettelijk 

Rommel Innovatief Opzettelijk 

Hoop Innovatief Opzettelijk 

Vormden Conventioneel Onopzettelijk 

Rondzoemen Conventioneel Onopzettelijk 

Afgeven Conventioneel Onopzettelijk 

Sta* Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Vingerafdruk Innovatief Opzettelijk 

Vinger Innovatief Opzettelijk 

Plantte Innovatief Opzettelijk 

Vingers Innovatief Opzettelijk 

Ze Innovatief Opzettelijk 

Allemaal Innovatief Opzettelijk 

Samensmelting Conventioneel Onopzettelijk 

Samensmelten Conventioneel Onopzettelijk 

Samengesmolten Conventioneel Onopzettelijk 

Helderder Conventioneel Onopzettelijk 

Verlaat Conventioneel Onopzettelijk 

Ploften Innovatief Opzettelijk 

Grond Innovatief Opzettelijk 

Helderheid Conventioneel Onopzettelijk 
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Helderheid Conventioneel Onopzettelijk 

Misleid Conventioneel Onopzettelijk 

Brokje Innovatief Onopzettelijk 

Boorden Conventioneel Onopzettelijk 

Stroomt Conventioneel Onopzettelijk 

Stroomt Conventioneel Onopzettelijk 

Stroomt Conventioneel Onopzettelijk 

Brandpunt Conventioneel Onopzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Behandelt Conventioneel Onopzettelijk 

Valt* Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Knagende Conventioneel Onopzettelijk 

Ver Conventioneel Onopzettelijk 

Weggestopte Conventioneel Onopzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Valt* Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Hoopjes Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Samenvalt Conventioneel Onopzettelijk 

Meester Innovatief Opzettelijk 

Dienaar Innovatief Opzettelijk 

 

Tekst: Kies je, of word je gekozen? 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Levenspad Conventioneel Onopzettelijk 

Geleid Conventioneel Onopzettelijk 

Wending Conventioneel Onopzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Zag Conventioneel Onopzettelijk 

Lopen Conventioneel Onopzettelijk 

Dat Conventioneel Onopzettelijk 

Tv Conventioneel Onopzettelijk 
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Liep Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Groen Conventioneel Onopzettelijk 

Gouden Innovatief Onopzettelijk 

Voorgaan Conventioneel Onopzettelijk 

Vrije Conventioneel Onopzettelijk 

Vastgelegd Innovatief Onopzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Zat Conventioneel Onopzettelijk 

Heerst Conventioneel Onopzettelijk 

Kringen Conventioneel Onopzettelijk 

Vrije Conventioneel Onopzettelijk 

Keihard Conventioneel Onopzettelijk 

Stond* Conventioneel Onopzettelijk 

Vast Conventioneel Onopzettelijk 

Stuurt Conventioneel Onopzettelijk 

Bepaald Conventioneel Onopzettelijk 

Gevormd Conventioneel Onopzettelijk 

Meespeelden Conventioneel Onopzettelijk 

Ligt* Innovatief Onopzettelijk 

Vast Innovatief Onopzettelijk 

Neemt Conventioneel Onopzettelijk 

Gaan Conventioneel Onopzettelijk 

Tegenhouden Conventioneel Onopzettelijk 

Geleid Conventioneel Onopzettelijk 

Vetorecht Conventioneel Opzettelijk 

Stromingen Conventioneel Onopzettelijk 

Debat Conventioneel Onopzettelijk 

Vastligt Innovatief Onopzettelijk 

Boek Conventioneel Onopzettelijk 

Geschreven Conventioneel Onopzettelijk 

Spon Innovatief Opzettelijk 

Levensdraad Innovatief Opzettelijk 

Draad Innovatief Opzettelijk 

Trok Innovatief Opzettelijk 

Lootjes Innovatief Opzettelijk 

Urn Innovatief Opzettelijk 

Knipte* Innovatief Opzettelijk 

Draad Innovatief Opzettelijk 

Door Innovatief Opzettelijk 

Gekomen Conventioneel Onopzettelijk 

Hindoeïsme Conventioneel Onopzettelijk 
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Ziet Conventioneel Onopzettelijk 

Gelooft Conventioneel Onopzettelijk 

Terechtkomt Conventioneel Onopzettelijk 

Wijzen Conventioneel Onopzettelijk 

Zaaien Conventioneel Opzettelijk 

Oogsten Conventioneel Opzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Hoop Conventioneel Onopzettelijk 

Loodzware Conventioneel Onopzettelijk 

Schouders Conventioneel Onopzettelijk 

Genomen Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Gevormd Conventioneel Onopzettelijk 

