
D     at ik als kind ben ge-
pest, loopt als een rode 
draad door mijn leven. 

Mezelf blootgeven, dat deed ik 
nooit. Ik had geen flauw idee 
hoe dat moest. Ik wist niet 
eens wat er in me omging. Ik 
heb heel veel muurtjes in me-
zelf moeten afbreken om bij 
mijn gevoel te komen, me te ui-
ten, voor mezelf te gaan stáán. 
Dat is het hoofdthema in mijn 
leven en het daagt me steeds 
weer uit.
Een paar jaar geleden koos ik 
ervoor om EMDR-therapie te 
doen. Eye Movement Desen-
sitization and Reprocessing is 
een wetenschappelijk bewezen 
behandeling waarbij via oog-
bewegingen trauma’s worden 
verwerkt. Normaal gesproken 
verwerkt een mens ervarin-
gen en emoties in zijn slaap. 
Bij stress-situaties gebeurt dat 
soms niet adequaat en blijft er 
een zwaarte achter. Die zwaar-
te droeg ik al heel lang met me 
mee. De EMDR-therapeut hielp me 
om in gedachten terug te keren naar 
de pestervaringen uit mijn jeugd.

BRILSE
Tijdens deze sessie zag ik de meisjes 
van mijn hockeyteam weer voor me. 
Ik moet een jaar of negen zijn ge-
weest. Ik kwam de kleedkamer bin-
nen en voelde duidelijk dat ze het 
over mij hadden. Ik droeg een bril 
en een beugel. Ik verstarde en durfde 
niets te zeggen. Vanaf dat moment 
ging ik die meisjes uit de weg. Later, 
in de laatste klas van de basisschool, 
kreeg mijn beste vriendin een vriend-
je. Opeens wilde ze niet meer bij me 
komen spelen. Opnieuw voelde ik me 
buitengesloten en onzeker. Maar ik 
zei er niets van, ik liet het erbij zitten.
In het voortgezet onderwijs liet op-
nieuw een vriendin mij vallen. Ze 
vond een ander meisje uit de klas leu-
ker. Ze schreef dingen op een briefje 

dat achter mijn rug rondging. Een 
jongen uit mijn klas bedacht een bij-
naam voor me. Van de woorden ‘Ilse’ 
en ‘bril’ maakte hij ‘Brilse’. De hele 
klas nam het over, later zelfs de hele 
school. Dan liep ik door de gangen 
en hoorde ik die naam ‘Brilse’ in het 
voorbijgaan. Zelfs in de dansschool 
ving ik het woord op, het achtervolg-
de me overal. Nu ik erover praat, al is 
het zoveel jaren later, voel ik opnieuw 
het verdriet en komt het kwetsbare 
kind in mijzelf weer boven. Ik voelde 
me bespot, lelijk, dik, angstig, onze-
ker en hulpeloos.
Destijds nam niemand het voor me 
op. Zelf zweeg ik erover in alle ta-
len, ook tegenover mijn ouders. Er 
bestond in ons gezin geen praatcul-
tuur, zeker niet over emotionele za-
ken. Na school vluchtte ik het liefste 
meteen naar huis waar ik op mijn ka-
mer zat te studeren. Elke avond bad 
ik tot God of ik later alsjeblieft mooi 
en slim mocht worden. De pijn die ik 

voelde, drukte ik uit alle macht 
weg, maar diep vanbinnen moet 
ik wanhopig naar een uitweg 
hebben gezocht, een manier om 
mezelf hieruit te redden. Die 
vond ik toen ik in een tijdschrift 
las dat sommige meiden een pak 
koekjes opaten en vervolgens 
uitbraakten zodat ze de calorie-
en die ze hadden gegeten weer 
kwijtraakten.

