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‘Nou moet u ’s effe goed luisteren, 
Meneer God…’

Anton Philips helpt scholieren te ontdekken wat 
ze echt willen en waar ze goed in zijn 

Op naar een wereld waar 
iedereen zijn
passie volgt
Hoe zou de maatschappij eruit zien als we allemaal 
werken op een manier die past bij onze natuur-
lijke aard en begaafdheid? Als ik deze vraag stel  
aan Anton Philips (1932), een telg uit de beroemde 
Philips-familie, is hij even stil. Aarzelend zegt hij: 
‘Dat is bijna niet voor te stellen. Ik denk dat we 
dan een maatschappij zouden krijgen waar mensen 
met zo ontzettend veel meer vrede in zichzelf leven. 
Waar we ons allemaal producief weten. En goed in 
ons vel zitten.’ 

DE KRACHT 
VAN INSPIRATIE
Een serie interviews met 
mensen die hun inspiratie 
volgen en vormgeven in de 
wereld.

In de coaching en begeleiding die zij 
biedt speelt inspiratie, zowel binnen 
het werk als in het dagelijks leven, een 
belangrijke rol. Het is de leidraad voor 
het realiseren van een vervullend en 
creatief bestaan.

Fleur Smelt

In 1988, op 56 jarige leeftijd, 
richtte Anton (ook wel Ton ge-
noemd) het bedrijf Emergo op. 
Sindsdien begeleidt hij mensen 

bij hun loopbaan waarbij hij gebruik 
maakt van een methode, ontwikkeld 
door de Amerikaan Arthur Miller 
(níet de bekende toneelschrijver). 
Deze methode heeft als uitgangspunt 
dat ieder mens beschikt over eigen 
natuurlijke vaardigheden, over een 
specifiek motivatiepatroon. ‘Elke 
keer als mensen iets doen wat zij als 
plezierig en succesvol ervaren, zijn 
ze bezig om een vast (deel)patroon 
van specifieke vaardigheden, drijfve-
ren en voorkeuren te herhalen.’ (uit: 
Genieten van je werk…..hoezo? door 
Arthur F. Miller). Dit patroon kan 
worden aangeduid als motivatiepa-
troon, innerlijk bestemmingsplan of 
individuele blauwdruk. Ieder mens 
heeft een geheel eigen combinatie 
van talenten, drijfveren en voorkeu-
ren. En, zegt Miller, deze unieke 
combinatie komt uit de natuur, de 
schepping, God of welke naam we 
er ook aangeven. Deze combinatie 
is ons gegeven, we kunnen ze met 
recht ‘gaven’ noemen. Volgens 
Miller hebben we deze gaven niet 
voor niets en is het onze natuurlijke 
roeping om die gaven te ontplooien 
en in te zetten voor het welzijn van 
de rest van de schepping. Na het 
voeren van duizenden gesprekken 
heeft Miller een systeem ontwikkeld 
waarmee je dit patroon kan destille-
ren en dat je helpt te acherhalen wat 
voor jou de beste omstandigheden 
zijn om je vaardigheden in te zetten.

Toen Ton twee jaar geleden de 
workshop Desire shows the way 
volgde, werd hij geconfronteerd met 
de vraag: ‘Heb je een droom die je 
nog wilt realiseren?’ Het antwoord 
kwam onmiddellijk; hij wilde de 
methodiek van Miller ook toegan-
kelijk maken voor leerlingen op de 
middelbare school. Zodat jongeren 
nog voordat ze een studie- of wer-
krichting kiezen, inzicht hebben in 
hun eigen motivatie, in wat het is dat 
hun drijft en vervulling geeft. En zo 
ontstonden de projecten ‘Ontdek je 
passie’ (voor leerlingen uit de vijfde 
en zesde klas) en ‘What makes you 
tick’ (voor leerlingen die een profiel 
moeten kiezen).