Kant Conventioneel Onopzettelijk 

Mus Innovatief Opzettelijk 

Dak Innovatief Opzettelijk 

Kant Conventioneel Onopzettelijk 

Ingebakken Innovatief Onopzettelijk 

Kanten Conventioneel Onopzettelijk 

Gewonnen Conventioneel Onopzettelijk 

Daaraan Conventioneel Onopzettelijk 

Danken Conventioneel Onopzettelijk 

Hoogtepunt Conventioneel Onopzettelijk 

Bestellen Innovatief Opzettelijk 

Voeten Innovatief Opzettelijk 

Duwt Innovatief Opzettelijk 

Richting Innovatief Opzettelijk 

Doet Conventioneel Onopzettelijk 

Mee Conventioneel Onopzettelijk 

Sow Conventioneel Opzettelijk 

Reap Conventioneel Opzettelijk 

Sow Conventioneel Opzettelijk 

Reap Conventioneel Opzettelijk 

Sow Conventioneel Opzettelijk 

Reap Conventioneel Opzettelijk 

Sow Conventioneel Opzettelijk 

Reap Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 
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Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Zaai Conventioneel Opzettelijk 

Oogst Conventioneel Opzettelijk 

Terechtkomt Conventioneel Onopzettelijk 

Raakt Conventioneel Onopzettelijk 

Levensloop Conventioneel Onopzettelijk 

Angel Innovatief Opzettelijk 

Tv-programma Innovatief Onopzettelijk 

Wieg Conventioneel Onopzettelijk 

Gelegd Conventioneel Onopzettelijk 

Geduwd Conventioneel Onopzettelijk 

Richting Conventioneel Onopzettelijk 

Past Conventioneel Onopzettelijk 

Geschreven Conventioneel Onopzettelijk 

Ligt* Innovatief Onopzettelijk 

Vast Innovatief Onopzettelijk 

Sterk Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimte Conventioneel Onopzettelijk 

Regeert Conventioneel Onopzettelijk 

Goot Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Omhoog Conventioneel Onopzettelijk 

Bewandelt Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Omlaag Conventioneel Onopzettelijk 

Hand Conventioneel Onopzettelijk 

Armoedig Conventioneel Onopzettelijk 

Toneelspelers Innovatief Opzettelijk 

Vastzitten Conventioneel Onopzettelijk 

Scenario Innovatief Opzettelijk 

Toneelschrijver Innovatief Opzettelijk 

Veto Innovatief Opzettelijk 

Gedreven Conventioneel Onopzettelijk 

Diepste Conventioneel Onopzettelijk 

Ergens Conventioneel Onopzettelijk 

Deur Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Pad Conventioneel Onopzettelijk 

Draait Conventioneel Onopzettelijk 

Instantie Innovatief Opzettelijk 

Losmaken Conventioneel Onopzettelijk 
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Koetsen Innovatief Opzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Bok Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Binnen Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Voortstuwen Innovatief Opzettelijk 

Sterke Conventioneel Onopzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Fragiel Conventioneel Onopzettelijk 

Koetsje Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Binnen Innovatief Opzettelijk 

Zit Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Ment Innovatief Opzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Baas Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Rechts Innovatief Opzettelijk 

Stuurt Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Rechts Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Route Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Personeel Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Bestemming Innovatief Opzettelijk 

Reis Innovatief Opzettelijk 

Hem Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Hem Innovatief Opzettelijk 
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Kant Innovatief Opzettelijk 

Sturen Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Ontkennen Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Zeggen Innovatief Opzettelijk 

Koetsiers Innovatief Opzettelijk 

Loop Innovatief Opzettelijk 

Seigneur Innovatief Opzettelijk 

Daarbinnen Innovatief Opzettelijk 

Weg Innovatief Opzettelijk 

Luisteren Innovatief Opzettelijk 

Hogere Conventioneel Opzettelijk 

Instantie Innovatief Opzettelijk 

Binnen Innovatief Opzettelijk 

Kent Conventioneel Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Poetst Innovatief Opzettelijk 

Koets Innovatief Opzettelijk 

Hij Innovatief Opzettelijk 

Glimt Innovatief Opzettelijk 

Zorgt Innovatief Opzettelijk 

Paarden Innovatief Opzettelijk 

Stoft* Innovatief Opzettelijk 

Livrei Innovatief Opzettelijk 

Af Innovatief Opzettelijk 

Zit Innovatief Opzettelijk 

Bok Innovatief Opzettelijk 

Dienaar Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Koetsier Innovatief Opzettelijk 

Bok Innovatief Opzettelijk 

Heer Innovatief Opzettelijk 

Binnenin Innovatief Opzettelijk 

Die Innovatief Opzettelijk 

Invult Conventioneel Onopzettelijk 

 

 

Tekst: Meer lucht in je leven 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Verkent Conventioneel Onopzettelijk 
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Lucht Innovatief Opzettelijk 

Nummer Conventioneel Onopzettelijk 

Flow Innovatief Onopzettelijk 

Binnen Conventioneel Opzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Doorstreept Innovatief Opzettelijk 

Streep* Innovatief Opzettelijk 

Door Innovatief Opzettelijk 

Brieste Innovatief Onopzettelijk 

Leren Conventioneel Onopzettelijk 

Hielp Conventioneel Onopzettelijk 

Binnenwereld Conventioneel Onopzettelijk 

Werkte Conventioneel Onopzettelijk 

Grauwsluier Conventioneel Onopzettelijk 

Daalde Innovatief Opzettelijk 

Neer Innovatief Opzettelijk 

Lag Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Opzettelijk 

Bewandelen Conventioneel Opzettelijk 

Die Conventioneel Opzettelijk 

Pakken Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Opgelopen Innovatief Onopzettelijk 

