
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Ernst Bohlmeijer & Gerben Westerhof: ‘Op verhaal komen’ Je autobiografie 
als bron van wijsheid. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2010. ISBN 978 90 8506 900 3. 
(Ziekte algemeen/AG). Zie ook: www.uitgeverijboom.nl  
 
Soort boek/ziekte/stijl: Dit boek is geen patiëntervaringsverhaal, het is eerder een 
zelfhulpboek voor mensen die op een punt in hun leven zijn dat ze ze niet goed weten 
hoe ze verder moeten. 
 
Over de schrijvers: Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Mental Health Promotion aan 
de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich primair op het onderbouwen, 
ontwerpen en evalueren van door technologie ondersteunde interventies die 
bijdragen aan positieve geestelijke gezondheid en een persoonsgerichte benadering in 
de zorg. Daarvoor doet hij o.a. onderzoek naar positieve en narratieve psychologie, 
mindfulness, acceptance and commitment therapy en autobiografische reflectie. 
Gerben Westerhof is eveneens werkzaam bij de Universiteit Twente, hij houdt zich 
bezig met narratieve psychologie (hoe het construeren van een verhaal over het eigen 
leven bijdraagt aan identiteitsontwikkeling en geestelijke gezondheid, positieve 
psychologie en psychogerontologie. 
 
Korte beschrijving: Het boek begint met een inleiding waarin wordt besproken 
voor wie de in het boek beschreven methode wel of niet geschikt is. Redenen om dit 
boek verder te laten liggen zijn onder meer: je kijkt liever niet terug naar het 
verleden, je piekert veel, je bent vaak erg somber, of je hebt onverwerkte trauma’s.  
Daarna volgt een theoretisch hoofdstuk over herinneren en het autobiografisch 
geheugen. De  overige hoofdstukken nodigen de lezer uit om te gaan schrijven, en 
vervolgens te reflecteren op wat ze geschreven hebben.  In elk hoofdstuk staat een 
thema centraal, bijvoorbeeld “jonge jaren en familie’, ‘werk en zorg’, ‘liefde en 
vriendschappen’, ‘doelen in je leven’ , ‘het lezen van je leven’. Elk hoofdstuk bevat 
schrijfopdrachten, en ‘welzijnsoefeningen’ (zoals oefeningen om het lichaam te 
ontspannen, het observeren van de ademhaling), en een uitnodiging tot ‘creatieve 
verbeelding’ (bijvoorbeeld het schrijven van een gedicht of het maken van een 
tekening). 
 
Wat viel op:  Het boek vraagt veel tijd van de lezer. Om iets te doen met alle 
oefeningen heeft de lezer heel wat uren, en ook wat doorzettingsvermogen nodig. Aan 
het werk gaan met het boek lijkt me goed mogelijk als je ziek of werkloos thuis zit, of 
net met pensioen bent. 
  
Citaten: Blz. 33: “Het liefst zouden we pijnlijke gebeurtenissen vergeten. Sommige 
mensen willen daarom helemaal niet terugkijken op hun leven. Ze ervaren dat de pijn 
te groot is. Toch is het moeilijk om helemaal te vergeten. We herinneren ons tegen wil 
en dank. We dragen allemaal littekens met ons mee.  Een deel van dit boek gaat over 
het omgaan met die littekens. Wanneer we verbitterd zijn, zijn we voortdurend boos 
op die littekens. We zien het verleden dan vooral als de grote boosdoener. We hebben 
het gevoel dat het verleden ons achtervolgt. We kunnen het maar niet loslaten het 
verleden is de oorzaak van onze huidige problemen. We voelen ons  slachtoffer van 
bepaalde gebeurtenissen. Daarmee zetten we onszelf klem, want de geschiedenis 
kunnen we niet meer terugdraaien. In dit boek willen we je helpen om vriendschap te 



sluiten met je verleden, zodat je verleden minder bepalend wordt voor je doen en 
laten en voor hoe je je voelt.” 
Blz. 86: “Het is dus belangrijk om te beseffen dat het slechts om verhalen (selecties, 
interpretaties) gaat en niet om de waarheid. (..) We kunnen onze aandacht blijven 
richten op wat we niet meer kunnen (voetballen, wandelen, enzovoorts) maar we 
kunnen ook onze aandacht richten op de mogelijkheden die we wel hebben. ” 
Blz. 109: “Neem deze week elke dag de tijd om jezelf en dierbaren iets goeds toe te 
wensen. Dit kun je uitbreiden naar mensen die verder van je af staan en naar dieren. 
Ook kun je het uitbreiden naar mensen die jou in het verleden iets hebben 
aangedaan. 
Het ontwikkelen van mildheid betekent niet dat je niet meer boos mag zijn of alles 
maar goed moet vinden. Integendeel! Het kan wel helpen om minder lang (onnodig) 
boos te zijn op jezelf en anderen. Het kan je ook helpen om voorbij je verbittering te 
komen. Met deze oefening maak je ruimte in je hart om jezelf en anderen te 
vergeven.” 
 
Recensies/extra: Zie: http://www.bol.com/nl/p/op-verhaal-komen-hulp-
cd/1001004007526201/ “Een helder boek om direct mee aan de slag te gaan”. Of: 
https://www.uitgeverijboom.nl/boeken/psychologie/op_verhaal_komen_97890850
69003/  “Het boek helpt mij vragen te stellen die het mogelijk maken tot alternatieve 
verhalen te komen.” 
 