Sindsdien is er veel gebeurd. De 
methodiek is aangepast aan de scho-
lieren en grotendeels gedigitaliseerd. 
Het project is op zeven scholen 

uitgevoerd en lijkt aan te slaan. 
Gegevens over resultaten op lange 

termijn zijn nog niet beschikbaar, 
maar de leerlingen en scholen zijn 
over het algemeen tevreden. 

Ton, die het project vaak zelf in de 
klassen begeleidt, vertelt tijdens ons 
gesprek een anecdote over een jon-
gen die totaal vast zat. Hij wist niet 
wat hij leuk vond, laat staan wat hij 
na zijn schooltijd wilde gaan doen. 
En deze jongen had niet het idee dat 
er ook maar iets was waar hij goed 
in was. Op de vraag waar hij zich 
in zijn vrije tijd mee bezig hield, ant-
woordde hij een beetje bedremmeld 
dat hij voornamelijk aan het com-
puteren was. Tot grote onvrede van 
zijn ouders. “Wat is het dan precies 
wat je doet op de computer?” vroeg 
Ton. “Ik speel een heel moeilijk 
spel”, vertelde de jongen, “dat bijna 
niemand kan, maar ik ga net zo lang 
door totdat het mij lukt.” De jongen 
was een doorzetter en beschikte 
over een flinke hoeveelheid geduld, 
kwaliteiten waar hij zelf tot dan toe 
geen idee van had. Bij navraag bleek 
deze jongen helemaal opgebloeid te 
zijn en veel meer zicht te hebben op 
de richting die hij uit wil. 

Om de interesse van de leerlingen te 
wekken, begint Ton zijn introductie 
meestal met de vraag: ‘Hoeveel van 
jullie gaan met plezier naar school?’ 
Een vraag, die ze niet hoeven te 
beantwoorden: hun gezichtsuitdruk-
king spreekt al boekdelen. Vervol-
gens zegt hij: ”Stel je eens voor dat 
je later aan het werk bent en je gaat 
iedere dag zonder plezier naar je 
werk? Wat zou dat voor je beteke-
nen? Dan hebben we het niet over 5 
of 6 jaar, maar over een periode van 
20, 30 of 40 jaar. ‘Meestal heb ik 
dan hun aandacht. Vervolgens gaan 
we aan de slag en probeer ik ze aan 
het denken te krijgen met vragen zo-
als: “Waar wil je mee bezig zijn, wat 
moet er in je werk zitten om het leuk 
voor je te maken? Dan leg ik uit dat 
er vijf elementen zijn die belangrijk 
zijn om te weten te komen wat bij je 
past. En dat we hiernaar gaan kijken. 
Deze elementen, die een belangrijk 
onderdeel van ons systeem uitmaken 
zijn:
- Gemotiveerde vaardigheden. Dit 
zijn de vaardigheden die je, zonder 
erbij na te denken het eerste gebruikt 
en die je het gevoel geven lekker 

bezig te zijn; waardoor je de tijd 
vergeet. Die zo natuurlijk aanvoelen 
dat ze rechtstreeks uit het ‘gezond 
verstand’ lijken voort te komen.
- Motiverende onderwerpen. Dit 
zijn de dingen in je leven waarmee 
je een duidelijke affiniteit hebt en 
waarmee je graag bezig bent, omdat 
ze je boeien.
- Motiverende werkomstandigheden: 
op welke manier en in welke setting 
ben je graag bezig? Wil je graag 
veel aandacht krijgen, ga je graag 
uitdagingen aan, hou je van een vast 
schema? Dat soort vragen komen 
aan de orde.
- Dan heb je nog de motiverende 
werkrelaties: werk je graag samen 
met andere mensen, of liever alleen. 
Geef je graag leiding of ben je meer 
iemand die deel wil uitmaken van 
een team?
- En tenslotte kijken we naar de 
centrale drijfveer. Dit is de stuwende 
kracht in de andere vier onderdelen: 
waar zit je grootste voldoening, zit 
deze bijvoorbeeld in het bereiken 
van het doel, in het hebben van 
invloed, in het contact met andere 
mensen?