Trigger Conventioneel Onopzettelijk 

Klodder Innovatief Opzettelijk 

Boven* Conventioneel Onopzettelijk 

Halen Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Verdween Conventioneel Onopzettelijk 

Kwam Conventioneel Onopzettelijk 

Ging Conventioneel Onopzettelijk 

Gezeild Innovatief Opzettelijk 

Schoot Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Knoop Conventioneel Onopzettelijk 

Modderden* Conventioneel Onopzettelijk 

Door Conventioneel Onopzettelijk 

Pijnlijk Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Gaat* Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Brokje Innovatief Opzettelijk 
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Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Bovenkomt Innovatief Opzettelijk 

Pijnlijke Conventioneel Onopzettelijk 

Vermindert Conventioneel Onopzettelijk 

Vertraagt Conventioneel Onopzettelijk 

Gevangen Conventioneel Onopzettelijk 

Verstrikt Conventioneel Onopzettelijk 

Helpt Conventioneel Onopzettelijk 

Weglopen Conventioneel Onopzettelijk 

Weglopen Conventioneel Onopzettelijk 

Raakt Conventioneel Onopzettelijk 

Houdt* Innovatief Opzettelijk 

Netjes Conventioneel Onopzettelijk 

Schuil Innovatief Opzettelijk 

Verdwijnt Conventioneel Onopzettelijk 

Maskers Innovatief Opzettelijk 

Steken Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Doorzeuren Innovatief Onopzettelijk 

Oppervlakte Innovatief Onopzettelijk 

Hij Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Gemaskerde Innovatief Opzettelijk 

Erboven Conventioneel Onopzettelijk 

Laat* Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Meesters Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Baas Conventioneel Onopzettelijk 

Breekt Conventioneel Onopzettelijk 

Doorgedrongen Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Handen Conventioneel Onopzettelijk 

Geslagen Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Komen Conventioneel Onopzettelijk 

Gaan Conventioneel Onopzettelijk 

Ontworpen Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Brullen Conventioneel Onopzettelijk 

Komen Conventioneel Onopzettelijk 
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Aanzetten Conventioneel Onopzettelijk 

Kweek Conventioneel Onopzettelijk 

Slachtofferoplossing Conventioneel Onopzettelijk 

Vallen Conventioneel Onopzettelijk 

Gezien Conventioneel Onopzettelijk 

Zoeken Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Verstrikt Conventioneel Onopzettelijk 

Gevangen Conventioneel Onopzettelijk 

Geakkerd Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Innovatief Opzettelijk 

Voren Innovatief Opzettelijk 

Modderige Innovatief Opzettelijk 

Bodem Innovatief Opzettelijk 

Zaakje Innovatief Opzettelijk 

Loskomen Innovatief Opzettelijk 

Wegvloeien Innovatief Opzettelijk 

Opstijgen Innovatief Opzettelijk 

Luchtballon Innovatief Opzettelijk 

Touwtje Innovatief Opzettelijk 

Loslaat Innovatief Opzettelijk 

Verdwijnt Innovatief Opzettelijk 

Hemel Innovatief Opzettelijk 

Groot Conventioneel Onopzettelijk 

Groot Conventioneel Onopzettelijk 

Groot Conventioneel Onopzettelijk 

Loskomen Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Pijnlijke Conventioneel Onopzettelijk 

Stroeve Conventioneel Onopzettelijk 

Bonkige Conventioneel Onopzettelijk 

Kluitige Innovatief Onopzettelijk 

Modderige Innovatief Onopzettelijk 

Haver Conventioneel Onopzettelijk 

Gort Conventioneel Onopzettelijk 

Binnen Conventioneel Onopzettelijk 

Buiten Conventioneel Onopzettelijk 

Door* Conventioneel Onopzettelijk 

Heen Conventioneel Onopzettelijk 

Gekregen Conventioneel Onopzettelijk 

U-bocht Innovatief Opzettelijk 

Ver Conventioneel Onopzettelijk 
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Vervlogen Conventioneel Onopzettelijk 

Vastzaten  Conventioneel Onopzettelijk 

Aangeklonken Conventioneel Onopzettelijk 

Waait Innovatief Onopzettelijk 

Nieuw Innovatief Opzettelijk 

Hemd Innovatief Opzettelijk 

Kopen Innovatief Opzettelijk 

Oude Innovatief Opzettelijk 

…(hemd) Innovatief Opzettelijk 

Versleten Innovatief Opzettelijk 

Zelf-reparerend Conventioneel Opzettelijk 

Ruimtepak Innovatief Opzettelijk 

Gestold Innovatief Opzettelijk 

Vaster Innovatief Opzettelijk 

Zitten Innovatief Opzettelijk 

Ruimtepak Innovatief Opzettelijk 

U-bocht Innovatief Opzettelijk 

Verbonden Conventioneel Onopzettelijk 

Verbinding Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtgeraakt Conventioneel Onopzettelijk 

Loop Conventioneel Onopzettelijk 

Daalden* Conventioneel Onopzettelijk 

Af Conventioneel Onopzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Onderste  Innovatief Opzettelijk 

