Interview

Van vastdenken
naar omdenken
Een interview met Berthold Gunster:
de Houdini van de levensproblemen
Berthold Gunster verrijkte de Nederlandse taal met zijn begrippen Ja-Maar,
vastdenken en omdenken. Hij schreef hier acht veelgelezen boeken over. Meer
dan 500.000 mensen hebben deelgenomen aan een trainingsprogramma
over Omdenken. Wat is het geheim van zijn stille succes?
Tekst: Ad Bergsma

Hoe ben je in de wereld van het theater terechtgekomen?
‘Na het gymnasium in Apeldoorn ben ik sociale geograﬁe gaan
studeren in Utrecht. Mijn motivatie was vrij eenvoudig. Ik had
een leuke leraar aardrijkskunde en ik zag mezelf wel voor de
klas staan. Mijn vriendin – en huidige partner – zat echter op
de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar. Dat was
ook een soort lerarenopleiding, maar dan met het vak drama.
Dat vak was natuurlijk veel leuker en de mensen op die opleiding waren veel leuker, extraverter en gepassioneerder. Aan
het eind van het eerste jaar sociale geograﬁe ben ik gestopt en
overgestapt naar de Akademie.’

Is een theateropleiding een goed begin als je wilt leren hoe te
leven?
‘Zeker. Wat je leert van het theater, maar eigenlijk vooral van
improvisatietheater, is het vermogen problemen te accepteren.
Als op het toneel een medespeler opkomt en die zegt “Grom
grom, ik ben een beer”, dan levert het geen scène op als ik
reageer met “Je bent helemaal geen beer” of “Moet ik nou bang
worden?!”
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Op toneel leer je problemen te accepteren en – sterker nog – ze
te vergroten. Op toneel leer je te spelen met problemen. Voor
een acteur is een probleem een mogelijkheid. Het begin van
een verhaal. Je zegt geen “ja-maar” tegen een probleem, maar
“ja-en”. Je accepteert de situatie en beweegt erin mee.’

Wanneer merkte je voor het eerst dat deze levenshouding ook
relevant was voor je eigen leven?
‘Toen mijn vriendin verliefd werd op een studiegenoot. Het
voelde als het einde van de wereld, alsof ik door een gootsteenputje verdween. Ik voelde me eenzaam, verlaten en doodongelukkig. Maar opeens realiseerde ik me dat ik in zekere zin ook
een rol speelde. Ik kon me zo voelen én ik kon tegelijkertijd
observeren dat ik me zo voelde. Dat inzicht gaf me het gevoel
alsof ik niet meer alleen was. Blijkbaar beschikte “ik” over een
andere entiteit, die “mij” kon waarnemen. Ik kon me ellendig voelen en zwelgen in het probleem, maar ook geïnteresseerd beschouwen wat er met me gebeurde. Wij hoeven niet
met onze problemen samen te vallen. Wij kunnen ze voelen,
berijden, bespelen. Wij zijn niet onze problemen. Wij hebben
problemen.’
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heb je een probleem?

ja

nee

Wat deed je besluiten om met deze levensles de boer op te gaan?
‘In de beginjaren na mijn studie deed ik van alles. Dagvoorzitterschappen, trainingen in presentatievaardigheden, en daarnaast regisseerde ik. Ik merkte echter al snel dat alles wat met
“de theateroefeningen” te maken had, de oefeningen in “ja-en”zeggen, door mensen buiten het theater niet alleen als uiterst
vermakelijk, maar ook als zeer leerzaam ervaren werd. Dat
maakte dat ik rond 1998 besloten heb een “Ja-maar Show” te
maken rond dit principe. Achteraf gezien stond dit programma
aan de basis van alles wat daarna is gebeurd.’

kun je er iets aan
veranderen?

ja

nee

De Ja-maar Show trok volle zalen. Maar is het eigenlijk wel
handig als iedereen altijd problemen probeert te omarmen?
‘In het gewone leven is het aanvaarden van problemen vaak
niet verstandig. Je leert terecht van je ouders om problemen
te voorkomen. “Wil je oversteken? Leuk, maar … kijk eerst naar
links, dan naar rechts en dan nog een keer naar links.” In
het gewone leven is “ja-maar” – oppassen voor gevaar – een
zinvolle reﬂex. Alleen komt je leven tot stilstand als je altijd
“ja-maar” zegt en geen enkel risico neemt. Bovendien zijn er
dingen die je helemaal niet kunt voorkomen, en dan is het probleem omarmen en omdenken beter. Het mooie van omdenken is dat het in de kern gebaseerd is op dezelfde houding
waarmee een acteur een probleem benadert.’