We werken aan de hand van 
verhalen: de leerlingen 
schrijven over activiteiten 

in hun leven waar ze plezier aan 
hebben beleefd. Ik leg uit dat de 
beste manier om te weten te komen 
hoe je in elkaar zit is om te kijken 
naar je verleden. Want als je nu 
probeert te kijken naar wat jou moti-
veert en waar jij vervulling in vindt, 
dan is dat lastig. Als je je motivatie 
of aanleg ziet als de kern, dan kan 
je je voorstellen dat deze ingekap-
seld is door invloeden van thuis, de 
maatschappij, school etc. En dat het 
moeilijk is om van buiten hier naar 
te kijken en hier bij te komen. Maar 
door naar je verleden te kijken, naar 
de gebeurtenissen, de onderwerpen, 
je reacties, je plezier kun je als het 
ware door de invloeden heen bij de 
kern komen.’
 
Aan het einde van het programma 
beschikken de leerlingen over een 
soort kompas, hun eigen ‘motiva-
tiekompas’. En weten ze waar hun 
kracht ligt. Het motivatiekompas 
wijst hun de richting die het beste 
past. Het is echter een illusie, zo 
wordt de leerlingen ook verteld, om 
een volledige overlap tussen het 

motivatiekompas en de beroepsom-
schrijving van je baan na te streven. 
Ieder werk heeft nu eenmaal ‘rot-
klusjes’ die ook gedaan moeten wor-
den. En vaak houden mensen zich 
in hun vrije tijd ook nog met dingen 
bezig die ze graag doen waarvoor in 
het werk geen tijd of ruimte is. 
In het laatste onderdeel van het pro-
ject gaan de leerlingen met behulp 
van het kompas op zoek naar een 
studierichting. 

‘Als je ziet hoeveel studenten na het 
eerste jaar van studie veranderen dan 
kan je constateren dat het niet goed 
gaat met de begeleiding van studie- 
en beroepskeuze op dit moment. Een 
kwart van de WO-studenten en bijna 
20% van de HBO-studenten ver-
andert binnen twee jaar van studie. 
Ook de overheid ziet dit in: de Raad 
voor Werk en Inkomen heeft onlangs 
de alarmklok geluid over de bege-
leiding bij studiekeuze. Ik hoop met 
onze programma’s in deze lacune te 
voorzien. En voor de werkgevers is 
het natuurlijk ook actueel: er is een 
gebrek aan goede arbeidskrachten, te 
veel mensen branden op doordat ze 
niet op de goede plek zitten en niet 
het werk doen dat ze willen doen. 
Bij navraag blijkt dat 40% van de 
mensen die werken niet tevreden is 
over het werk dat ze doen. Als je je 
indenkt wat een narigheid en stress 
dat teweegbrengt, al die mensen die 
s’avonds ontevreden en onvervuld 
thuiskomen en dat vervolgens afrea-
geren op hun omgeving.’

‘Er is de laatste 20 jaar wel al 
veel veranderd en gebeurd in het 
denken over werk en leven. Ook 
de werkgevers zijn zich bewuster 
geworden van het belang van de 
“juiste persoon op de juiste plek” en 
doen er meer aan om dit te realise-
ren. Stel je voor dat de jongeren van 
nu vanuit een ander bewustzijn naar 
werk en geld verdienen kijken. Dat 
ze zich realiseren dat het mogelijk is 
om werk te doen waar je van geniet 

en dat bij je past. En, dit zijn ook de 
mensen die over een tijdje posities 
innemen waarin zij invloed uitoefe-
nen en deze bewustzijnsverandering 
in bedrijven en andere werkplekken 
kunnen teweegbrengen.’

Dat is de kern van wat hij wil be-
reiken: het motivatiebewustzijn bij 
de jongeren, die de toekomst gaan 
bepalen, ontwikkelen en versterken. 
Wie weet bereiken we dan ooit de 
situatie dat inderdaad ieder mens 
datgene doet wij hij het liefste doet 
en het best bij hem past! 

