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Haarlem ■ Een ’helder hart’ krij-
gen. Dat is het doel van de opstel-
lingentechniek waar Meinhardt
mee werkt. Klinkt veelbelovend,
denk ik als ik op mijn laptop haar
website bekijk. Twee weken later
sta ik voor de deur van de praktijk
van de lifecoach aan de Wilhelmi-
nastraat, die de passende naam ’Dit
is mijn Hart’ draagt.

Haar domein bevindt zich op de
begane grond van een statig ge-
bouw, waarin onder meer een
schoonheidssalon en een spelthera-
peut zijn gevestigd. Het is even
zoeken naar de juiste deurbel. Met
een zwierige armbeweging opent
Meinhardt de voordeur. In haar
bruine bos krullen steekt een op-
vallende rood/roze bloem. ,,Kom
binnen.’’

Een praktijkruimte zoals die van
de lifecoach heb ik nog nooit eer-
der gezien. Het is een mix van een
kinderkamer, een yogapraktijk en
een hip ingerichte woning van een
millennial. En dat allemaal zonder
dat het vol of schreeuwerig oogt.

Op de grond liggen twee grijze
yogamatten met kleine zitkussen-
tjes. Er tussenin vier lege, houten
planken, met aan het hoofd een
bescheiden leger aan poppetjes die
me doen denken aan mijn jeugd.
Van prinsessen tot monsters en

zelfs een complete schaakset. ,,Ie-
dereen gebruikt andere figuren. Ik
heb deze van mijn kinderen gejat’’,
verklapt Meinhardt. Die zijn in-
middels 11 en 15, dus missen ze niet.

Elk plankje moet ik zien als een
onbeschreven blad. Voor alle vier
mag ik een thema bedenken dat ik
verder wil uitdiepen. Een ’bron’,
noemt Meinhardt dat. ,,Iets waar-
van je denkt: daar heb ik een vraag
over.’’ Ik kies voor ’gezin van oor-
sprong’, ’relatie’, ’vrienden’ en
’werk’. 

Dan is het tijd om de huid van

mijn innerlijke kind te kruipen -
iets waar de lifecoach in gespeciali-
seerd is. Welk figuurtje past bij
wie? Meinhardt vraagt me om eerst
een figuurtje voor mezelf te kie-
zen. In eerste instantie wil ik een
prinsesje pakken, maar dan zie ik
een klein, donzig paaskuiken staan
met een roze glitterpet en een
kekke bril. Die moet ik hebben.
Het beestje komt in het midden
van het tafereel te staan, tussen de
vier houten planken in. ,,Je draait
het poppetje steeds naar het bord
waar we mee bezig zijn toe.’’

Daarna ga ik aan de slag met
mijn gezin. Mijn moeder is een
Playmobil-vrouw in een rode jurk,
mijn broers drie gekleurde kikkers
en mijn vader een soort vriende-
lijk, knaloranje actiefiguur. Geen

idee wat het precies moet voorstel-
len, maar het heeft wat weg van
een holbewoner. Ik moet alle pop-
petjes neerzetten op een manier
die voor mij goed voelt.

Over het figuurtje voor mijn
vriend Bart hoef ik niet lang na te
denken: hij is een geel badeendje.
Past mooi bij het kuiken. Hij komt
helemaal op de rand van het bord
te staan, dichtbij mijn figuurtje.
Beste vriendin Irene is plotseling
een Playmobil-prinses en Anna een
kleine, paarse My Little Pony met
vleugels en glitters. 

De opstelling voor mijn werk
vind ik het lastigst. Als ik iedereen
een eigen figuurtje geef, wordt het
wel heel druk op het houten plank-
je. Dus besluit ik het anders aan te
pakken: mijn directe collega’s zijn

gezamenlijk een witte toren, de
stagiairs zijn gezamenlijk een witte
pion en de redactiechef is de witte
koningin. Zij staat iets achter de
rest, om de boel goed in de gaten te
houden.

Als alles klaarstaat, vraagt Mein-
hardt of mij iets opvalt aan de
kleurige composities die ik zojuist
heb gecreëerd. Het valt me op dat
mijn familie zij aan zij in een
kwart cirkel om mij heen staat.
Vriendlief staat nog dichterbij, op
de voet gevolgd door mijn vrien-
dinnen, die op het bord schuin
tegenover hem staan.

De lifecoach ziet hele andere
dingen. ,,Ze kijken jou allemaal
aan.’’ Verrek. Zo had ik het nog
helemaal niet bekeken. ,,Je staat
best wel in het middelpunt. En dat

is oké. Je zet jezelf wel echt in het
midden neer. Je voelt je daar goed
bij. Het ziet er voor mij heel har-
monieus uit.’’

Harmonie
Dat woord volgt de rode draad
voor de rest van de sessie. Waarom
wil ik harmonie? Waarschijnlijk
door mijn rustige, gezellige kin-
derjaren. En hoe erg is het als dat
begrip een keer ver te zoeken is?
Meinhardt stelt wat vragen over
mijn leven om te kijken welke kant
de sessie opgaat. Best grappig om
zoveel over mezelf te vertellen aan
iemand die ik nog nooit heb ge-
zien.

