
Levendig luisteren 
Behendige luisteraars lokken 
levendiger gesprekken uit door 
belangstelling uit te stralen.  
Non-verbale manieren daarvoor 
zijn de spreker aankijken, knikken, 
hummen, je mimiek afstemmen  
op wat iemand vertelt. En als je  
iemand op de juiste manier in de 
rede valt met gemeende uit spraken 
als ‘wow!’, ‘echt waar?’ of ‘dat 
meen je niet!’ kan een gesprek veel 
soepeler lopen. Dit geldt ook voor  
gedachten die samen vrolijk 
voortkabbelen of samenvattingen 
die de betekenis van iets verdui-
delijken of je ervan verzekeren  
dat je de ander begrepen hebt.  
(Uit: De kunst van een goed 
gesprek, Catherine Blyth)

Luistertypes
Barker en Watson hebben in hun 
boek De kracht van luisteren vier 
luistervoorkeuren in kaart gebracht. 
Deze kunnen helpen te begrijpen 
wat de voor- en nadelen zijn van  
jouw specifieke manier van luiste-
ren. Doe de test op www.libelle.nl/
test en vindt uit welk luistertype  
uw voorkeur heeft. 
Mensgerichte luisteraars concen-
treren zich op de menselijke kant 
in het verhaal van de ander. Ze zijn 
geïnteresseerd in je gevoelens en 
proberen die beter te begrijpen.
Handelingsgerichte luisteraars 
zijn doel- en taakgericht tijdens het 
luisteren. Ze luisteren het liefst naar 
een samenvatting en hebben moeite 
om chaotische verhalen te volgen.
Inhoudsgerichte luisteraars 
luisteren zorgvuldig naar alles wat 
ze horen. Ze horen graag details en 
gaan dieper op dingen in om alle 
kanten van het verhaal te horen.
Tijdgerichte luisteraars vinden tijd 
belangrijk en zitten vaak op de wip. 
Ze kijken op de klok en moedigen zo 
anderen aan dat ook te doen. 

Linda (34): “Het was de eerste keer dat ik 
met een vriendin zonder mijn baby ergens 
koffie ging drinken. Terwijl ik het daarover 
had, merkte ik al dat ze niet oplette, ze 
reageerde namelijk nauwelijks. Vervolgens 
vroeg ze midden in mijn verhaal of ik nog 
iets wilde hebben. Ze had me net zo goed 
kunnen slaan. Tijdens mijn zwangerschap 
kwam er al afstand tussen ons omdat ze 
steeds met een half oor naar me luisterde, 
maar nu kwetste ze me echt. Ik ben opge-
staan en weggelopen.” 
Waarschijnlijk hebben de meesten sym-
pathie met Linda. Natuurlijk is het irritant 
dat haar vriendin niet luistert. Maar het  
is ook wel heel moeilijk om níet af en toe 
af te dwalen met je gedachten. Linda en 
haar vriendin zaten misschien in andere 
levensfases of wie weet vond haar vriendin 
het juist een moeilijk onderwerp en had 
Linda dat niet door. Feit blijft dat luisteren 
of het gebrek hieraan hun vriendschap in 
de weg stond. 

Tussen de regels door
Luisteren is bijna belangrijker dan praten, 
vindt psycholoog Aly van Geleuken (www.
gelukken.nl). “En”, zegt ze, “de ander heeft 
het feilloos door als je er niet met je aan-
dacht bij bent. Ook door de telefoon en 
zelfs via de mail, wanneer je de non-ver-
bale communicatie mist, kun je als je met 
oprechte interesse luistert, de nuances 
tussen de regels door horen. Dat heeft ook 
een keerzijde. Als een vriendin steevast 
belt als ze in de auto van haar werk naar 
huis zit of tegelijkertijd het huis opruimt, 
dan voel je dat ze niet alle aandacht voor 
je heeft. Dat zegt veel over de gezondheid 
van je vriendschap.” Hoe closer we zijn 
met iemand, hoe beter we tussen de regels 
door kunnen luisteren. Het leuke daarvan 
is dat we met vriendinnen soms aan een 
half woord genoeg hebben om samen 
ergens de grootste lol om te hebben. Waar-
mee we moeten oppassen, is het automa-

tisch invullen of aanvullen van iemands-
gedachten, of conclusies trekken. Dat vergt 
oefening, want we willen de ander over het 
algemeen maar wat graag laten merken dat 
we actief aan het gesprek meedoen. Terwijl 
luisteren verre van passief is; luisteren is 
een actieve vorm van verbinding maken en 
aandacht hebben. En alles wat aandacht 
krijgt, groeit. Ook vriendschap.