Ton Philips is een telg uit de 
beroemde Philips familie. In ons 
gesprek komt ook zijn jeugd aan 
de orde. Hoe komt een man op zijn 
leeftijd ertoe om, na  een lang wer-
kend bestaan, zich nog zo intensief 
in te zetten voor dit project?

‘Mijn ouders hebben hun kinderen 
geleerd dat bidden tot God geen 
éénrichtingsverkeer is, maar dat 
bidden ook betekent dat je luistert 
naar God en leiding kan krijgen voor 
het dagelijks leven. Ik was vijf toen 
mijn moeder mij een keer tijdens een 
spelletje vroeg wat mijn allergroot-
ste wens was. Ik zei toen blijkbaar 
eerst: een tafel vol ijsjes. Vervolgens 
bedacht ik mij en zei: nee, toch niet.
Wat ik wil is dat alle mensen in de 
wereld mogen leren om naar God te 
luisteren.’

Zijn ouders hadden, nadat zij 
in aanraking waren gekomen 
met wat in Nederland de 

‘Morele Herbewapening’ heette, 
besloten om onder Gods leiding te 
leven. Zij hielden iedere dag ‘stille 
tijd’ om zich af te vragen: wat vraagt 
God van ons? Zowel voor als na de 
Tweede Wereldoorlog waren zijn 
ouders intensief bij deze beweging 
betrokken. De beweging, ontstaan in 
het Engelse Oxford en geleid door 
de Amerikaanse Lutherse predikant 
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Frank Buchman, begon sinds 1924 
geleidelijk aan wortel te schieten in 
Nederland.

In de moeilijke jaren tussen de 
twee Wereldoorlogen in sprak de 
aanpak van de Oxfordgroep vooral 
mensen in de kerken aan. Er werden 
informele bijeenkomsten georga-
niseerd, waar mensen vanuit hun 
geloofsovertuiging met elkaar over 
belangrijke levensvragen spraken en 
ervaringen deelden. Het geloof had 
een praktische betekenis: hoe kon 
je problemen oplossen, als je niet 
bereid was bij jezelf te beginnen. De 
beweging nam een enorme vlucht, 
velen vonden een levend geloof, 
een zin voor hun leven. In 1937 
mondde dit uit in een grootschalige 
bijeenkomst in Utrecht tijdens de 
Pinksterdagen met de naam ‘Nieuw 
Nederland loopt van stapel’. In 1938 
ging er een andere wind waaien 
toen Frank Buchman, de oprichter, 
opriep tot een morele en geestelijke 
herbewapening. Dit in antwoord op 
de militaire bewapening die overal 
in Europa gaande was. In Nederland 
schaarden zich vele vooraanstaanden 
achter deze oproep tot aan koningin 
Wilhelmina toe. Mensen hoopten dat 
zo een nieuwe wereldoorlog voorko-
men kon worden.

‘Ik heb hier veel van meegekregen 
en ben zowel in mijn denken als 
handelen hierdoor beïnvloed’, zegt 
Ton. ‘Na de oorlog ben ik op vijf-
tienjarige leeftijd met mijn ouders 
meegegaan naar de Wereldconferen-
tie  van Morele Herbewapening in 
Zwitserland, waar ook Duitsers aan 
deelnamen. Dit heeft een enorme 
indruk op mij gemaakt. Op het 
congres was ook een Franse vrouw, 
Irène Laure, die erg geleden had on-
der de oorlog. Toen zij Duits hoorde 
spreken, besloot zij om te vertrek-
ken. Zij liep de zaal uit en kwam op 
de gang Frank Buchman tegen en 
zei: ik vertrek, want ik kan hier niet 
zijn als er Duitsers zijn. Buchman 
heeft toen tegen haar gezegd: “Wat 
voor een Europa zal er ontstaan als 
we geen antwoord vinden op dit 
soort haat?” Deze woorden brachten 
haar het inzicht dat haat nergens toe 
leidt en  dat alles wat zij de Duit-
sers toewenstte, net zo erg was als 
de oorlogsdaden van de Duitsers. 
Zij heeft vervolgens in elf  van de 
twaalf  staatsparlementen in Duits-
land haar excuses uitgesproken voor 
de haat die zij gekoesterd had tegen 