Puntje Innovatief Opzettelijk 

U Innovatief Opzettelijk 

Vastgeklonken Conventioneel Onopzettelijk 

Nemen* Conventioneel Onopzettelijk 

Mee Conventioneel Onopzettelijk 

Omhoog Conventioneel Onopzettelijk 

Vastzitten Conventioneel Onopzettelijk 

Gericht Conventioneel Onopzettelijk 

Verstrikt Conventioneel Onopzettelijk 

Verbonden Conventioneel Onopzettelijk 

Opstijgen Innovatief Opzettelijk 

Andere Innovatief Opzettelijk 

Kant Innovatief Opzettelijk 

U Innovatief Opzettelijk 

Mee Innovatief Opzettelijk 

Omhoog Innovatief Opzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 
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Vast Conventioneel Onopzettelijk 

Grote Conventioneel Onopzettelijk 

Loskomen Conventioneel Onopzettelijk 

 

Tekst: Aandacht maakt alles mooi 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Verkent Conventioneel Onopzettelijk 

Nummer Conventioneel Onopzettelijk 

Legt Conventioneel Onopzettelijk 

Verbinding Conventioneel Onopzettelijk 

Daarvoor Conventioneel Onopzettelijk 

Neemt Conventioneel Onopzettelijk 

Tovermiddeltje Innovatief Opzettelijk 

Aanraakte Innovatief Onopzettelijk 

Insmeerde Innovatief Opzettelijk 

Magische Innovatief Opzettelijk 

Zalfje Innovatief Opzettelijk 

Stralend Innovatief Opzettelijk 

Tovermiddel Innovatief Opzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Werkt Conventioneel Onopzettelijk 

Kanten Conventioneel Onopzettelijk 

Leg Conventioneel Onopzettelijk 

Lijntje Innovatief Onopzettelijk 

Boven Innovatief Onopzettelijk 

Onthult Conventioneel Onopzettelijk 

Neemt Conventioneel Onopzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Openbaren Conventioneel Onopzettelijk 

Neemt Conventioneel Onopzettelijk 

Geplant Innovatief Onopzettelijk 

Kwade Conventioneel Onopzettelijk 

Uit Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimen Conventioneel Onopzettelijk 

Gaf Conventioneel Onopzettelijk 

Mee Conventioneel Onopzettelijk 

Volle Conventioneel Onopzettelijk 

Opgelost Conventioneel Onopzettelijk 

Drinken Innovatief Opzettelijk 

Wierp Conventioneel Onopzettelijk 

Trok Conventioneel Onopzettelijk 
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Genageld Conventioneel Onopzettelijk 

Betoverd Conventioneel Onopzettelijk 

Toverzalfje Innovatief Opzettelijk 

Kwam Conventioneel Opzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Legt Conventioneel Onopzettelijk 

Verbinding Conventioneel Onopzettelijk 

Schat Conventioneel Opzettelijk 

Teksten Conventioneel Onopzettelijk 

Kostbare Conventioneel Onopzettelijk 

Schat Conventioneel Opzettelijk 

Binnen Conventioneel Onopzettelijk 

Ligt Conventioneel Onopzettelijk 

Waarnaar Conventioneel Onopzettelijk 

Verbindt Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Ervan Conventioneel Onopzettelijk 

 

Tekst: De waarde van de winter 

 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Leegte Conventioneel Onopzettelijk 

Stilstand Conventioneel Onopzettelijk 

Winter Innovatief Opzettelijk 

Lente Innovatief Opzettelijk 

Kanten Conventioneel Onopzettelijk 

Bereiken Conventioneel Onopzettelijk 

Omgedraaid Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Deel Conventioneel Onopzettelijk 

Schepping Conventioneel Onopzettelijk 

Staat Conventioneel Onopzettelijk 

Slachtoffer Conventioneel Onopzettelijk 

Voelt Conventioneel Onopzettelijk 

Kracht Conventioneel Onopzettelijk 

Stille Conventioneel Onopzettelijk 

Kost Conventioneel Onopzettelijk 

Knap Conventioneel Onopzettelijk 

Kan Conventioneel Onopzettelijk 

Oogwenk Conventioneel Onopzettelijk 

Tevoorschijn Conventioneel Onopzettelijk 

Toveren Conventioneel Onopzettelijk 
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Sta Conventioneel Onopzettelijk 