EETSTOORNIS
Dit luidde de meest zwarte pe-
riode van mijn leven in. Ik ont-
wikkelde eetbuien waarin ik 
ongezien zoveel mogelijk zoetig-
heid naar binnen werkte: koek-
jes, cake, taart, alles waar veel 
suiker in zat. Door mijn buik 
een goed gevoel te geven, pro-
beerde ik de leegte, de eenzaam-
heid en de angst in mijzelf weg 
te eten. Na afloop van zo’n eet-
bui ging ik naar de wc en stak ik 
mijn vinger in mijn keel. Het gaf 
me een gevoel van triomf, ik was 

de baas over mijn lichaam. Ik kon 
mijn lijf naar eigen believen verwen-
nen of pijnigen, maar dik zou ik mooi 
niet worden.
Uiteindelijk ontdekten mijn ouders 
het en ze namen me mee naar een 
psycholoog die was gespecialiseerd 
in eetstoornissen. Dat vond ik dood-
eng. Ik wilde niet praten, dat voelde 
niet veilig. Bovendien was therapie 
voor mij een zwaar beladen begrip. 
Behalve dik en lelijk was ik toch ze-
ker niet ook nog eens gestoord? Ik 
hield mezelf voor dat er niks aan de 
hand was. Dat braken zou ik zelf wel 
oplossen. Ik was zo volhardend in het 
afwijzen van hulp, dat ik mijn ouders 
en zelfs de psycholoog wist te over-
tuigen dat ik het allemaal zelf wel af 
kon. Ze lieten me met rust, maar stie-
kem ging ik er gewoon mee door.
De eetbuien namen pas af toen ik wat 
beter in mijn vel kwam te zitten. Ik 
rondde de middelbare school af en 
begon aan een studie Management, 

Ilse van Schalkwijk (39) 
werd vroeger buitengesloten 

en nageroepen in de 
schoolgangen. Het pesten 

heeft pijnlijke sporen 
getrokken in haar leven. 

In therapie leerde ze haar 
gevoel te volgen en lukte het 
haar om de grootste pester 
van vroeger te confronteren 
met zijn daden. Sindsdien 

weet ze beter dan ooit wat er 
nodig is om gelukkig te zijn. 
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Economie & Recht. Ik haalde goede 
cijfers. Mijn beugel was eruit en ik 
kreeg een vriend met wie ik leuke din-
gen ondernam. Het leven werd luch-
tiger, ik had het dwangmatige eten 
minder nodig als middel om me beter 
te voelen. 
Tijdens mijn studie had ik een droom: 
een succesvolle zakenvrouw worden 
in de financiële wereld. Dat lukte me 
aardig. Na mijn afstuderen vond ik 
werk in de consultancy. Ik werkte 
hard, zat aan tafel in grote bedrijven 
en reed rond in een leaseauto. Mijn in-
breng werd gewaardeerd, ik voelde me 
gezien. De eetbuien waren inmiddels 
weg. Dat was fijn, maar dat het ver-
dwenen was, wilde niet zeggen dat ik 
het ook verwerkt had. Diep in mij zat 
nog steeds een oude pijn verborgen, 
maar daar kon ik niet bij komen.

OUD ZEER
Die oude pijn dook op toen ik jaren 
later een miskraam kreeg. Na een 
zwaar auto-ongeluk moest ik een tijdje 
gas terugnemen en ontdekte ik dat ik 
misschien wel graag moeder zou wil-
len worden. Na enig geaarzel besloot 
ik uiteindelijk vol voor deze wens te 
gaan. Ik raakte zwanger, maar helaas 
ging het fout. De bloedingen begon-
nen rond de kerstdagen. Ik voelde op 
dat moment vooral boosheid. Waarom 
overkwam mij dit? Onder de boosheid 
lag mijn oude onzekerheid verstopt, 
het gevoel te falen, maar daar gaf ik 
geen ruimte aan. Na de jaarwisseling 
ging ik weer snel aan de slag en pro-
beerde alles van me af te zetten.
De tweede miskraam was veel heftiger. 
Ik was toen al bijna op de helft van 

de zwangerschap. Ik moest een week 
in het ziekenhuis blijven om te beval-
len van een levenloos kindje. Ik lag op 
de kraamafdeling en hoorde  pasge-
boren kindjes huilen. Ik weet nog dat 
er een zwarte vuilniszak aan de deur 
zat vastgeknoopt, geen idee waarom, 
maar mijn kamer zag eruit als een ka-
mer van rouw. Toch ging ik twee we-
ken na de bevalling weer werken. Ze 
hebben me nodig op kantoor, hield ik 
mezelf voor. En wat moest ik anders? 
Ik had geen idee hoe ik met deze tegen-
slag moest omgaan.
Op mijn werk bleef een collega me be-
stoken met vragen. Gaat het wel met 
je? Hoe voel je je? Wat heb je nodig? 
Haar belangstelling irriteerde me. Het 
voelde ongepast. Ik was de leidingge-
vende, ik had mijn zaakjes echt wel on-
der controle. Tegenover de hele wereld 
hield ik vol dat het best goed met me 
ging. Ik werkte harder dan ooit en be-
haalde een paar belangrijke zakelijke 
successen. Maar intussen zat ik diep 
in de put. De zwaarte die ik kende van 
vroeger, uit mijn schooltijd, was vol-
ledig terug. Ik voelde me mislukt, bui-
tengesloten. In mijn omgeving kreeg 