,,Ik merk dat we in een opper-
vlakkige laag blijven’’, concludeert
de lifecoach na een poosje. ,,Har-

monie blijft maar steeds terugko-
men, maar ook de angst dat het
gezapig kan worden. Ook conflict-
vermijding.’’

We gaan dieper in op de band
tussen mijn vader en mij. Toen ik
zeventien was, verliet hij mijn
moeder voor zijn jeugdliefde. Niet
bepaald een harmonieuze tijd.
Inmiddels is dat wel weer genor-
maliseerd, maar ik spreek mijn
vader een stuk minder dan de rest
van mijn familie. ,,Je geeft aan dat
je wel wat meer contact met hem
zou willen. Er ligt iets onderhuids
wat liever niet gezien wil worden.’’

Ze vraagt mij een poppetje uit te
zoeken voor ’harmonie’ en voor
’conflict’. ,,Zodat je ’het conflict’
eens in de ogen kijkt.’’ Ik ga voor
een witte ruiter en een enge, groe-

ne draak. Meinhardt laat mij de
figuren op het familiebord plaat-
sen. Ik twijfel niet lang en zet het
groene monster zijwaarts tussen
mijn vader en mij in.

Voor ik het weet zit ik te huilen
om het kuikentje (ik) en de holbe-
woner (mijn vader). ,,Ik had nog
bedacht: ik ga hier niet zitten
janken’’, hoor ik mezelf zeggen.
Meinhardt geeft me een tissue.

Gek dat zo’n opstelling zulke
emoties op kan roepen. ,,Wat heb
je nodig om meer contact met je
vader te hebben? Om van het con-
flict een klein, schattig draakje te
maken?’’ We praten over zien en
gezien worden, over communicatie
en over liefde. Heftig, confronte-
rend, maar gek genoeg ook prettig.
Tegelijkertijd ben ik verbaasd,

want ik heb het leuk zat met mijn
vader. Interessant dat dit in een
sessie toch omhoog komt.

Op de drie andere borden keren
’harmonie’ en ’conflictvermijding’
ook steeds terug, maar ook ’onze-
kerheid’. ,,Je praat met vraagte-
kens. Vervang die eens door uit-
roeptekens.’’ Aan het einde van het
gesprek, laat ze mij mijn kuikentje
op een chocoladedoos plaatsen.
,,Een voetstukje, zodat je wat ho-
ger komt te staan Je hoeft geen
klein excentriek kuikentje te zijn.’’
Gek genoeg voelt dat best goed.

Zo zie je maar: speelgoed kan
met de juiste coach een hele hoop
verduidelijken.
Meike Meinhardt is naast opstellin-
gen gespecialiseerd in yoga en massa-
ges. Informatie: ditismijnhart.nl

OPSTELLI NGEN Hoe zie ik mijzelf en mijn naasten?

Speelgoed is
niet alleen voor

kinderen
Plastic beestjes, actiefiguren en schaakstukken over
een paar plankjes verdelen. Kinderspel, zou je den-
ken. Lifecoach Meike Meinhardt bewijst dat niets
minder waar is.

Marlies Vording
m.vording@mediahuis.nl

❜❜Voor ik het
weet, zit ik te

huilen om een
kuikentje en een

holbewoner

Meike Meinhardt (r) praat met verslaggever Marlies Vording over haar opstellingen. FOTO’S UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

hemel en aarde
Wat maakt ons tot wie we zijn?
Is er een hiernamaals? Het zijn
vragen waar lang niet iedereen
hetzelfde antwoord op heeft.
Verslaggever Marlies Vording
gaat deze zomer op spirituele
ontdekkingsreis door de
Haarlemse regio. Voor deze
aflevering gaat ze langs bij
lifecoach Meike Meinhardt.

Voor de gelegenheid ben ik een donzig kuikentje.

Met een plattegrond van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland - bij
ingang Koevlak gekregen van een
hulpvaardige boswachter - ging hij
vorig jaar op pad. Op zoek naar de
bankjes die in aanmerking kwa-

men voor adoptie. Het voelde als
een zware verantwoordelijkheid
voor Rutger Schuitemaker (66) om
een geschikte plek te vinden om
zijn overleden echtgenote Daphne
Riupassa (57) te herdenken.

Vanaf het fietspad naar Parnassia
is het nog een behoorlijke tippel
naar het uitzichtpunt bovenop de
Sterrenberg. Over het deels wegge-
slagen schelpenpad geleidelijk
hoger en hoger. „Het voelt alsof je
naar de hemel loopt”, zegt Schuite-
maker terwijl de regen op hem
neerklettert. Het is zijn associatie
met het hiernamaals die hem zo
bevalt aan deze plek. Waar kan hij
dichterbij Daphne komen dan
hier? Met rondom overal groen,
een 360 graden beeld van natuur.
Een ’arcadisch’ landschap dat hem
aan de Afrikaanse savanne doet

denken waar hij een paar keer met
haar is geweest.