Lege Conventioneel Onopzettelijk 

Handen Conventioneel Onopzettelijk 

Grip Conventioneel Onopzettelijk 

Lente Innovatief Opzettelijk 

Grassprietjes Innovatief Opzettelijk 

Leegte Conventioneel Onopzettelijk 

Stilte Conventioneel Onopzettelijk 

Kou Innovatief Opzettelijk 

Voedingsbodem Innovatief Opzettelijk 

Vormgeven Conventioneel Onopzettelijk 

Groter Conventioneel Onopzettelijk 

Ritme Conventioneel Onopzettelijk 

Loop Conventioneel Onopzettelijk 

Aarde Conventioneel Onopzettelijk 

Komen Conventioneel Onopzettelijk 

Rijp Conventioneel Onopzettelijk 

Levensvatbaar Conventioneel Onopzettelijk 

Groeit Conventioneel Onopzettelijk 

Grassprietjes Innovatief Opzettelijk 

Groeien Innovatief Opzettelijk 

Eraan Innovatief Opzettelijk 

Trekt Innovatief Opzettelijk 

Opjagen Conventioneel Onopzettelijk 

Bereikt Conventioneel Onopzettelijk 

Fragiele Conventioneel Onopzettelijk 

Groeiproces Conventioneel Onopzettelijk 

Zaaien Innovatief Opzettelijk 

Tuintje Innovatief Opzettelijk 

Wieden Innovatief Opzettelijk 

Netjes Conventioneel Onopzettelijk 

Bij* Innovatief Opzettelijk 

Houden Innovatief Opzettelijk 

Oogsten Innovatief Opzettelijk 

Lopen Conventioneel Onopzettelijk 

Loop Conventioneel Onopzettelijk 

Trappelen Conventioneel Onopzettelijk 

Ontvluchten Conventioneel Onopzettelijk 

Weg* Conventioneel Onopzettelijk 

Glippen Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Ervaart Conventioneel Onopzettelijk 
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Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Merg Innovatief Onopzettelijk 

Ritme Conventioneel Onopzettelijk 

Gaf Conventioneel Onopzettelijk 

Keert Conventioneel Onopzettelijk 

Zichzelf Conventioneel Onopzettelijk 

Bereidt* Conventioneel Onopzettelijk 

Voor Conventioneel Onopzettelijk 

Gezien Conventioneel Onopzettelijk 

Voorspellende Conventioneel Onopzettelijk 

Verklarende Conventioneel Onopzettelijk 

Af* Conventioneel Onopzettelijk 

Stemmen Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Conventioneel Onopzettelijk 

Ademhaling Innovatief Opzettelijk 

Leegte Conventioneel Onopzettelijk 

Ingebakken Innovatief Onopzettelijk 

Vindt* Conventioneel Onopzettelijk 

Terug Conventioneel Onopzettelijk 

Neem Conventioneel Onopzettelijk 

Gezonde Innovatief Opzettelijk 

Ademhaling Innovatief Opzettelijk 

Adem Innovatief Opzettelijk 

Blaas* Innovatief Opzettelijk 

Lucht  Innovatief Opzettelijk 

Uit Innovatief Opzettelijk 

Wacht Conventioneel Opzettelijk 

Nieuwe Innovatief Opzettelijk 

Teug Innovatief Opzettelijk 

Lucht Innovatief Opzettelijk 

Neemt Conventioneel Opzettelijk 

Dat Innovatief Opzettelijk 

Uitademing Innovatief Opzettelijk 

Inademt Innovatief Opzettelijk 

Hijgen Innovatief Opzettelijk 

Hyperventilatie Innovatief Opzettelijk 

Pauze Innovatief Opzettelijk 

Longen Innovatief Opzettelijk 

Opruimen Innovatief Opzettelijk 

Leegmaken Conventioneel Onopzettelijk 

Klinkt Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 
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Licht Conventioneel Onopzettelijk 

Kleur Conventioneel Onopzettelijk 

Zie Conventioneel Onopzettelijk 

Lege Conventioneel Onopzettelijk 

… (lege) Conventioneel Onopzettelijk 

Terugkijken Conventioneel Onopzettelijk 

Stilzitten Conventioneel Onopzettelijk 

Opruimen Innovatief Opzettelijk 

Opruimen Innovatief Opzettelijk 

Tuin Innovatief Opzettelijk 

Wieden Innovatief Opzettelijk 

Gezaaid Innovatief Opzettelijk 

Zwangerschap Innovatief Opzettelijk 

Huis Conventioneel Onopzettelijk 

Op* Conventioneel Onopzettelijk 

Ruimen Conventioneel Onopzettelijk 

Leeg Conventioneel Onopzettelijk 

Binnen Conventioneel Onopzettelijk 

Buiten Conventioneel Onopzettelijk 

Leeg Conventioneel Onopzettelijk 

Sjouw* Conventioneel Onopzettelijk 

Mee Conventioneel Onopzettelijk 

Vertraagt Conventioneel Onopzettelijk 

Komst Conventioneel Onopzettelijk 

Tastbare Conventioneel Onopzettelijk 

Ingang Conventioneel Onopzettelijk 

Opruimen Innovatief Opzettelijk 

Opruimend Innovatief Opzettelijk 

Ruimte Conventioneel Onopzettelijk 

Scheppen Conventioneel Onopzettelijk 

Komen Conventioneel Onopzettelijk 

Rups Innovatief Opzettelijk 

Ontpopt Innovatief Opzettelijk 

Vlinder Innovatief Opzettelijk 

Beestje Innovatief Opzettelijk 

Rups Innovatief Opzettelijk 

Vlinder Innovatief Opzettelijk 

Verandert Conventioneel Onopzettelijk 

Cocon Innovatief Opzettelijk 

Pap Innovatief Opzettelijk 

Organen Innovatief Opzettelijk 

Rups Innovatief Opzettelijk 
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    Tekst: Alles is liefde 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

     Verkent Conventioneel Onopzettelijk 

Nummer Conventioneel Onopzettelijk 

Zorgt Conventioneel Onopzettelijk 

Ervoor Conventioneel Onopzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Draait Conventioneel Onopzettelijk 