iedereen kinderen, maar ik mocht 
daar niet bij horen. 

RUST
Ik vermoed dat het die collega is ge-
weest die met haar indringende vragen 
toch iets in gang heeft gezet. Uitein-
delijk zag ik in dat het zo niet langer 
kon en besloot ik om iets te onder-
nemen tegen de poel van zwartheid 
waarin ik was beland. Het leek me 
enorm zweverig, maar ik wilde een 
poging wagen: via een reading op af-
stand, door iemand die mijn energie 
kon lezen en vertalen, wilde ik weten 
waarom ik niet zwanger kon worden. 
Van het telefoongesprek raakte ik to-
taal van slag. ‘Je bent niet bij je gevoel’, 
was volgens de reading het antwoord 
op mijn vraag. Ik barstte in tranen uit. 
Met mijn verstand probeerde ik deze 
conclusie aan alle kanten te bestrij-
den, maar ik voelde inwendig dat deze 
vrouw heel dicht bij de waarheid zat. 
Ik belandde bij een therapeute die me 
vertelde dat ze bijna duizelig werd van 
het contact met mij. Volgens haar zat 
ik tegen een burn-out aan. Ze raadde 

me aan om minder te gaan werken 
en eerst maar eens een week thuis 
te blijven. “Ga een week lang voor 
jezelf zorgen. Wees lief voor jezelf. 
Doe alleen wat je zelf leuk vindt”, 
droeg ze me op.
Die week is voor mij een belangrijk 
keerpunt geworden. Aanvankelijk 
zat ik thuis op de bank. Hoe moest 
ik in godsnaam mijn tijd vullen an-
ders dan met werken? Ik kon niets 
bedenken. Vanuit mijn raam zag ik 
een overbuurman in zijn woonkamer 
een schilderij maken. In een opwel-
ling besloot ik dat ook eens te pro-
beren. Ik kocht verf en een schilders-
doek. Grote vlakken en felle kleuren 
zette ik op. Dat beviel me, het gaf me 
energie. Gewoon doen wat je hart 
je ingeeft, zonder doel, zonder ver-
wachtingen. Toen viel er een kwartje. 
Misschien had die therapeute toch 
gelijk en was het niet zo’n gek idee 
om tijd en rust te nemen. Uit vrije wil 
plakte ik nog een week extra vast aan 
het opgelegde huisarrest.

DE WERELD VAN HET VOELEN
Toen ik weer bij de therapeute kwam 
voor een gesprek, viel mijn oog in de 
wachtkamer op een foldertje over een 
opleiding. Module energetica las ik. 
Ik had geen flauw idee wat dat was, 
maar iets in dat foldertje sprak me 
aan. Het was een impuls die ik op 
dat moment absoluut niet rationeel 
kon onderbouwen. Zonder lang na te 
denken, meldde ik me aan voor die 
module. Dat ik daarmee een drieja-
rige opleiding tot coach en therapeut 
ben binnen gestapt, daar had ik op 
dat moment nog geen vermoeden 
van. Voor het eerst in mijn leven koos 
ik zuiver op intuïtie.
Tijdens deze opleiding ging er een 
nieuwe wereld voor me open: de we-
reld van het voelen. In het begin was 
dat ongemakkelijk, ik moest radicaal 
uit mijn comfortzone komen. Soms 
kon ik mijn oren niet geloven. We za-
ten met een groep cursisten op lage 
stoeltjes zodat je dicht bij de grond 