Hoe slaagde je erin het ‘best bewaarde geheim van Nederland’
te worden?
‘Wat helpt, is dat we geen haast hebben. Onze focus ligt op de
verre toekomst. We willen bij voorkeur in alle luwte en stilte
bouwen aan een inhoudelijk goed verhaal. Publiciteit kan mooi
en nuttig zijn, maar het kan ook ten koste gaan van de boodschap die je wilt vertellen. Het streelt je ego om publiciteit te
krijgen – beroemd worden is zo’n beetje het hoogst haalbare in
dit tijdsgewricht – maar het is goed om je te realiseren dat journalisten hun eigen belang hebben. Een spannend verhaal. Kijkcijfers. Onthullingen. Primeurs. Op zich is daar niks mis mee,
maar dat belang loopt niet altijd parallel met ons belang. Om
die reden gaan we erg voorzichtig met aanvragen van pers om.’

De theorie van het omdenken laat zich uitleggen op een bierviltje. Hoe verklaar je het dat je met zo’n relatief eenvoudige
boodschap zo veel mensen iets nieuws te vertellen hebt?
‘De essentie van omdenken is inderdaad zeer eenvoudig – maak
van een probleem een mogelijkheid – maar met dat inzicht
begint het pas. Wat is een probleem eigenlijk voor ding? Gaat
het om iets wat er niet is en wel zou moeten zijn? Of heeft
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maak je dan geen zorgen

het betrekking op iets wat er is, maar wat er niet zou moeten
zijn? Wat is het verschil tussen die twee? De ene categorie
problemen vergt een totaal andere benadering dan de andere
categorie.
En als je een aantal problemen hebt gedeﬁnieerd, welk probleem
kies je dan om te gaan omdenken? In ieder leven, in elk bedrijf,
op elk moment spelen er tientallen, zo niet honderden problemen, die allemaal ook nog eens op een ingewikkelde manier
met elkaar samenhangen. Welk probleem is dan geschikt om
“om te denken”? De kans is namelijk groot dat een probleem
dat je op de ene plek succesvol aanpakt, op de andere plek een
nieuw, soms zelfs groter probleem veroorzaakt. Veel van onze
problemen komen voort uit oplossingen in het verleden.

‘Wij zijn niet onze problemen.
Wij hebben problemen.’
Neem een vader die zegt: “Mijn zoon is druk.” Tja. Zo’n eenvoudige probleemomschrijving roept natuurlijk allerlei vragen op.
Wat is precies druk? Is het kind altijd druk? Is de drukte gekoppeld aan bepaalde momenten van de dag of bepaalde momenten van het jaar? Heeft jouw gedrag invloed op het kind? En
zelfs als je al die vragen beantwoord hebt, dan kan het nog
goed zijn dat er een probleem achter het probleem zit. Waaróm
is je kind druk? Is het faalangstig? Onzeker? Of kan het zijn
creatieve energie niet kwijt?
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Daarna komt de volgende vraag, hoe zou je van dit probleem
een mogelijkheid kunnen maken? Is die vraag makkelijk te
beantwoorden? Nee, integendeel. Meestal niet. Er is namelijk
niet één strategie waarmee je elk probleem “even” zou kunnen
omdenken. Daar is de werkelijkheid veel te complex voor. In
mijn boek Huh?! De techniek van het omdenken onderscheid ik
vijftien verschillende benaderingen, uiteenlopend van wachten
en accepteren tot ontregelen en omkeren.