Brengt Conventioneel Onopzettelijk 

Hemel Conventioneel Onopzettelijk 

Krijgt Conventioneel Onopzettelijk 

Storten Innovatief Opzettelijk 

Bodemloze Innovatief Opzettelijk 

Put Innovatief Opzettelijk 

Komt Conventioneel Onopzettelijk 

Kou Conventioneel Opzettelijk 

Terug Conventioneel Onopzettelijk 

Vreetzak Innovatief Opzettelijk 

Kruipt Innovatief Opzettelijk 

Vlinder Innovatief Opzettelijk 

Cocon Innovatief Opzettelijk 

Overblijven Conventioneel Onopzettelijk 

Rijp Conventioneel Onopzettelijk 

Vleugels Innovatief Opzettelijk 

Uitslaan Innovatief Opzettelijk 

Stralend Innovatief Opzettelijk 

Presenteren Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Meeslepen Innovatief Onopzettelijk 

Leegmaken Conventioneel Onopzettelijk 

Opruimen Innovatief Opzettelijk 

Zachtzinnig Conventioneel Onopzettelijk 

Kraakt Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Vrij Conventioneel Onopzettelijk 

Lente Innovatief Opzettelijk 

Winter Innovatief Opzettelijk 

Lente Innovatief Opzettelijk 

Ver Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 
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Doet Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Verwondt Innovatief Opzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Littekens Innovatief Opzettelijk 

Harten Innovatief Onopzettelijk 

Voelden Conventioneel Onopzettelijk 

Zich Innovatief  

Begrepen Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Marktwaarde Innovatief Opzettelijk 

Balans Innovatief Onopzettelijk 

Verstoord Innovatief Onopzettelijk 

Speld Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Binnen Conventioneel Onopzettelijk 

Stroomt Innovatief Onopzettelijk 

Minder Conventioneel Onopzettelijk 

Meer Conventioneel Onopzettelijk 

Uitdeelt Innovatief Opzettelijk 

Gratis Innovatief Opzettelijk 

Vraagt Conventioneel Onopzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Terugkomt Conventioneel Onopzettelijk 

Zwelgt Conventioneel Onopzettelijk 

Zelfmedelijden Conventioneel Onopzettelijk 

Goeroeën Innovatief Opzettelijk 

Geduldige Conventioneel Onopzettelijk 

Lankmoedige Conventioneel Onopzettelijk 

Verdraagt Conventioneel Onopzettelijk 

Gelooft Conventioneel Onopzettelijk 

Hoopt Conventioneel Onopzettelijk 

Volhardt Conventioneel Onopzettelijk 

Kom Conventioneel Onopzettelijk 

Daaraan Conventioneel Onopzettelijk 

Krijg Conventioneel Onopzettelijk 

Beweegt Innovatief Onopzettelijk 

Houdt Conventioneel Onopzettelijk 

Zorgt Conventioneel Onopzettelijk 
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Plakken Innovatief Onopzettelijk 

Wegdwarrelen Conventioneel Opzettelijk 

Regisseert Innovatief Opzettelijk 

Dans Innovatief Opzettelijk 

Atomen Innovatief Opzettelijk 

Hangen Conventioneel Onopzettelijk 

Zorgt Conventioneel Onopzettelijk 

Tooien Innovatief Opzettelijk 

Meedogenloze Conventioneel Onopzettelijk 

Verstrengeling Conventioneel Onopzettelijk 

Ontwikkelt Conventioneel Onopzettelijk 

Groeit* Innovatief Opzettelijk 

Op Innovatief Opzettelijk 

Verder Conventioneel Onopzettelijk 

Ontwikkeld Conventioneel Onopzettelijk 

Laagste Conventioneel Onopzettelijk 

Brandt Conventioneel Onopzettelijk 

Bijen Innovatief Opzettelijk 

Houden Innovatief Opzettelijk 

Honing Innovatief Opzettelijk 

Verstrengeling Conventioneel Onopzettelijk 

Stort Innovatief Onopzettelijk 

Pakken Innovatief Onopzettelijk 

Krijgt Innovatief Onopzettelijk 

Meegesleurd Innovatief Onopzettelijk 

Verliezen Conventioneel Onopzettelijk 

Hebberige Conventioneel Onopzettelijk 

Hogere Conventioneel Opzettelijk 

Tree Innovatief Opzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Krijgt Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtraken Conventioneel Onopzettelijk 

Berekening Innovatief Onopzettelijk 

Bemind Innovatief Onopzetelijk 

Hoogste Conventioneel Opzettelijk 

Trap Innovatief Opzettelijk 

Vervulde Conventioneel Onopzettelijk 

Overstijgt Conventioneel Onopzettelijk 

Glimp Conventioneel Onopzettelijk 

Opgevangen Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Doordringend Conventioneel Onopzettelijk 
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In Conventioneel Onopzettelijk 

Bodemloze Innovatief Onopzettelijk 

Uitzichtloze Conventioneel Onopzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Overgeven Conventioneel Onopzettelijk 

Kracht Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Spleet Innovatief Opzettelijk 

Open Innovatief Opzettelijk 

Viel Innovatief Opzettelijk 

Zwart Innovatief Opzettelijk 

Gat Innovatief Opzettelijk 

Wakker Innovatief Opzettelijk 

Zwaar Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Conventioneel Onopzettelijk 

