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Even een wasje ophangen.

Verschil

Met Geert-Jan ben ik natuurlijk geregeld aan het bomen en we 
zijn het ook vaak niet eens. We kijken dan vanuit een ander 
standpunt en er zijn er zoveel. Een ander standpunt geeft een 
andere voorgrond en een andere omgeving. Vanuit allerlei 
standpunten naar iets kijken geeft heel veel verschillen. Als 
je denkt wat je ziet, te pakken en helder te hebben, verdwijnt 
of verandert dit weer, wanneer je je standpunt verplaatst. 
Als je inzoomt op het een, raakt het andere meer naar de 
achtergrond.

Als je één standpunt in neemt is dat ook veilig, helder, zo is 
het, klaar. Dat geeft houvast. Als je draait, als je beweegt, als 
je niet fixeert in je standpunt, dan is je zicht ineens steeds an-
ders. Bij mezelf en bij anderen kom ik nogal eens weerstand 
tegen in het draaien van het standpunt. Beweging daarin is 
ook lastig, omdat je dan je houvast weer los moet laten. Je 
hebt dan weer opnieuw te kijken.

Di!erence 

With Geert-Jan we talk a lot, it often happens that we disagree. 
We both look from a di!erent point of view and there are so many 
of those! Another view gives you di!erent background informa-
tion and a di!erent environment. Looking at something from 
various points of view gives you many many di!erences. If you 
think what you see, that you deal with it and it’s clear to you, it 
will disappear or modify when you change your opinion. A focus 
on one thing will place something else to the background.

Taking only one position is safe, clear, that’s the way it is, as plain 
as a day. That gives you support.

If you turn, if you move, if you do not fix yourself in your point of 
view, your idea will change over and over again. With myself and 
others, I encounter quite often resistance to changing the point 
of view. Movement in this is di"cult because you have to let go of 
your support. You need to look again.

Just hanging up laundry.
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With many things in life, it’s not just: this is the way it is. Very 
much is about and, and, and, and...... If you can take in all the dif-
ferent points of view of what you see, it would be all-embracing. 
However, you will not manage to do this, you will not get organ-
ized in your head. Who knows how our brain will develop in the 
future….  
 
The past, even though it’s over, is not something that is unchange-
able, or standing still. 

With processing and insight your point of view can change from 
the one you previously had.

Heel veel in het leven is niet alleen: zo is het. Heel veel in het 
leven is ook: en, en, en, en ... Als je alle standpunten kunt in-
nemen van wat je ziet, is dat allesomvattend. Tegelijkertijd 
krijg je dit niet voor elkaar, je krijgt dit niet in je bol georgani-
seerd. Wie weet hoe onze hersenen zich nog ontwikkelen.

Het verleden, ook al is dit voorbij, is niet iets wat onverander-
baar is, of stil staat.

Door verwerking en inzicht kan je standpunt een ander wor-
den dan waaruit je eerder hebt gekeken.
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