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Het kostte mijn moeder moeite om mij los te laten. Andersom 
ook: ik voelde me loyaal en nog altijd verantwoordelijk voor 
haar geluk. Toen ik eens uitriep: ‘Mijn moeder moet in therapie’, 
reageerde mijn man: ‘misschien moet jij dat zélf eens doen’. 
Pislink was ik, want met mij was toch niets mis? Toch heb ik 
zijn raad opgevolgd. Het duurde maanden voordat ik mijn 
beschermlagen liet vallen. In eerste sessies beweerde ik nog stellig 
dat ik geen vader heb gemist. Hoe kun je iemand missen die je 
nooit hebt gekend? 

Dertig jaar na mijn vaders dood begon ik alsnog te rouwen. 
Ook wilde ik hem begrijpen en ontdekken wie hij nu eigenlijk 
was. Deze ontdekkingstocht leverde waardevolle gesprekken 
en inzichten op, maar ik was ook verbijsterd: waarom is er 
nooit over hem gesproken? Even leek het erop dat mijn moeder 
mijn zoektocht steunde. Maar ze kon het uiteindelijk niet. Te 
confronterend en te pijnlijk, bekende ze. Pas vlak voor haar 
dood, in 2014, heeft ze vrede gekregen met mijn vaders dood.

Vrijheid
Of ik zijn keuze ooit echt zal begrijpen, weet ik niet. Zo ongeveer 
alle boeken en studies die over suïcide gaan heb ik bestudeerd, 
maar er is niets of niemand die me een sluitend antwoord kan 

geven. Wat ik inmiddels wel weet, is dat hij radeloos was en ervan 
overtuigd was dat wij zonder hem beter af zouden zijn. Het lijkt 
erop dat hij ons vrijheid gunde zonder zijn ballast.

Hoezeer ik dat rationeel kan begrijpen, kan zijn dood me op 
onverwachte momenten nog steeds overspoelen. Dan denk 
ik: was nog even blijven leven, dan had je kunnen zien hoe ik 
mijn best doe. Alsof ik hem had kunnen redden! Toen ik zelf 
moeder werd, voelde ik vlagen van ongeloof: hoe kan iemand in 
godsnaam zijn dierbaren verlaten? En soms is er gewoon keihard 
verdriet, bijvoorbeeld wanneer ik onze kinderen liefdevol in de 
weer zie met hun vader. Dat heb ik dus gemist, denk ik dan.

Onder ogen
Een lieve tante zei mij ooit: ‘Jij kunt alles, behalve geloven in 
jezelf ’. Inderdaad heb ik de neiging om mezelf klein te maken. 
Diep in mij is er altijd de angst om te vallen, zonder dat ik de 
kracht heb om op te staan. Maar ik herken deze gevoelens nu 
en ik kan erover praten met mensen die me kunnen troosten en 
helpen. Dat is het belangrijkste wat het me heeft gebracht om 
‘mijn verhaal’ onder ogen te leren zien: ik ben niet meer alleen. 
Ik hoef me niet meer groter, stoerder en gaver voor te doen dan 
ik ben. Ik mag er gewoon zijn.
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CONDITIONERING DOOR ASSOCIATIE

psychopraat

Mijn hond Bruintje, een recalcitrante Beagle, had een 
diepgewortelde angst voor bruggen. Na oeverloos gemopper, 
getrek en kilo’s snoep was ik ten einde raad. Een goede 
vriend - en tevens hondentrainer - gaf mij het advies om ‘t 
roer totaal om te gooien. Geduld en oefening, daar zouden 
wij baat bij hebben. Met alle tips in mijn achterhoofd liep ik 
met Bruintje naar een brug en stopte waar hij begon met 
tegenstribbelen. Ik herhaalde dit ritueel diverse dagen en 
tot mijn verbazing begon Bruintje te wennen. Vervolgens 
verlegde ik Bruintjes grens een paar meter en u snapt het  
al, weer die gewenning. Na weken van geduld en smokkelen  
met meters liep hij probleemloos mee over de brug: zijn  
angst was verdwenen. 

Dit fenomeen noemen we in de hedendaagse psychologie 
‘conditioneren door associatie’. Ivan Pavlov, een Russische 
wetenschapper en Nobelprijswinnaar voor de Fysiologie en 
Geneeskunde, experimenteerde als eerste met honden en 
ontdekte dat zij te beïnvloeden waren door associatie.
John Watson, een Amerikaanse psycholoog, ging nog wat 
verder en onderzocht dit gegeven bij mensen en lanceerde 
het begrip ‘conditionering middels associatie’. Hij ontdekte 
dat conditioneren het proces is van verandering van een 
onvoorwaardelijk reflex, naar voorwaardelijk reflex. 

Conditioneren is dus het leren door associatie. Oftewel: als 
je maar vaak genoeg hetzelfde ervaart zal je brein er steeds 
beter op reageren en het uiteindelijk als gemeengoed gaan
ervaren. Meestal moet associatie in kleine stapjes geschie-
den. We kunnen conditionering gebruiken om iets aan- of af 
te leren. Stel: iedere ochtend pak je haast automatisch een 
kop koffie. Ga nu over op thee, je zult je dan geruime tijd op 

deze verandering moeten focussen. Maar na verloop 
van tijd ga je merken dat het nemen van thee nu ook 
automatisch gaat. Je ochtendritueel heeft een proces 
van conditionering ondergaan.

Mijn eerste werkgever hou ik verantwoordelijk voor jaren 
van geestelijke mishandeling en tirannieke onderdrukking. 
Dit heeft geresulteerd in niet alleen een diepgewortelde angst 
voor hem, maar ook voor alle daarop volgende werkgevers. 
Ik hield het bij geen enkele werkgever langer dan twee á drie 
jaar uit. Dit schrijnende probleem kregen mijn psycholoog en 
ik, ondanks de vele inspanningen, niet onder controle. Totdat 
ze mij adviseerde een grote foto van mijn eerste werkgever 
aan mijn computer te plakken. De eerste paar weken werd 
ik letterlijk geteisterd door buikpijn en misselijkheid bij het 
continu aanschouwen van genoemde foto. Toch begon na 
verloop van tijd mijn buikpijn af te nemen en werd zelfs mijn 
misselijkheid beduidend minder. Ik kon steeds beter naar de 
man kijken en mijn angst nam af. Er kwam zelfs een moment 
waarop ik kon glimlachen bij het aanschouwen van zijn foto. 
Mijn brein had middels associatie een 
conditionering ondergaan van diepe 
angst naar onverschilligheid. Hoe 
eenvoudig, doch doeltreffend 
een therapie soms kan zijn!
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‘Pislink was ik, 
want met mij was 
toch niets mis?’