Zat Conventioneel Onopzettelijk 

Ogen Innovatief Opzettelijk 

Hoofd Innovatief Opzettelijk 

Gehuild Innovatief Opzettelijk 

Gaf Conventioneel Onopzettelijk 

Over Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Bemind Conventioneel Onopzettelijk 

Bodem Innovatief Onopzettelijk 

Gelegd Conventioneel Onopzettelijk 

Die Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Dragen Conventioneel Onopzettelijk 

Meebrengt Conventioneel Onopzettelijk 

Op Conventioneel Onopzettelijk 

Aarde Conventioneel Onopzettelijk 

Diepste Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Opperst Conventioneel Onopzettelijk 

Pijn Conventioneel Onopzettelijk 

Dragen Conventioneel Onopzettelijk 

Groei Conventioneel Onopzettelijk 

Diepe Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Brengt Conventioneel Onopzettelijk 



155 
 

Dragen Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Overleeft Conventioneel Onopzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Verliezer Conventioneel Onopzettelijk 

Geschiedenis Conventioneel Onopzettelijk 

Gaat Conventioneel Onopzettelijk 

Uit Conventioneel Onopzettelijk 

Weg Conventioneel Onopzettelijk 

Zonnetje Innovatief Onopzettelijk 

Huis Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Armer Conventioneel Opzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Hemel Conventioneel Opzettelijk 

Aarde Conventioneel Opzettelijk 

 

Tekst: Nooit meer moe 

Lexicale eenheid Conventionaliteit Opzettelijkheid 

Energieslurpers Innovatief Opzettelijk 

Energiegevers Innovatief Opzettelijk 

Bereik Conventioneel Onopzettelijk 

Nemen Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Wonderlijk Innovatief Opzettelijk 

Goedje Innovatief Opzettelijk 

Weglekt Innovatief Opzettelijk 

Loop Conventioneel Onopzettelijk 

Knap Conventioneel Onopzettelijk 

Op Conventioneel Onopzettelijk 

Bruisend Conventioneel Onopzettelijk 

Stroop Innovatief Opzettelijk 

Waden Innovatief Opzettelijk 

Geeft Conventioneel Onopzettelijk 

Knalt Conventioneel Onopzettelijk 

Slappe Innovatief Opzettelijk 

Vaatdoeken Innovatief Opzettelijk 

Kostte Conventioneel Onopzettelijk 

Toverslag Conventioneel Opzettelijk 

Wereld Conventioneel Onopzettelijk 

Zien Conventioneel Onopzettelijk 

Komt Conventioneel Onopzettelijk 
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Gaat Conventioneel Onopzettelijk 

Langs Conventioneel Onopzettelijk 

Wegen Conventioneel Onopzettelijk 

Boekje Conventioneel Onopzettelijk 

Stroop Innovatief Opzettelijk 

Waden Innovatief Opzettelijk 

Stap Conventioneel Onopzettelijk 

Zet Conventioneel Onopzettelijk 

Afweten Innovatief Onopzettelijk 

Energievampiers Innovatief Opzettelijk 

Eerste Innovatief Opzettelijk 

Hulp Innovatief Opzettelijk 

Energievoorraad Innovatief Opzettelijk 

Beschermen Conventioneel Onopzettelijk 

Zuigers Innovatief Opzettelijk 

Vampier Innovatief Opzettelijk 

Aftappen Innovatief Opzettelijk 

Leeg Conventioneel Onopzettelijk 

Diep Conventioneel Onopzettelijk 

Stelen Conventioneel Onopzettelijk 

Wapenen Conventioneel Onopzettelijk 

Versterken Conventioneel Onopzettelijk 

Energieveld Innovatief Opzettelijk 

Hangt Conventioneel Onopzettelijk 

Mantel Innovatief Opzettelijk 

Omslaat Innovatief Opzettelijk 

Beschermt Conventioneel Onopzettelijk 

Energielekkage Innovatief Opzettelijk 

Magische Conventioneel Opzettelijk 

Mantel Innovatief Opzettelijk 

Aanvallen Conventioneel Onopzettelijk 

Trek Conventioneel Opzettelijk 

Cirkel Innovatief Opzettelijk 

Kruis Innovatief Opzettelijk 

Grenzen Innovatief Onopzettelijk 

Versterkt Conventioneel Onopzettelijk 

Vatbaar Conventioneel Onopzettelijk 

Energiezuigers Innovatief Opzettelijk 

Ei Innovatief Opzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Ei Innovatief Opzettelijk 

Eierschaal Innovatief Opzettelijk 
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Binnenkomen Conventioneel Onopzettelijk 

Binnen  Conventioneel Onopzettelijk 

Ei Innovatief Opzettelijk 

Veilige Innovatief Opzettelijk 

Plek Innovatief Opzettelijk 

Schaal Innovatief Opzettelijk 

Te Innovatief Onopzettelijk 

Sterk Innovatief Onopzettelijk 

Ei Innovatief Opzettelijk 

Spin Innovatief Opzettelijk 

Draden Innovatief Opzettelijk 

Eierschaal Innovatief Opzettelijk 

Eierschaal Innovatief Opzettelijk 

Ei Innovatief Opzettelijk 

Energielekkage Innovatief Opzettelijk 

In Conventioneel Onopzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Geven Conventioneel Onopzettelijk 

