
Henk-Jan van der Veen is part ner van een BDE-er

“De BDE heeft mij als niet BDE-er ingrijpend veranderd”
Hoe is het om met een BDE-er sa men te le ven? Uit ei gen er -
va ring weet ik dat part ner zijn van een BDE-er niet al tijd een -
vou dig is. Van uit de li te ra tuur en door ge sprek ken die ik met
BDE-ers heb ge voerd, weet ik dat er re gel ma tig spra ke is van
een tij de lij ke, dan wel per ma nen te re la tie breuk. Pim van Lom -
mel (1) noemt een schei dings per cen ta ge van 50% en Atwa ter
(2) heeft het zelfs over 78%. Min der be kend zijn de po si tie ve
ef fec ten op de re la tie. In dit ar ti kel be schrijf ik de kan sen voor 
de part ner van de BDE-er: bij de on der steu ning van de
BDE-er in diens pro ces, en de mo ge lijk he den om zelf te ve ran -
de ren en te trans for me ren. 

Mijn eerste kennismaking met een BDE
Het was een maan dag mor gen, hal ver we ge de ja ren ze ven tig. Ik
zat in de 4e of 5e klas van de la ge re school. Zo als ie de re maan -
dag mocht ie der een die iets mee ge maakt of be leefd had hier over 
kort ver tel len. Dan ny, een rus ti ge en iet wat ver le gen klas ge noot, 
stak zijn ving er op. Er was iets bij zon ders ge beurd. Zijn oma
lag in het zie ken huis en had ver teld dat zij in de he mel was ge -
weest. Ze had het daar mooi ge von den, er wa ren veel kleu ren en 
pracht i ge mu ziek. Hoe op het ver haal van Dan ny werd ge re a -
geerd weet ik niet meer, maar mijn nieuws gie rig heid was in ie -
der ge val ge wekt. Op dat mo ment kreeg ik een ant woord op
vra gen en ge voe lens waar ik al lang mee rond liep. 

Die vra gen had den voor al te ma ken met de strak ke chris te -
lij ke op voe ding thuis. Kerk be zoek was een ver plicht item. Dat 
zorg de bij mij voor een in ner lij ke af keer. Ik vond geen zing e -
ving in een ver plicht  be zoek aan een ge bouw, het plicht ma tig
aan ho ren van een preek of het zing en van lie de ren. Ik had een
an de re be le ving bij het be grip God. Als jeug dige na tuur freak
ob ser veer de ik met mijn ver re kij ker op de zon dag mor gen van -
uit het zol der raam het vo gel le ven in de ach ter tuin. Ik keek met 
ver won de ring naar het ge drag van een rood borst je of een pim -
pel mees je in de ber ken boom bij de ach ter bu ren. Tu rend door
het ocu lair be sef te ik hoe enorm divèrs en veel zij dig de na tuur 
was. Ik voel de dat het niet lou ter toe val kon zijn dat al les zo
pre cies in el kaar pas te. Daar moest een schep pen de kracht
ach ter zit ten. 

In dit gods be sef stond ik al leen. Noch thuis, noch in de
kerk werd ge spro ken over de schoon heid en kracht van de na -
tuur. Het ver haal van Dan ny gaf mij ech ter een eer ste be ves ti -
ging van mijn be le ving. Het was een eer ste be gin tot ve ran de -
ring in mijn denk en en doen. Er ont stond een ver lang en naar
diep gang en in zicht. Toch was ik als pu ber en jong vol was se -
ne be hoor lijk on ze ker, mede door mijn op voe ding. Ik was hui -
ve rig voor het le ven en nam wei nig ve rant woor de lijk heid. Ik
wist dit ech ter aar dig te mas ke ren door een laag je vro lijk heid
en op per vlak kig heid. Mijn va der over leed toen ik 20 jaar was
en daar na zak te ik die per in het moe ras van ver plich ting en en
ver wach ting en. Zo hob bel de ik vrij doel loos door het le ven.