bleef, dicht bij je gevoel. In een to-
neelstukje moesten we presenteren 
wat onze grootste angst was. Af en 
toe moesten we stil zijn en naar bin-
nen keren - mediteren heette dat. En 
er werden onderwerpen besproken 
die voor mij totaal nieuw waren. 
Hoe leef je vanuit intuïtie? Hoe stel je 
grenzen? Hoe uit je je gevoelens? Hoe 
stel je je open voor anderen? Welke 
sporen uit het verleden draag je mee 
in het heden?
Vooral dat laatste raakte me diep. 
Stukjes uit mijn jeugd kwamen naar 
boven, maar ze mochten er zijn, het 
was veilig. Door de gesprekken in de 
groep ontdekte ik dat ik niet de enige 
was die een last uit het verleden mee-
droeg. Hier was het de normaalste 
zaak van de wereld om openhartig 
te zijn en je kwetsbaar op te stellen. 
Het voelde alsof ik in een warm bad 
stapte. Stap voor stap leerde ik mijn 
maskers afzetten en ging ik zien wie 
ik werkelijk ben: een gevoelige, sensi-
tieve vrouw die zich niet wil afsluiten 
van anderen, maar juist niets liever 
wil dan een diepe verbinding leggen 
van ziel tot ziel. 

INNERLIJKE REVOLUTIE
Uitgerekend tijdens deze opleiding 
gebeurde datgene waar ik zo naar 
verlangde: ik werd zwanger en be-
viel van een prachtige zoon. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit geen toeval is 
geweest. Ik had eindelijk de controle 
losgelaten in mijn leven en was mijn 
hart gevolgd. Als je vanuit je hart 
leeft, gaat het leven voor jou zorgen, 
in plaats van andersom.
Er voltrok zich een innerlijke revo-

lutie met grote gevolgen. Toen mijn 
zoontje een jaar oud was, ging ik bij 
Frank, mijn man weg. De verbin-
ding die ik had leren ervaren tijdens 
de opleiding en waar ik zo naar ver-
langde, kon ik bij hem niet vinden. 
Hij begreep niet waar ik mee bezig 
was, kon de woorden niet plaatsen 
waarmee ik sprak. Sommige mensen 
uit mijn omgeving verklaarden me 
voor gek. Ik had nu toch een kind, ik 
had toch eindelijk alles wat ik wilde? 
Maar dit speelde zich af op gevoels-
niveau. En ik blééf bij dit gevoel.
Dit was het enige pad dat ik kon vol-
gen, maar het voelde rauw. Ik zat in 
mijn eigen woning en voelde me op 
mezelf teruggeworpen. Dat waren 
de omstandigheden waarin ik kon 
beginnen aan de verwerking van de 
pestervaringen uit mijn jeugd. Ik kon 
eindelijk ruimte geven aan de gevoe-
lens die ik vroeger probeerde weg te 
drukken, zelfs probeerde weg te eten. 
De gekwetstheid, het verdriet en de 
eenzaamheid kwamen in volle om-
vang naar boven. Ik doorleefde weer 
hoe ik vroeger werd afgewezen, maar 
nooit in opstand kwam, zelfs inwen-
dig niet. Ik ging inzien wat het ver-
band is tussen het pesten en het grote 
thema uit mijn leven: mijn neiging 
om geen ruimte te maken voor wat er 
werkelijk in mij leeft.

PESTER
Uiteindelijk heb ik de grootste pester 
uit mijn jeugd, de bedenker van de 
naam Brilse, opgezocht. Hij bleek in 
dezelfde wijk te wonen. Af en toe zag 
ik hem lopen, maar ik ging hem uit de 
weg. Op een dag zag ik hem alleen in 
de supermarkt en wist ik: het is nu of 
nooit. Ik wilde hem laten weten wat 
het pesten met me had gedaan. Niet 
uit woede of omdat ik excuses wilde, 
maar zuiver om mijn gevoel te uiten. 
Met bonzend hart sprak ik hem aan. 
Zonder verwijt en recht uit mijn hart 
vertelde ik in een paar zinnen over 
de pijn om de scheldnaam. De last 
die ik ervan had gehad in mijn leven. 