de Duitsers.  Konrad Adenauer, de 
toenmalige Duitse Bondskanselier, 
heeft later gezegd dat deze vrouw 
meer dan enig persoon heeft gedaan 
om een brug te slaan tussen Frank-
rijk en Duitsland.’

Tijdens ons gesprek vertelt hij 
dat dankzij zijn vader, Frits 
Philips, een kleine vierhonderd 

Joden de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog hebben over-
leeft. Na lang aarzelen en onderhan-
delen was zijn vader ingegaan op het 
verzoek van  Berlijn om werk aan 
gevangen te verschaffen in het kamp 
Vught. Een van de voorwaarden die 
zijn vader stelde, was dat de mede-
werkers van Philips zelf mochten 
bepalen wie deel uitmaakten van het 
“speciale Philips-Kommando”. Als 
Jood, behorend bij het Kommando, 
was je beschermd tegen deportatie. 
De niet-Joodse gevangenen hadden 
grote voordelen en waren een stuk 
beter af dan de andere gevangenen. 
Ze kregen bijvoorbeeld iedere dag 
een warme maaltijd. Toen het kamp 
werd gesloten werden ook de leden 
van het Kommando gedeporteerd. 
Tegen die tijd bestond het hele 
Philips-Kommando uit Joden. Ze 
werden, wegens groot tekort aan 
arbeidskrachten als ‘facharbeiter’ 
in Duitse fabrieken te werk gesteld. 
Hierdoor heeft 80% van hun het 
overleefd. 
 
Toen Ton van school kwam, ging hij 
naar de TH in Delft: een logische 
keuze met tienen voor wiskunde en 
een vader als ingenieur. En met het 
idee dat hij later in het bedrijf zou 
gaan werken dat door zijn grootva-
der was opgericht. Maar hij kwam er 
snel achter dat de techniek hem niet 
werkelijk boeide. In zijn inleiding 
van het boek van Arthur Miller 
schrijft Ton: “Achteraf gezien zou 
het me heel wat waard zijn geweest 
als ik al op jonge leeftijd inzicht had 
gehad in mijn natuurlijke ‘motivatie-
patroon’. Dat zou me heel wat vallen 
en opstaan bespaard hebben.” Na het 
afbreken van zijn studie, heeft hij 
lange tijd als vrijwilliger gewerkt bij 
de Morele Herbewapening.

‘We reisden de hele wereld over met 
een eigengemaakte musical: The 
Vanishing Island.  Dit was ten tijde 
van de koude oorlog. De boodschap 
van de musical was dat de keuze niet 
was communisme of kapitalisme, 

maar dat er een derde mogelijkheid 
was, namelijk die van verandering, 
verzoening en samenwerking.’

Ton was technicus en zorgde voor 
het geluid. ‘We kwamen echt overal 
met deze musical, werden door de 
meest uiteenlopende landen met 
open armen ontvangen en alle VIP’s 
en hoge figuren kwamen kijken.’

Tenslotte, na 11 jaar rondtrekken, 
besloot hij zich met zijn toenmalige 
vrouw te gaan settelen. Hij ging wer-
ken bij Philips Telecommunicatie in 
Hilversum. Telefooncentrales bleken 
hem minder te interesseren. Nadat 
hij uitgezonden was naar Mexico 
en weer terug was in Hilversum 
probeerde hij een plek te krijgen bij 
Sociale Zaken in Eindhoven. Dit 
lukte niet en tijdens de periode dat 
hij in de directie zat bij Philips Tele-
communicatie kwam hij in aanraking 
met het systeem van Miller.