De eerste confrontatie
Twin tig jaar ge le den leer de ik mijn vrouw ken nen en, toe val -
lig of niet, zij bleek in haar vroe ge jeugd een BDE te heb ben
ge had. Hoe wel zij deze ge beur te nis was ver ge ten, had deze er -
va ring ong emerkt een gro te in vloed op haar en op onze re la tie. 

Het be gon al snel met een ver schil in le vens op vat ting en om -
gangs vor men met fa mi lie. Ook ge loofs be le ving, kerk gang en
re li gie wer den ter dis cus sie ge steld. ‘Geloof jij in re ïncar na -
tie?’, vroeg ze mij in de auto op weg naar haar huis. We ken -
den el kaar nog maar net en ik was ver bluft door haar di rec te
vraag. Ik had nog nooit van het be grip ge hoord. 

Door haar zelf stand i ge hou ding en idee ën over vrij heid van
het in di vi du en ve rant woor de lijk heid merk te ik dat ik mijn ei -
gen waar de, nieuws gie rig heid en le vens lust stil aan had weg ge -
stopt. Mede om dat deze ei gen schap pen bij mij thuis niet ge sti -
mu leerd wer den, maar eer der af ge remd. Het was con fron te rend
om te mer ken hoe zeer ik bij me zelf van daan stond en te er va ren
dat er ook an de re nor men en waar den be ston den dan de mij ne. 

Mijn vrouw be zit net als veel BDE-ers een ver hoog de in tu -
ïtie. Dit kan ik het bes te om schrij ven als een ‘weten’. Zij voelt
si tu a ties goed aan en lijkt ook vaak dwars door men sen heen te
kij ken. Ze merkt bij voor beeld al snel de (on)echt heid bij men -
sen, hun on be wus te pro ces sen en hoe ze zich van bin nen voe -
len. In de loop der ja ren kreeg ik van haar meer in zich ten aan-
 ge reikt over me zelf en de si tu a ties waar in ik mij be vond. Ze gaf
ant woord op le vens vra gen en leer de mij om op een an de re ma -
nier te gen het le ven en mijn over tui ging en aan te kij ken. 

Dat was ver hel de rend, maar te ge lijk werd ik ge con fron -
teerd met een an de re kant van me zelf. Ik werd me be wust van
mijn on ze ke re hou ding en mijn over le vings ge drag. Ik merk te
dat ik me op moei lij ke mo men ten af sloot van mijn om ge ving,
zo als ik dit als kind en pu ber ook deed. Ik schoot in een hou -
ding van weer stand: was ik niet goed ge noeg? Ik wil de lie ver
niet ge con fron teerd wor den met me zelf. Hoe kon ik mij ooit
los ma ken van de ver wach ting en van mijn fa mi lie en loy aal
wor den aan me zelf? Mijn ge drag en denk ge woon ten wa ren
be hoor lijk diep ing esle ten en ik vond het niet eenvoudig om
deze om te buigen.

Ondanks de mo men ten van twij fel ont wik kel de ik ech ter
steeds meer zelf ver trou wen en zelf be sef. Lang zaam aan be sef te 
ik in wel ke over tui ging en en pa tro nen ik leef de en wie ik 
ei gen lijk wil de zijn. Ik be gon uit mijn schulp te krui pen, durf -
de te le ven, ini ti a tief te ne men en mijn po ten ties te ont wik ke -
len. Daar mee leer de ik ook weer loy aal te zijn aan me zelf en te 
le ven met een doel. We kre gen kin de ren en hierd oor leer de ik
veel over mijn ei gen kin der tijd. Het voel de als thuis ko men. 
Er was weer ruim te voor ple zier en ik kon weer ge nie ten. Mijn 
kin de ren ble ken hoog be gaafd en hoog ge voe lig. Dat wek te
mijn in te res se in psycho lo gie en de mens; ik rond de een coun -
sel lings oplei ding af. Voor dat ik het wist be ge leid de ik an de re
ou ders en kin de ren in hun pro ces. 