De kunst van het luisteren
“Net als dat het menselijk lichaam zuur-
stof nodig heeft, heeft de ziel het nodig be-
grepen en gehoord te worden.” Dit is een 
quote van dr. Stephen Covey, schrijver van 
wereldwijde bestsellers over familiever-
houdingen en succesvol leven. Luisteren 
naar een ander totdat hij of zij het gevoel 
heeft gehoord en begrepen te worden, zegt 
hij, is hetzelfde als die persoon zuurstof 
geven. In werkelijkheid slaan we maar vijf-
tig procent op van wat ons verteld wordt. 
En de meeste mensen zijn, terwijl ze luis-
teren, in hun hoofd al bezig met het voor-
bereiden van een reactie. Dan kun je dus 
niet ook nog je volledige aandacht voor 
die vriendin hebben, die net vertelt dat ze 
overweegt om fulltime huismoeder te wor-
den. Schrijfster Catherine Blyth formuleert 
het in haar boek De kunst van een goed 
gesprek is als volgt: aandacht + belangstel-
ling = gesprek = blijdschap. Precies waar 
het in vriendschap om draait. Punt is dat 
er bij een gesprek van alles kan gebeuren: 
we vertellen, klagen, scheppen op, zijn eer-
lijk of openhartig of juist niet. En de ander 
kan vervolgens begrip tonen, lachen, ver-
gelijken, overrulen, advies of een mening 
geven of zelfs (alleszeggend) zwijgen. 

Als het tegenzit, is het fijn om bij een vriendin je ei kwijt te kunnen. 
Toch is luisteren naar de problemen van anderen, hoe belangrijk 
ook, niet altijd zo makkelijk.

in een vriendschap  
zo belangrijk?

Waarom is luisteren
luisteren naar een 
ander is hetzelfde 
als die persoon  
zuurstof geven

Tekst: Kim Muntenaar. Beeld: Van der Schaaf en Hoogendoorn 
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Els (34): “Mijn vriend en ik latten al een tijd en we proberen de logeeruitjes gelijk 
te verdelen. Maar het liefst zou ik onze tijd samen alleen in míjn huis willen door-
brengen. Bij hem voel ik me totaal niet thuis. Zijn woning is namelijk niet alleen 
helemaal op hém ingericht, hij laat me ook niet mijn eigen gang gaan. Inmiddels 
voel ik me bij hem de eeuwige gast. Wat moet ik doen?”

Laat zien dat jij je ook  
zonder hem vermaakt
“maak het bespreekbaar, want misschien 
beseft hij helemaal niet dat hij zo doet als 
je bij hem bent. Het kan zijn dat hij te veel 
zijn best doet om jou te vermaken, waar-
door jij je niet thuis voelt. Bedenk wat je 
nodig hebt om dat gevoel wel te hebben. 
Wellicht helpen bepaalde spullen daarbij, 
zoals een boek waarin je aan het lezen 
bent. Als hij ziet dat jij je zonder hem ook 
vermaakt, is het voor hem makkelijker 
om minder op je te letten. Wellicht heb 
je dan niet langer het gevoel een gast te 
zijn. Laat hij je daarin niet vrij of wil hij niet 
meedenken, dan zou ik gewoon niet meer 
gaan. Het is ook jouw weekend.”
sylvia van der spek, relatiecoach,  

www.relatieraadsel.nl

 
Ik snap dat latten niet
“ik snap sowieso niets van latrelaties.  
je hebt toch een relatie met elkaar omdat 
je sámen wilt zijn?” simone (30)

Heerlijk, altijd te gast zijn
“Lijkt me heerlijk, de eeuwige gast zijn. 
Geen gedoe, maar benen op tafel en een 
boekje erbij. Geniet ervan!” claudia (35)

 
Deel uitmaken van zijn leven
“Het heeft geen zin om krampachtig te 
proberen alleen bij jou te zijn, dat is niet 
realistisch. Leg uit dat je meer deel wilt 
uitmaken van zijn leven, want daar gaat 

het volgens mij om. Als hij dat niet toelaat, 
dan is er misschien meer aan de hand. 
misschien is hij dan niet zo zeker van jullie 
als stel.” Hedwig (33) 

Thuis voelen
“Bij een latrelatie kun je niet verwachten 
dat hij zijn woning naar jouw smaak gaat 
inrichten. dat kan hij ook niet van jou vra-
gen. Het is daarom niet vanzelfsprekend 
dat jij je in zijn huis thuis voelt, maar daar 
kies je voor bij deze relatievorm.” nonja (37)

