
Vrijdagavond 19 mei 

De kracht van luisteren 
Leiden Centrum, locatie Verbum Deï 
 
Neem jij wel eens de tijd om er helemaal voor een ander te zijn? Of juist ook tijd om naar jezelf te luisteren, 
naar wat er binnenin je leeft? We hebben het vaak druk, er is overal informatie, 
het leven lijkt voor velen in hoog tempo voorbij te schieten. Echte ontmoetingen zijn niet vanzelfsprekend, 
zeker niet als het gaat om ontmoetingen tussen mensen met verschillende 
achtergronden, leeftijden en opleidingsniveaus. 
 
Praten met een luistersteen 

Op deze avond kun je de kracht van luisteren zelf ervaren. Spreken hoort er natuurlijk ook bij, maar is nooit 
verplicht. Wie de steen in handen heeft mag spreken, de anderen luisteren zo aandachtig en accepterend 
mogelijk. Zo kun je ervaren hoe het is als er echt, met warme aandacht, naar je geluisterd wordt. Je zult je 
ook meer bewust worden van hoe je luistert. We oefenen onszelf erin om niet te oordelen, te reageren of 
te adviseren, maar er gewoon voor elkaar te zijn. Door het gebruik van de steen wordt dat gemakkelijker. 
Annet Gijsman en Jacinta van Harteveld komen al meer dan tien jaar met een kleine groep (4 vrouwen) 
bijeen. Vanavond zullen zij er naar verwachting alle vier zijn. Annet: ‘Mijn ervaring 
is dat je steeds echter en dieper gaat delen, toch veel herkenning vindt en leert jezelf en de ander te 
waarderen zoals we werkelijk zijn. Mede daardoor ben ik mij meer verbonden gaan voelen met 
de mensen en wereld om mij heen. 
 
Aanmelden graag, maar is niet verplicht, bij Jacinta van Harteveld: 06 30267068, j.harteveld@planet.nl of 
bij Stichting Radius: tel.: 071 707 42 00 of 
e-mail: info@radiuswelzijn.nl (Annet Gijsman). 
 
Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur 
Locatie: Verbum Deï, Utrechts Veer tegenover woonboot nr. 39 (2311 ND) 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Ter inspiratie 
 
‘Discours van kwetsbaar leven’ 
Ik doel hiermee op kleine of grotere groepen waarin de persoonlijke ervaringen van breekbaar leven worden 
gedeeld. Het met elkaar bespreken over wat misging, afbrak, niet lukte, niet tot een succes werd, pijn deed, 
ons kwetste, kleineerde, waar vrijheid verloren ging, hoe we onszelf kwijtraakten, is geen populaire 
bezigheid. Liever doen we er het zwijgen toe. Dat is echter een keuze met politieke gevolgen. Zwijgen over 
afhankelijkheid en kwetsbaarheid, een discours van de stilte, maakt dat die persoonlijke ervaringen uit 
beeld raken, geen naam hebben, niet bestaan. Daardoor zijn we overgeleverd aan een eenzijdig verhaal 
over succes, zelfontplooiing, vrijheid, gezondheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking. Maar als we 
spreken over wat pijn deed en afbrak, hebben we het ook over wat kracht gaf, wat hielp, hoe we 
terugveerden, waar nieuwe mogelijkheden zich aandienden, waar we iets ontdekten wat we nog niet eerder 
zagen. Het maakt een gedeelde menselijke conditie zichtbaar en nodigt ons uit tot een verantwoordelijkheid 
voor elkaars fysieke, concrete leven. Het opent de ogen voor achterliggende vragen die het individuele 
domein overstijgen.  
 
Uit: Aan de heidenen overgeleverd van Christa Anbeek. 