Werken Conventioneel Onopzettelijk 

Addertje Conventioneel Onopzettelijk 

Gras Conventioneel Onopzettelijk 

Energiestroom Innovatief Onopzettelijk 

Zitten Conventioneel Onopzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijtraken Conventioneel Onopzettelijk 

Waar Conventioneel Onopzettelijk 

Naartoe Conventioneel Onopzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Oprijst Innovatief Opzettelijk 

Graadje Conventioneel Onopzettelijk 

Dieper Conventioneel Onopzettelijk 

Kijken Conventioneel Onopzettelijk 

Komen Conventioneel Onopzettelijk 

Terecht Conventioneel Onopzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Boeken Conventioneel Onopzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Ligt Conventioneel Onopzettelijk 

Opgerold Innovatief Opzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Ontrolt Innovatief Opzettelijk 
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Opricht Innovatief Opzettelijk 

Onder Innovatief Opzettelijk 

Boven Innovatief Opzettelijk 

Gaat Conventioneel Onopzettelijk 

Antenne Innovatief Opzettelijk 

Geleider Innovatief Opzettelijk 

Doorgeefluik Innovatief Opzettelijk 

Opgerolde Innovatief Opzettelijk 

Geremde Conventioneel Onopzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Ontrolt Innovatief Opzettelijk 

Opricht Innovatief Opzettelijk 

Verzamelen Conventioneel Opzettelijk 

Weglekken Innovatief Opzettelijk 

Egostrijdjes Conventioneel Onopzettelijk 

Lekt* Innovatief Opzettelijk 

Weg Innovatief Opzettelijk 

Slang Innovatief Opzettelijk 

Sterk Conventioneel Onopzettelijk 

Genoeg Conventioneel Onopzettelijk 

Krachttoer Innovatief Opzettelijk 

Energielekken Innovatief Opzettelijk 

Vol Conventioneel Onopzettelijk 

Kant Conventioneel Onopzettelijk 

Aanslag Conventioneel Opzettelijk 

Energievoorraad Innovatief Opzettelijk 

Slaat Innovatief Opzettelijk 

Lek Innovatief Opzettelijk 

Energie- 

management 

Innovatief Onopzettelijk 

Opgeruimde Innovatief Onopzettelijk 

Dicht Conventioneel Opzettelijk 

Energielekken Conventioneel Opzettelijk 

Verzamelen Conventioneel Opzettelijk 

Ontmaskeren Conventioneel Onopzettelijk 

Bloei Conventioneel Onopzettelijk 

Brengen Conventioneel Onopzettelijk 

Meegekregen Conventioneel Onopzettelijk 

Verliezen Conventioneel Onopzettelijk 

Hangen Conventioneel Onopzettelijk 

Energielek Innovatief Opzettelijk 

Zuigt Innovatief Opzettelijk 
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Leeg Innovatief Opzettelijk 

Oude Conventioneel Onopzettelijk 

Koeien Conventioneel Onopzettelijk 

Sloot Conventioneel Onopzettelijk 

Halen Conventioneel Onopzettelijk 

Gaten Conventioneel Onopzettelijk 

Volproppen Conventioneel Onopzettelijk 

Oogsten Conventioneel Opzettelijk 

Sla Innovatief Opzettelijk 

Gat Innovatief Opzettelijk 

Energievoorraad Innovatief Onopzettelijk 

Trouw Conventioneel Onopzettelijk 

Missen Conventioneel Onopzettelijk 

Hangen Conventioneel Onopzettelijk 

Dodelijk Conventioneel Onopzettelijk 

Energievoorraad Innovatief Onopzettelijk 

Verstopte Conventioneel Onopzettelijk 

Vrij Conventioneel Onopzettelijk 

Kijk Conventioneel Onopzettelijk 

Blijven Conventioneel Onopzettelijk 

Steken Conventioneel Onopzettelijk 

Laat Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Los Conventioneel Onopzettelijk 

Laten Conventioneel Onopzettelijk 

Stap Conventioneel Onopzettelijk 

Gezet Conventioneel Onopzettelijk 

Energievretende Innovatief Onopzettelijk 

Toevloed Conventioneel Onopzettelijk 

Lek Innovatief Onopzettelijk 

Energielekken Innovatief Onopzettelijk 

Dichtstoppen Innovatief Onopzettelijk 

Aanslag Conventioneel Onopzettelijk 

Energievoorraad Innovatief Onopzettelijk 

Rood Innovatief Opzettelijk 

Lampje Innovatief Opzettelijk 

Branden Innovatief Opzettelijk 

Energielekkage Innovatief Opzettelijk 

Zit Conventioneel Onopzettelijk 

Vastgezet Conventioneel Onopzettelijk 

Kwijt Conventioneel Onopzettelijk 

Stroom Conventioneel Onopzettelijk 
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Vrij Conventioneel Onopzettelijk 

Stromen Conventioneel Onopzettelijk 

 

 

 
 


