
21

“Moeten we niet gewoon in een supermarkt gaan werken?” 

vroeg een vriendin en collega-logopedist aan me. Ik moest lachen, 

want ook bij mij komt deze gedachte zo nu en dan stiekem in me op. 

Vorige week zat ik na een zware werkdag met haar aan de telefoon. 

Heerlijk om samen lastige zaken door te spreken. 

Ik weet nog dat ik, toen ik haar leerde kennen, een beetje 

tegen haar opkeek. Zij had net de stappen gezet die ik eigenlijk 

ook wel wilde zetten, maar nog niet durfde. Sinds we beiden onze 

eigen praktijk gestart zijn voeren we regelmatig dit soort gesprekken 

en het tegen haar opkijken is in de loop der tijd verdwenen. Toch 

betekent dit niet dat ik haar nu een fractie minder bewonder. 

Deze gedachtegang bracht mij bij het woord ‘idool’. Ik zocht 

het woord op en vond verschillende definities waarvan ik er ter illus-

tratie een aantal opsom: aanbedene, voorbeeld, afgodsbeeld, per-

soon waar men tegenop kijkt, ideaal, ster, sportheld, persoon die 

bewonderd wordt. Veel wijzer werd ik er niet van en het bracht me 

juist in de war. Want is ‘aanbidden’ of ‘tegen iemand opkijken’ niet 

iets heel anders dan ‘iemand bewonderen’? 

Eigenlijk is tegen iemand opkijken sowieso een raar ver-

schijnsel. Voor het bewonderen van iemand is het echt niet nodig 

om tegen hem of haar op te kijken. Zo’n gevoel betekent dat je je 

vergelijkt met de ander en dat die persoon bijvoorbeeld eigenschap-

pen heeft die je zelf ook zou willen bezitten. Terugkomend bij de 

verschillende definities van het woord ‘idool’ is voor mij een idool ie-

mand die je bewondert of als voorbeeld ziet. En nu betekent ‘voor-

beeld’ niet meteen dat je het nadoet, maar uiteraard kan diegene je 

wel inspireren. 
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Een groot voorbeeld voor mij is Clasien. Clasien is een vrouw 

van rond de zeventig. Ze heeft negen keer per week een groep van 

gemiddeld tien mensen bij haar thuis om samen te mediteren. Een 

paar jaar geleden kwam ik voor het eerst bij haar en sindsdien kom 

ik graag. Soms één keer per week en soms een paar maanden niet. 

Op de vraag die ze vaak gesteld krijgt of het niet zwaar is om steeds 

zoveel mensen thuis te hebben, antwoordt ze: “Ik ga toch wel een uur 

in stilte zitten, dus dan kan ik net zo goed mensen over de vloer heb-

ben. Bovendien is het met jullie niet hetzelfde als alleen.” Ze vraagt 

me iedere keer “Hanneke, wil jij een glaasje water?” Zo spreekt ze 

iedereen met evenveel aandacht in de pauze aan. Ik bewonder het 

geheugen van Clasien. Ze weet bijvoorbeeld altijd van iedereen wie 

wanneer met vakantie is, hoe het met hun relatie of werk gaat, op 

welke plek je het liefst mediteert of andere kleine dingen. Een van de 

belangrijkste dingen die ze aan mensen leert is om jezelf een knuffel 

te geven. Clasien ziet overal moois in en ze laat jou overal moois in 

zien. Ze maakt kopieën wanneer ze een mooi gedicht of een interes-

sant artikel heeft gelezen en deelt deze uit. Ze maakt dan het liefst 

zoveel mogelijk kopietjes op één A4-tje om niks te verspillen. Die 

kopietjes belanden dan weer bij mij op mijn prikbord. Ik zie deze da-

gelijks hangen en word steeds weer door een andere tekst geïnspi-

reerd. 

Clasien als voorbeeld, mijn idool. Regelmatig hoor ik mezelf 

tijdens mijn werk uitspraken herhalen die ik ooit van haar heb ge-

hoord en dan denk ik ook weer even aan haar. Toch is ze voor mij 

absoluut geen afgodsbeeld of goeroe. Het is gewoon Clasien. Ik kijk 

niet tegen haar op, maar, oh, wat bewonder ik haar en wat zou ik 

graag een paar eigenschappen van haar willen bezitten. 