Geen ramp
“oké, het is misschien wat minder leuk  
bij hem. maar als jullie de dagen gelijk  
verdelen, dan zijn jullie snel genoeg weer 
bij jou. dus zo’n ramp kan het niet zijn. 
Get over it.” Tamara (30)

 
Moeten jullie wel samen zijn?
“Als hij zich helemaal niet wil aanpassen, 
dan kun je je afvragen of jullie wel samen 
moeten zijn. je hoort niet als gast te wor-
den behandeld, die zijn er namelijk om 
weer te vertrekken.” nathalie (31)

Ga je eigen gang
“of je je thuisvoelt in zijn huis, heb je ook 
zelf in de hand. Het ligt er maar net aan 
hoe je je gedraagt. Als je bij hem gewoon 
je gang gaat en het gras gaat maaien als 
je daar zin in hebt of een bos bloemen op 
zijn tafel zet, dan wordt zijn huis ook iets 
meer van jou.” marlies (33)

“ We hebben een latrelatie, maar 
ik kom niet graag bij hem thuis”

Charmant. Goed gebouwd. Sportief. 
Aardig. Ambitieus. Avontuurlijk. Dat zijn 
waarschijnlijk de termen die je gebruikt 
als je je ideale partner moet omschrijven. 
‘In staat tot een de-escalerende inter-
ventie’ hoort daar ongetwijfeld niet bij. 
Toch zou dat een goede toevoeging zijn, 
want het is deze techniek die het verschil 
kan maken tussen een fijn of een moei-
lijk huwelijk. Als je kunt de-escaleren, 
zoals ze dat in de psychologie noemen, 
smoor je de boosheid van de ander in de 
kiem, in plaats van dat je die verergert. 
Het gaat zo: als iemand je kwaad op iets 
aanspreekt, weerleg je niet meteen wat de 
ander zegt, maar ga je in op de frustratie 
achter de woorden. Voorbeeld: man komt 
thuis en roept met een rood aangelopen 
gezicht: “Wat een PUINHOOP is het hier!” 
Zijn vrouw, die de hele dag voor twee 
jengelende peuters heeft gezorgd, heeft 
zin om terug te schreeuwen: “Nou, dan 
ruim je toch alles effe lekker op, dan doe 
jij ook ’ns wat in huis!” Maar in plaats 

daarvan omarmt ze haar innerlijke engel 
en zegt: “Ga even zitten. Ik zie dat je een 
rotdag hebt gehad.” Dat is de-escaleren. 
De angel uit de aanval halen. En je wilt 
graag samenleven met iemand die dat 
kan, want een tegenaanval wakkert de 
agressie alleen maar verder aan. De hart-
slag versnelt, er komt een waas voor de 
ogen, en we zeggen de vreselijkste dingen 
tegen elkaar. Zo leiden kleine irritaties tot 
felle ruzies, die de verhoudingen grondig 
kunnen verzieken. Veters strikken, eten 
met vork en mes, de kost verdienen: het is 
heus allemaal goed om te leren, maar om-
dat fijne relaties voor ons geluk het aller-
belangrijkst zijn, horen in het basispakket 
van levensvaardigheden toch vooral con-
flictbeheersende technieken als deze.

10 luIsTer-
TIps

nog beter leren luisteren? volg de  
online cursus Personal coaching  
van Libelle Academy en maak kennis 
met de basisvaardigheden van een  
personal coach. kijk voor meer  
informatie op www.libelleacademy.nl  
of bel 088-50 02 12..

probeer de angel uit
de aanval te halen
als iemand je kWaad 
aanspreekt
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Voorkom luistermoeheid
Als we te lang te veel moeten 
luisteren, worden we luistermoe 
en missen we de energie om 
te luisteren op de momenten 
die ertoe doen. Dit kun je op de 
volgende manieren voorkomen.
• Wees je bewust van de factoren 
waardoor je luisterenergie verliest. 
Bijvoorbeeld zorgen, honger of 
dorst, tijd van de dag (je bioritme), 
vermoeidheid, ruzie, te veel 
afleiding of te veel hooi op je vork. 
• Vraag om of verzin een reden 
voor een luisterpauze (ik ga even 
naar het toilet). 
• Vraag rusttijd, als je bijvoorbeeld 
net van je werk of een drukke 
activiteit komt. Al is het maar tien 
minuten. 
• Gesprekken met een goede 
reden opschorten is ieders goed 
recht. 
• Zeg het rustig en eerlijk als je 
moe bent en weet dat je meer 
aandacht hebt als je uitgerust bent.