‘Ik was onmiddellijk gegrepen, ik 
heb hem opgezocht en gezegd dat 
ik met deze methode wilde werken. 
Het eerste wat Miller deed, was een 
analyse maken van mijn motivatie, 
mijn natuurlijke begaafdheden. Hij 
constateerde onder meer dat ik be-
wust of onbewust gedreven ben om 
uitdagende concepten te realiseren, 
concepten waardoor mensen en 
organisaties beter kunnen functione-
ren. Daarna heb ik geprobeerd om 
binnen Philips mensen geïnteres-
seerd te krijgen om op deze manier 
naar werk en personeelsmanagement 
te kijken. Maar ik kreeg geen voet 
aan de grond en en het lukte mij 
niet. Uiteindelijk, toen ik zesenvijf-
tig jaar was en ik gekozen heb voor 
de oprichting van Emergo, ben ik 
echt mijn eigen ding gaan doen en 
had ik een werksituatie gerealiseerd 
die bij mij  past en waarin ik op mijn 
plek ben.”
En nu, ver over de pensioenge-
rechtigde leeftijd, zet hij zich nog 
met energie en daadkracht in voor 
zijn droom: ‘het vergroten van het 
motivatiebewustzijn bij jongeren, 
zodat zij vanuit dit bewustzijn hun 
werkend bestaan kunnen inrichten.’

Is Ton Philips een levend bewijs van 
een uitspraak van Miller, die zegt: 
“Wanneer we iets doen wat bij onze 
begaafdheid past, lijkt het werk geen 
werk meer, maar eerder een hobby. 
Daardoor lijkt een onuitputtelijke 

energievoorraad te worden aange-
boord?”
‘Nou, deze energievoorraad is echt 
niet meer onuitputtelijk. Maar ik 
kan er vaak wel weer bij komen. 
Als ik opgeslokt wordt door allerlei 
dagelijkse dingen, waardoor ik het 
perspectief verlies of de zin om iets 
te gaan doen, dan stop ik en vraag 
ik mijzelf: ‘met welk idee ben ik 
eigenlijk bezig, waar gaat het mij 
om?’ Ik verbind mij daar weer mee 
en als ik dan één of twee stappen in 
die richting zet, begint mijn energie 
weer te stromen.’

Meestal begint hij, evenals zijn 
ouders, zijn dag met ‘stille tijd’.

‘In de ochtend ga ik zitten en vraag 
ik mijzelf af: “Wat wordt vandaag 
van mij verwacht?”. Of ik vraag: 
“God wat kan ik vandaag voor u 
doen?” Een tijdje geleden, toen ik 
het heel druk had, kreeg ik in mijn 
stille tijd de boodschap: ‘Er is vol-
doende tijd om alle essentiële dingen 
te doen’. Sindsdien vraag ik mijzelf: 
‘is het essentieel waar ik mee bezig 
ben?’ Zo ja, dan weet ik dat er tijd 
voor is.’

En dan zegt hij, grinnikend: 

‘Ik moet nu denken aan een anec-
dote over Buchman (de grondlegger 
van de Morele Herbewapening). 
Toen iemand tegen hem zei: ik heb 
het te druk om iedere dag een half 
uur stille tijd te nemen, zei hij: “Dan 
moet je een uur nemen.” 

‘Ik vind het juist 
zo wezenlijk dat we 
leren accepteren 
dat we zijn zoals 
we zijn. En hierbij 
kan inzicht in ons 
motivatiepatroon 
of onze blauwdruk 
helpen’

‘De laatste tijd krijg ik in mijn stille 
tijd de ingeving dat ik  goed voor 
mijzelf moet zorgen. Ik heb van 
thuis uit een sterk plichtsgevoel 
meegekregen. En mede daardoor 

ben ik er niet aan toegekomen mij 
af te vragen wat ik op persoonlijk 
gebied en in de dagelijkse dingen 
graag wil. Ik vind het bijvoorbeeld 
heel moeilijk om op een goede 
manier boos te zijn: ik ontplof of 
slik alles in. Ik ben in wezen een 
tamelijk driftig mens, net als mijn 
moeder. Zij kon heel driftig zijn, 
een eigenschap die zij veroordeelde 
en vooral niet bij haar kinderen 
terug wilde zien. Mijn drift werd 
behoorlijk de kop ingedrukt. Wel 
heb ik veel zicht op de grote lijnen: 
mijn doel of drive, maar in de kleine 
dagelijkse dingen vind ik dit nog 
steeds lastig.’