De BDE breekt door
Het is sep tem ber 2008, een tur bu len te tijd. He rin ne ring en aan
de BDE en een trau ma tisch ver lo pen ver blijf in het zie ken huis
op 4-ja ri ge leef tijd zijn de af ge lo pen ja ren stuk je bij beet je te -
rug ge keerd bij mijn vrouw, en ko men nu tot een hef tig diep te -
punt. Haar stem ming wis selt voort du rend. Depres sie ve ge voe -
lens gaan ge paard met hef ti ge angst- en pa niek mo men ten,
waar in ze ook angst heeft voor bin ding met mij. De her in ne -
ring en zijn ex tra ge com pli ceerd, om dat de er va ring van de
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BDE en het trau ma dat is ont staan door de ne ga tie ve re ac tie
van het zie ken huis per so neel met el kaar ver knoopt zijn. 
Ge luk kig krijgt ze goe de psycho lo gi sche be gel ei ding. 

Haar pro ces roept bij mij ont zag en te ge lijk on ze ker heid
op. Ontzag over de diep te van alle emo ties. Hoe diep kan een
mens gaan in zijn ge voe lens en be le ving en? Ontzag ook over
de er va ring en van de BDE. In haar ver ha len weer klinkt de
diep te van deze ge beur te nis, als ook de echt heid en de in ten si -
teit van haar er va ring. Haar pro ces maakt me on ze ker. Ik
schrik ie de re keer dat haar ang sten te rug ko men, voor al de bin -
dings angst die ook op mij be trek king heeft. Haar de pres sie ve
ge voe lens zijn soms erg hef tig. Dan vraag ik me af waar dit
ein digt en of dit ooit goed komt. Het is als of wij bei den een
weg zijn ingeslagen, zonder te weten waartoe die leidt.

Als part ner kan ik niets an ders dan dit pro ces la ten ge beu -
ren. Er is geen keu ze. Alle verd riet, woe de en frus tra tie over
de ge beur te nis sen vra gen om een plek en ik sta vaak naast
mijn vrouw om er ge woon te zijn: on voor waar de lijk en zon der 
ver wach ting en. Het lijkt de eni ge ma nier om hier door heen te
ko men. Ik merk dat ik veel heb aan mijn er va ring als coun sel -
lor. Ik ben in mid dels ver trouwd ge raakt met emo ties en ge voe -
lens van men sen, en niet lang er bang om die toe te la ten. Naast 
part ner ben ik toe schou wer, ik pro beer over zicht te hou den
over het pro ces. Ik stel vra gen, re flec teer en houd haar op be -
paal de mo men ten een spie gel voor. 

Daar bij is het nood za ke lijk om zelf rust te ne men. Ik zit
vaak ‘s mid dags op een stil le plek in de tuin of op zol der en laat
al mijn ge dach ten en ge voe lens de re vue pas se ren. Ik heb twij -
fels of mijn vrouw het aank an. Maar ik re a li seer me dat die
vraag ei gen lijk be trek king heeft op me zelf: kan ik het wel aan?
Door deze angst te on der ken nen en er naar te kij ken, krijg ik tot
mijn ver ba zing en vreug de een ant woord van bin nen uit: ik kán
het aan en mag om hulp vra gen, door er met an de ren over te
pra ten. Ik re a li seer me verd er dat ik dit hele pro ces noch kan
stu ren, noch zo maar kan be ïnvloeden. Het is dui de lijk dat iets
gro ters dit pro ces stuurt. Hier is geen spra ke van toe val. Achter
al deze ge beur te nis sen schuilt har mo nie en even wicht. Ik voel
dat ik me mee moet la ten gaan in deze stroom en toe la ten dat al -
les er is, zon der het te be oor de len of te ver oor de len. Op die stil -
le mo men ten ont staat ver trou wen en aan vaar ding. 