Weetje
radiologisch onderzoek van de univer-
siteit van indiana, noord-Amerika, heeft 
uitgewezen dat luisterende mannen 
alleen de linkerhersenhelft (ratio) gebrui-
ken, terwijl vrouwen zowel de linker- als 
de rechterhersenhelft (emotie) gebrui-
ken. Hierdoor zijn vrouwen beter in staat 
om woorden te koppelen aan emoties.

 de ander heeft het 
feilloos door als  
je er niet met je 
aandacht bij bent

Maar we worden niet van alles altijd even 
blij. Het is dan ook de kunst van het luis-
teren om te kunnen inschatten waar je 
vriendin – en niet jij! – tijdens een goed 
gesprek het meest behoefte aan heeft. 

stemmetjes in je hoofd
Toch doen we het allemaal weleens:  
enthousiast je eigen ervaring vertellen,  
elkaars zinnen afmaken, wegdromen,  
afgeleid raken. Kortom, niet luisteren.  
Afgezien van het feit dat het heel mense-
lijk is, is daar nog een andere verklaring 
voor. We kunnen namelijk tot wel twee 
keer sneller luisteren dan we kunnen pra-
ten, waardoor we dus tijdens het luisteren 
ruimte in ons hoofd over hebben en ons 
makkelijk kunnen laten afleiden door onze 
innerlijke stem. Je innerlijke stem is het 
hardste geluid in jouw wereld. Hij neemt 
waar, inter preteert, evalueert en reageert. 
En staat een goed gesprek vaak in de weg, 
zeggen wetenschappers en luisterdeskun-
digen Larry Barker en Kitty Watson in hun 
boek De kracht van luisteren. Twintig jaar 
lang deden zij onderzoek naar luisterstijlen 
en luistergewoonten. “Soms schreeuwt 
onze innerlijke stem waar hij zou moeten 

fluisteren, onderbreekt hij waar hij zou 
moeten wachten en discussieert hij waar 
hij zou moeten nadenken. Het is een uit-
daging om die innerlijke stem lang genoeg 
te doen zwijgen om werkelijk naar anderen 
te luisteren.” Zoals Covey ook stelt:  
“Probeer eerst te begrijpen en dan pas  
begrepen te worden.”

Jezelf wegcijferen is niet nodig
Maar je innerlijke stem negeren is ook niet 
de bedoeling, zegt Anja Nekeman van de 
school voor Vitaliserend Communiceren. 
Je verbonden voelen met elkaar is wat haar 
betreft de kern van vriendschap. Luiste-

Als je iets niet begrijpt, vraag de ander  
om nadere uitleg. 
Luister zonder direct een mening te 
vormen. 
vat samen zonder het zelf aan te vullen.
Ga er niet te snel van uit dat je weet wat 
de ander bedoelt.
 kom niet met een oplossing als iemand 
iets vertelt. 
Laat de stilte toe in het gesprek. 
Laat je niet afleiden als de ander iets vertelt 
wat je niet interesseert. 
raak niet geërgerd als je de ander  
niet begrijpt. 
Ga er echt voor zitten als je moet luisteren. 
Praat om de beurt.

ren naar elkaar, elkaar willen begrijpen 
is daarin fundamenteel. “In geweldloze 
communicatie noemen we dit empathisch 
luisteren. Dat wil zeggen: luisteren naar de 
gevoelens en behoeften achter de woorden 
die gezegd worden, en hierop ingaan.” 
Die innerlijke stem wordt geactiveerd op 
het moment dat je eigen sores of beslom-
meringen goed luisteren in de weg staan. 
Housnia (41): “Toen mijn moeder ernstig 
ziek was, vond ik dat af en toe best zwaar 
en wilde ik daar graag over praten, maar 
mijn beste vriendin had haar handen vol 
aan een lastige puber, dus hield ik mijn 
mond maar.” Je hoeft jezelf volgens Neke-
man niet weg te cijferen als een vriendin 
je aandacht vraagt, dat duidt op ongelijk-
waardigheid. “Luister in plaats daarvan 
even naar jezelf en maak contact met het 
gevoel en de behoeften die op dat moment 
voor jóu spelen. Misschien wil je zelf ook 
je ei kwijt. Het herkennen en erkennen (en 
eventueel bekennen) dat je die behoefte 
hebt, en dat die misschien later kan wor-
den ingevuld, maakt vaak de weg vrij om 
te kunnen luisteren naar je vriendin. Dan 
pas kun je haar echt gaan begrijpen en met 
elkaar communiceren, in plaats van zelf te 
praten of de ander te laten praten.” 
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