Schuitemaker kwam vaak met
zijn vrouw in dit duingebied. Toen
bij haar in 2011 kanker werd vastge-
steld, ging ze ook weleens alleen.
Ze vond het een prettige omgeving
waarin ze nauwelijks mensen te-
genkwam. Daphne voelde steeds
meer vervreemding ten opzichte
van anderen die onbevangen hun
leven voortzetten, terwijl bij haar
het licht aan het eind van de tun-
nel langzamerhand uit zicht raak-
te.

Rutger en zij konden goed pra-
ten over de dood. Maar ze merkten
bij elkaar soms ook de behoefte
emoties voor zichzelf te houden,
de ander te sparen. Alsof ze niet
wilden laten zien hoe verdrietig ze
waren, hoe onrechtvaardig het

voelde zo jong te moeten knokken
tegen het ras naderende afscheid.
„Toen ik een keer ’s nachts wakker
werd, hoorde ik haar heel zachtjes
huilen. Dat ging bij mij door merg
en been, verschrikkelijk.” Net zo
dramatisch vond hij de keren dat
Daphne aan het begin van hun
favoriete fietstocht naar het strand
moest afstappen. Alle energie uit
haar weggetrokken door de opera-
ties en chemokuren.

Harmonie
Schuitemaker is trots op haar po-
gingen op een andere manier naar
de dood te kijken. In harmonie te
komen met het onvermijdelijke,
niet angstig te zijn. „Ze wilde niet
dat het een gevecht zou worden.
Terwijl ze door haar vitaliteit en
levensvreugde de neiging had

weerstand te bieden.”
Het echtpaar is een half jaar voor

haar overlijden in oktober 2017
verhuisd van Almere naar Haar-
lem. Zij wilde weg uit dat grote,
zelfgebouwde huis in een buiten-
wijk. Want door haar ziekte zou ze
steeds minder mobiel worden en
daar vooral alleen zitten, terwijl
haar man aan het werk was. Ze
wilde geen ’groene weduwe’ wor-
den.

Na flink te hebben overboden,
vonden ze een huis aan het Nassau-
plein. Veel eerder dan ze beiden
hadden verwacht, stierf Daphne.
Sindsdien is amper iets aan het
interieur veranderd. Behalve dat
Schuitemaker het heeft vol gezet
met portretten van haar. Hij reali-
seert zich dat het op termijn an-
ders moet. „Op het moment dat ik

weer liefde voor een ander kan
opbrengen, moet zij niet in een
museum van Daphne terecht ko-
men.”

Thuis staat ook de urn met haar
as. Ze hebben afgesproken dat dat
met zijn as wordt vermengd en
dan pas wordt uitgestrooid. Schui-
temaker beschouwt het bankje op
de Sterrenberg derhalve als her-
denkingsplek. Met de regels die hij
zelf bedacht: ’Hier raakten Hemel
en Aarde elkaar, tot troost, heling
en vrede.’

Het leven alleen valt Schuitema-
ker nog geregeld zwaar. Overal in
Nederland doemt een ’zee aan
associaties’ op. Waar hij ook komt,
hij was daar altijd met haar. Aan
elke plek kleven herinneringen.
Maar langzaam maar zeker komt
er ruimte voor nieuwe belevenis-

sen. Zo is hij onlangs in zijn eentje
naar Bordeaux geweest. 

Hij heeft gemerkt dat schrijven
hem verlichting biedt. De behoefte
kwam ineens en ondertussen heeft
hij dik vijfhonderd pagina’s vol
gepend. Hij schrijft aan haar, maar
ook aan zichzelf. Hoe hij zijn
vrouw zag, wat haar belangrijkste
karaktereigenschappen waren, hoe
zij door het leven danste. Bij het
ene beeld zit hij te grienen, bij het
andere te grinniken. 

„Ik zie het als een monument
voor onze liefde. Ik heb het nog
nooit aan iemand laten lezen, maar
denk in ijdele momenten dat het
misschien moet worden uitgege-
ven. Het omschrijft hoe ik poog
met het verlies rond te komen.
Misschien dat het anderen kan
helpen.”

Nergens kan hij   dichter bij haar komen dan op deze top
Arnold Aarts

In elk natuurgebied zijn ze te
vinden: zitbankjes om heerlijk
van het uitzicht te genieten. Op
verschillende bankjes is een
plaatje op de rugleuning beves-
tigd met een tekst erop. Vaak
bedoeld om een bekende te
herdenken, te bedanken of te
eren. Deze zomer gaat Haarlems
Dagblad op zoek naar het ver-
haal achter de tekst. Vandaag
aflevering 6: Rutger Schuitema-
ker.

Rutger Schuitemaker bovenop de Sterrenberg. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS
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