‘Je leven komt tot stilstand als je altijd
“ja-maar” zegt en geen enkel risico neemt.’
Wat het vooral zo lastig maakt is dat je, om te kunnen omdenken, over zeer uiteenlopende vaardigheden moet beschikken.
In eerste instantie vereist het een – zou je kunnen zeggen –
wetenschappelijk attitude. Om het probleem goed te kunnen
duiden moet je nauwkeurig en geduldig kunnen observeren en
analyseren. Om problemen daarna om te kunnen denken, moet
je juist over creatieve vermogens beschikken. Die combinatie
van noodzakelijke vaardigheden maakt dat omdenken in de
praktijk een stuk lastiger is dan het bij zo’n korte omschrijving
misschien lijkt.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over onze neiging probleem op te lossen (wat een totaal andere benadering is dan
omdenken), laat staan onze neiging problemen te verergeren.
Dit laatste noem ik vastdenken: van een probleem een ramp
maken. In de helft van de gevallen is omdenken niets meer dan
stoppen met vastdenken. De drukte van de zoon kunnen we ook
begrijpen als een fase in de ontwikkeling tot man. Fysieke durf,
onrust en nieuwsgierigheid zijn bruikbaar in je persoonlijke
ontwikkeling. Maar ook stoppen met vastdenken is makkelijker gezegd dan gedaan.’

laat het overwegend blanke publiek zien dat hij begrijpt dat
zij waarde hechten aan het symbool. Het overwegend blanke
publiek juicht hem toe en vervolgens wint Zuid-Afrika de
ﬁnale. Met één goed getimed gebaar heeft Mandela de springbok veranderd van een symbool voor racisme in een symbool
voor verzoening.
Dichter bij huis kan een juﬀrouw het populairste meisje in de
klas de les lezen als zij een dik nieuwkomertje pest. Het gevolg
zal zijn dat het pesten minder zichtbaar wordt, maar dat er
verder weinig verandert. Als de juf in plaats daarvan het populaire meisje ophemelt vanwege haar leiderschapscapaciteiten
en aangeeft haar hulp nodig te hebben om de nieuwkomer een
ﬁjne tijd in de klas te bezorgen, kan het pesten zomaar ophouden. Het populaire meisje is trots en de nieuwkomer haalt
opgelucht adem.’

Heb je jezelf leren omdenken of heb je het omdenken van
iemand geleerd? Wie zijn je inspiratiebronnen geweest?
‘Zoals ik eerder vertelde, ligt mijn theaterachtergrond – jazeggen tegen problemen – aan de basis van het omdenken. De

Berthold Gunster (1959) is de grondlegger van het Omdenken. Hij
volgde het gymnasium in Apeldoorn en de Akademie voor Expressie
Utrecht. Daarna werkte hij als regisseur en schrijver bij diverse theatergezelschappen. Hij schreef inmiddels acht boeken rond zijn gedachtegoed, waaronder: Omdenken. Kijk – denk – creëer, Huh?!, Ja-maar,
wat als alles lukt? en Ik ben oké, jij bent een sukkel. www.jamaar.nl

Kun je ook voorbeelden geven van omdenken dat veel verder
gaat dan stoppen met vastdenken?
‘Op de website www.omdenken.nl staan letterlijk duizenden
voorbeelden. Neem bijvoorbeeld het bruidspaar dat in de ﬁle
komt te staan en daar uitstapt om ter plekke enkele trouwfoto’s te schieten. Of Nelson Mandela die onder grote druk staat
om de springbok als symbool van het nationale rugbyelftal te
verbieden. De zwarte bevolking associeert de springbok met
onderdrukking. Mandela verschijnt vervolgens voorafgaand
aan de ﬁnale van het wereldkampioenschap op het veld als
supporter met een rugbyshirt waarop het symbool prijkt. Hij
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Britse acteur Keith Johnstone, de grondlegger van het improvisatietheater, is wat dat betreft een belangrijke inspiratiebron geweest. Hij sprak over het verschil tussen “blokkeren”
– een idee, gedachte, probleem of mogelijkheid verwerpen – en
“accepteren” – de werkelijkheid “voor waar nemen” en er iets
mee doen, iets aan toevoegen, ermee spelen. Bekende uitspraken van hem zijn bijvoorbeeld dat je niets kunt leren zonder te
falen. Hij nodigt mensen uit op het podium een verbond aan te
gaan, omdat je dan tenminste niet alleen bent.