Veranderd door de BDE
In de li te ra tuur over BDE lees ik voor al over de ef fec ten op de
er vaar der. Slechts wei nig pu bli ca ties gaan in op de ve ran de ring -
en die bij de part ner mo ge lijk zijn. Ken neth Ring (3) laat in zijn
boek een aan tal per so nen aan het woord die ver tel len over hun
ve ran de rings pro ces als niet-BDE-er. Hij ver ge lijkt de BDE met
een goed aar dig vi rus, waar je be smet mee kunt ra ken en door
kunt trans for me ren: ‘Dat houdt in dat je kunt wor den ‘aange -
stoken’  door con tact met in for ma tie over BDE’, om dat de BDE 
be smet te lijk blijkt te zijn. Het is daar om aan ne me lijk dat je op
deze wij ze deel kunt krij gen aan de vruch ten van de BDE’.
Deze uit spraak kan ik ge heel be ves ti gen. Er valt veel te le ren
van de BDE en de er vaar der. Door me hier voor open te stel len,
is mijn le ven op een po si tie ve ma nier ve ran derd.

Een van de be lang rijk ste ve ran de ring en die ik heb on der -
gaan is dat ik ont vank elij ker en ge voe li ger ben ge wor den, zo -
wel naar me zelf toe als naar mijn om ge ving. Ik ben veel be ter
in staat om naar me zelf en an de ren te lui ste ren. Ik heb meer
ge duld en em pa thie. Dit merk ik bij voor beeld in de be gel ei -
ding van mijn kin de ren en van cli ënten. Ik weet be ter om te

gaan met mijn ei gen gren zen. Op een die per ni veau ben ik
naar men sen gaan kij ken en me be wus ter ge wor den van hun
drijfveren om iets (niet) te doen. 

Te ge lijk heeft de BDE me veel mil der ge maakt. In het ver -
le den had ik vaak het ge voel nooit goed ge noeg te zijn en was
be hoor lijk kri tisch op me zelf. Nu kan ik be ter re la ti ve ren, me -
zelf meer waar de ren en aan vaar den. Als iets niet lukt, dan ben
ik zach ter en po si tie ver naar me zelf toe. Dit re sul teert in meer
ge duld en de be hoef te om me zelf (en an de ren) te on der steu nen 
op moeilijke momenten.

Een an de re po si tie ve ve ran de ring is dat ik met een diep(er) 
le vens be sef leef en een in ten ser vreug de ge voel heb bij ding en
die ge beu ren. Als ik wan del of aan het werk ben, kijk ik om
me heen en ge niet van de ding en die ik op merk: een ont lui -
kend blad, de kleur van een paar den bloem, een rood borst je dat 
zingt. Als ik men sen on der weg te genk om, groet ik hen of
glim lach even. Dit heeft een ont wa pe nend ef fect op men sen,
vaak krijg ik de zelf de re ac tie te rug. Mijn ge luks ge voel zit
steeds meer in klei ne al le daag se ding en, zo als een spe lend
kind, het con tact met een huis dier of sa men met an de ren spor -
ten. Het sa men zijn geeft me vreug de en daard oor is de drang
tot ei gen be lang en com pe ti tie af ge no men. Ook het be sef van
een goe de ge zond heid en een goed func ti o ne rend lichaam
draagt hier aan bij. Ik ben blij dat ik iedere dag de kans krijg
om dit opnieuw te ervaren. 

Conclusie
De be le ving van een BDE en de ver wer king van deze ge beur -
te nis kan een po si tief ef fect heb ben op de part ner. Het pro ces
van mijn vrouw om de BDE te ver wer ken was der ma te diep en 
hef tig dat mijn ge voels le ven ri gou reus is ve ran derd. Te rug kij -
kend op de ge beur te nis sen be sef ik dat ik er enorm veel ba sis
door heb ge kre gen. Ik kan te rug val len op een diep ver trou wen
in me zelf. Ik weet nu dat ik in moei lij ke tij den te rug kan gaan
naar het stil le punt in me zelf om rust en sta bi li teit te er va ren.
Op die mo men ten voelt het als of ik dicht bij God sta. 

Re ac ties zijn wel kom : h.j.van der veen@pla net.nl
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Henk-Jan van der Veen geeft

op don der dag 16 april een 

le zing over het on der werp

‘Partner van een BDE-er’. 

Deze vindt plaats in Za len -

cen trum De Amers hof in

Amers foort, Snouc kaert laan

11 en be gint om 19.30 uur.

Dit is op 10 mi nu ten loop af -

stand van het sta ti on. 

Voor meer in lich ting en, 

bel 06-47847516.