Als ik Ton vraag of hij zelf  het ge-
voel van roeping kent in zijn leven, 
zegt hij:

‘Ik spreek nooit over roeping, dat 
staat voor mij teveel buiten mijzelf. 
Daarbij kan dat het gevoel geven iets 
te moeten veranderen aan onszelf, 
dat we onszelf gaan beoordelen en 
forceren. Ik vind het juist zo wezen-
lijk dat we leren accepteren dat we 
zijn zoals we zijn. En hierbij kan in-
zicht in ons motivatiepatroon of onze 
blauwdruk helpen. Ik heb wel altijd 
gevoeld dat ik datgene moest doen 
wat ik wilde doen en dit bestond in 
mijn geval uit het leveren van een  
bijdrage, uit het willen helpen ervoor 
te zorgen dat de wereld en de men-
sen zo kunnen zijn zoals ze ‘horen’ 
te zijn. En misschien ook wel dat ik 
zelf wil zijn zoals ik vind dat ík hoor 
te zijn. Ik denk dat ik daarom ook 
altijd bezig ben met het leren van 
nieuwe dingen, ik wil mijzelf blijven 
ontwikkelen en blijven groeien.” 

Binnenkort stopt Ton met zijn werk 
voor  Emergo BV en gaat hij onder 
de vlag van de Stichting Emergo 
zich focussen op het project voor 
scholieren.  Daarnaast heeft hij nog 
andere dromen. 

‘Als ik de tijd heb, wil ik mij ver-
diepen in de methode van Brandon 
Bays, die o.a. het boek De helende 
reis heeft geschreven. Ik heb haar 
meegemaakt tijdens een workshop 
en vind het prachtig werk. Ik zou 
graag meer expertise willen krijgen 
in het helpen van mensen om oude 
trauma’s los te laten. En wie weet 
wat ik nog los blijk te kunnen laten.’

Ook is hij gegrepen door het 
werk van  Harville Hendrix 
dat uitgaat van het idee dat 

het mogelijk is te komen tot “een 
bewust huwelijk”. Zijn werk gaat uit 
van het idee dat de meeste men-
sen bewust of onbewust op elkaar 
verliefd worden omdat ze denken of 
voelen “heel” te kunnen worden door 
of met die ander. Als dit vervolgens 
niet gebeurt, ontstaat er een machts-
strijd: 50% van de mensen gaan dan 
uit elkaar, 45% schikt zich in de 
situatie en 5% gaat door naar een 
“bewust huwelijk”. En daarin reali-
seer je je dat je de deuken die je zelf 
hebt opgelopen als kind projecteert 
op je partner. En leer je dat je, door 
je partner te faciliteren om “heel” te 
worden, zelf ook “heel” wordt. 

‘Ik heb, toen mijn vrouw Ineke 
nog leefde met haar samen een 
workshop bijgewoond van Hedy 
en Yumi Schleiffer, die werken met 
het gedachtegoed van Hendrix. Dit 
heeft ons geholpen ons huwelijk op 
een hoger plan te brengen.”  “Maar, 
zegt hij lachend, als ik hier work-
shops in ga geven, is het misschien 
wel handig dat ik eerst een partner 
heb.” Nog een snood plan voor een 
vitale man op leeftijd. En een mooie 
afsluiting voor ons gesprek. n

Zie voor meer informatie over 
Emergo en over het project  
‘Ontdek je passie’:
www.emergo.com
www.stichtingemergo.nl
www.ontdekjepassie.nl