‘Hoe actiever je betrokken bent bij het
vormgeven van je eigen leven, hoe meer
je de kwaliteit van je leven verrijkt.’
In het werken met acteurs heb ik in het verlengde van zijn
visie een serie oefeningen ontwikkeld die aan de basis liggen
van het omdenken, alhoewel dat woord op dat moment nog
niet bestond. Omdenken als term heb ik in 2008 voor het eerst
gebruikt. Ik heb het woord bedacht om te beschrijven hoe je
door in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier
naar de wereld om je heen te kijken, van een probleem een
mogelijkheid kunt maken.
Daarnaast heb ik me door veel mensen, stromingen en inzichten laten beïnvloeden. De Amerikaanse componist en schrijver
Robert Fritz is een belangrijke inspiratiebron. Hij nodigt mensen uit hun leven te benaderen als een kunstwerk. Hij nodigt
mensen uit met meer creativiteit en betrokkenheid naar hun
eigen leven te kijken. Hoe actiever je betrokken bent bij het
vormgeven van je eigen leven, hoe je meer je maakt wat je echt
wilt, hoe meer je de kwaliteit van je leven verrijkt. Fritz stelt
dat je zowel de schrijver, de hoofdrolspeler en de toeschouwer
kan zijn in je eigen leven.
Tot slot voel ik me verwant aan de levenshouding van het
zenboeddhisme. Zenboeddhisten benadrukken het waarnemen
wat-is, zonder beoordeling, interpretatie, intentie of emoties.
De werkelijkheid kunnen zien zoals ze is. Die houding kan ook
met een link naar het theater verduidelijkt worden. Een acteur
kan lang niet altijd zijn rol kiezen en ook niet voor de lengte
van het stuk. Maar binnen de gegeven werkelijkheid is hij vrij
in hoe hij de rol interpreteert en kan hij goed of slecht spelen.
Daarnaast vertoont omdenken veel creatieve raakvlakken met
de provocatieve therapie, de positieve psychologie en appreciative inquiry.’
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Hoe verhoudt deze boekenwijsheid zich tot de leerschool van
het leven?
‘Ik kan zeggen dat ik de nodige omdenkvaardigheid nodig had
voor het opvoeden van drie bijzondere, niet altijd even makkelijke zoons met een niet altijd even makkelijke vader. In essentie is het heel simpel om te leren omdenken. Je hoeft er slechts
één nieuwe reﬂex voor aan te leren. Elke keer als je jezelf met
een complex probleem geconfronteerd ziet, dat je niet 1-2-3
kunt oplossen of loslaten, zeg er geen ja-maar tegen (druk het
niet weg, verzet je er niet tegen, onderdruk ook je impuls het
probleem alsnog op te lossen), maar haal diep adem, zucht een
keer en zeg er “ja” tegen. Accepteer het. Het probleem is er. De
dingen zijn zoals ze zijn. Accepteer het. Dat klinkt makkelijk,
maar dat is misschien wel het moeilijkste wat er is. Wat helpt
is de troostrijke gedachte dat acceptatie vaak leidt tot verandering, terwijl verzet de dingen juist in stand houdt.
Als inspiratiebron wil ik ook zeker mijn vrouw, Annemargreet
Dwarshuis, noemen, met wie ik inmiddels 38 jaar samenleef.
Samen geven we leiding aan het bedrijf en alle shows, trainingen, boeken en theatervoorstellingen produceren we samen,
zowel qua vorm als inhoud. Ook alle medewerkers, trainers,
acteurs van Omdenken zijn in de loop der tijd een steeds
belangrijker inspiratiebron geworden. Ten slotte zijn alle mensen die Omdenken volgen – lezers, bezoekers van de voorstellingen en trainingen – een belangrijke hulpbron als het gaat
om het (blijven) leren van omdenken. Dankzij hun feedback,
verhalen, bijdragen en vragen voel ik me voortdurend uitgedaagd om te blijven nadenken.’

Welke maatstaf gebruik je om je eigen succes aan af te meten?
‘Of je tevreden bent met wat je hebt en hebt waar je tevreden
mee bent. In die zin voel ik me een gezegend mens.’

Zijn er geen aspecten meer over in je leven die je beter zou
willen kunnen omdenken?
‘Jawel. Zeker-te-weten. Zolang we verlangens hebben, zijn we
geneigd doelen te stellen. Zodra we doelen stellen, creëren we
problemen. Elk niet gerealiseerd doel zou je immers als een
probleem kunnen zien. Het is de kunst om de spanning die
daar uit voortvloeit als “creërende spanning” te zien. In die zin
zijn we nooit “omgedacht”. Ik dus ook niet. Het is inspirerend
te onderzoeken hoe je met welke obstakels om zou kunnen
gaan. En het leuke is dat je van alles kunt bedenken, maar het
leven ondertussen ook van alles voor jou bedenkt. Zoals John
Lennon het zei: “Life is what happens to you, while you’re busy
making other plans.”’
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