‘Ik werkte harder 
dan ooit en behaalde 
een paar belangrijke 
zakelijke successen. 
Maar intussen zat ik 
diep in de put’

‘Als je vanuit je 
hart leeft, gaat 
het leven voor jou 
zorgen, in plaats van 
andersom’
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Het feit dat ik hem nu op straat uit de 
weg ging, maar dat niet meer wilde. De 
man was verbouwereerd, maar herin-
nerde het zich wel nog. Ik bedankte 
hem dat hij even had willen luisteren 
en beleefd namen we afscheid. 
Het gesprek duurde een paar minuten, 
maar heeft me heel veel goed gedaan. 
Eindelijk was ik gaan staan voor mijn 
gevoel. Dat is wat ik nodig heb in het 
leven. Hij heeft nooit kunnen weten 
hoeveel impact het pesten kon heb-
ben. We hadden destijds samen rond 
de tafel gemoeten, om elkaar als mens 
te zien, maar dat is niet gebeurd en het 
is zoals het is. Sinds het gesprekje in de 
supermarkt groeten we elkaar vrien-
delijk als we elkaar tegenkomen op 
straat, maar hij is er nooit op terugge-
komen. Daar ben ik ook niet mee be-
zig. Het gaat niet om hem, het gaat om 
mij. Ik deed dit uit liefde voor mezelf, 
uit verlangen om dingen helder te ma-
ken voor mezelf.

GEVOEL VOLGEN
Het is wonderbaarlijk zoals dingen 
gaan stromen als je de rem eraf haalt 
en je hart volgt. Een half jaar na de 
scheiding ging ik naar een coach van-
wege de slaapproblemen van mijn 
zoontje. Mijn ex-man wilde graag mee 
naar dit gesprek, het ging tenslotte 
ook hem aan. Bij die coach gingen 
Frank en ik eindelijk met elkaar pra-
ten. Zonder doel, zonder verwachting. 
We hebben geleerd om te verbinden en 
zijn nu weer bij elkaar. We voelen ons 
helemaal afgestemd op elkaar. Frank 
volgt nu zelfs dezelfde opleiding tot 
coach en maakt zijn eigen transforma-
tie door. Dat is prachtig en herkenbaar 
om te zien.
Mijn opleiding is intussen afgerond en 
ik ben mijn eigen praktijk als coach 
gestart. Mijn oude baan maakte me 
niet meer gelukkig, dus die heb ik op-
gezegd. Dat gevoel was zo sterk dat 
ik er niet overheen kon stappen. Het 
blijkt een heel goede beslissing te zijn 
geweest. Ik heb geleerd om mijn gevoel 
te volgen en op het leven te vertrou-

wen. Dan gaat er iets stromen, 
dan vinden de dingen vanzelf 
de juiste weg. Door dat ene 
grote levensthema - voor me-
zelf gaan staan - zal ik altijd 
uitgedaagd blijven worden. 
Dat onzekere meisje is er nog 
steeds, diep in mijzelf. Het ver-
schil met vroeger is dat ik nu 
goed voor haar zorg. Ze wil 
gezien en gehoord worden, dus 
daar neem ik de tijd voor. Dat 
blijft een leerproces, maar ik 
groei. Dit interview bijvoor-
beeld, vind ik spannend. Vroe-
ger zou ik na afloop eerst een 
halve zak m&m’s leeg eten, om 
daarna pas een vriendin op te 
bellen. Nu ga ik die vriendin 
meteen bellen, om te vertellen 
hoe het was. Zij luistert open 
en zonder oordeel. Dan is het 
meisje weer gehoord en dan 
kan ik weer verder. 

Als je vroeger bent gepest
Merk je dat je nog steeds last hebt van pestervaringen uit je jeugd, dan is het 
goed om stappen te ondernemen. Dat kun je doen met deze tips van Ilse, die 
in haar coachingspraktijk Search for Me slachtoffers van pesten begeleidt:

- Deel je verhaal met vrienden of vriendinnen, 
 mensen bij wie jij je veilig voelt.
- Schrijf je verhaal op in een dagboek: wat gebeurde er, hoe reageerde jij, 

wat deed de pester, wat voelde je en wat doet het nu met je?
- Je bent niet de enige. Leer van ervaringsdeskundigen door boeken 

erover te lezen of praat erover met een goede coach.
- Leer voor jezelf opkomen, dit kan bijvoorbeeld door op 
 een zelfverdedigingsport te gaan of door iemand te zoeken die je kan 

helpen voor jezelf op te komen.
- Besef dat iedereen negatieve gedachten heeft. 
 Hou van jezelf zoals je bent, want je bent een 

mooi mens!

Meer informatie vind je op:
www.searchforme.nl
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