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>>>LiefdesLessen 
van aLbert eLLis

Mijn kwartiertje

Door Dr. Paul Koeck

Paul Koeck zocht de weduwe van 
cognitief gedragstherapeut Albert Ellis 
op in de Verenigde Staten. Ze praatten 
over de essentie van het denken van de 
grondlegger van de Rational Emotive 
Behavior Therapy (REBT).  
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Ik ontmoette de cognitief gedragsthe-
rapeut Albert Ellis voor het eerst in 
1993, nu 20 jaar geleden. De man 
maakte indruk op me met zijn over-
weldigend trefzekere therapiestijl. In 

zijn praktijk in New York zag hij om de 
20 minuten een patiënt, en jawel, hij was 
superefficiënt en therapeutisch. Wanneer 
je een sessie van hem bijwoonde, had je op 
eerste gezicht de indruk dat hij zijn patiënt 
uitkafferde, maar dat was maar schijn. El-
lis was bijzonder empathisch. Al ontmas-
kerde hij de irrationele overtuigingen van 
zijn patiënten vaak op een humoristische 
maar confronterende manier, steeds voel-
de de patiënt zelf zich diep gerespecteerd, 
geholpen en begrepen. Sommige tegen-
standers van zijn imposante stijl vonden 
hem ruw, maar de patiënt ervoer dat niet 
zo. Ik was onder de indruk van zijn stijl en  
integreerde stukken van zijn werk in mijn 
werk als arts en therapeut, en later in het on-
line zelfhulpprogramma dat ik ontwikkelde. 

In 2005 ontmoette ik zijn echtgeno-
te, dr. Debbie Joffe Ellis, voor het eerst 
en door de jaren heen groeide mijn sym-
pathie voor haar persoon, haar inzet en 
werk. Haar verhalen over hoe ‘Al’ – zo 
noemen zijn vrienden hem – zijn thera-
peutische principes consequent toepaste in 
zijn eigen leven, fascineerden me. Daarom 
vroeg ik Debbie of ze die in een interview 
wilde samenvatten voor de lezers van 
Psyche&Brein. Ons gesprek vond plaats 
op 11 december van vorig jaar en duurde 
meer dan een uur.  

‘Zal ik een voorbeeldje geven uit het leven 
van mijn echtgenoot? Het illustreert hoe 
een andere persoon op een merkwaardige 
manier veranderde nadat mijn man zijn ir-
rationele overtuigingen en ‘eisen’ had laten 
varen. Toen hij een jongeman was – hij was 
ongeveer 24 – was hij stapelverliefd op een 
meisje met de naam Carol. Ze was nog erg 
jong, 18 of 19 geloof ik. Ze hadden een 
romantische relatie en werden ook intiem. 
Hij aanbad haar en wilde zijn leven met 
haar delen. Zij was erg ambigu. Soms was 
het ja, dan weer nee. Op een avond had-
den ze lekker gegeten en wilde hij naar huis 
gaan, toen ze haar hoofd door de deur stak 
en zei: “Al, ik denk dat we het hierbij moe-
ten houden.”’ 

‘Zijn wereld stortte in. Hij was kapot.  
Hij voelde zich depressief en het was een 
van de weinige keren in zijn leven dat hij 
tranen over zijn wangen voelde lopen. 
Hij ging naar het dichtstbijzijnde park in 
New York. Het was middernacht en hij 

mijmerde al wandelend: “Hoe kan ik met 
haar gelukkig zijn?”, en toen voelde hij 
zich nog depressiever.’

‘Het was op dat moment dat hij plotse-
ling tot het inzicht kwam dat het niet haar 
afwijzing was die de depressie veroorzaak-
te. Nee, het was zijn ‘eis’ dat zij van hem 
moest houden op de manier dat hij van 
haar hield. Het was zijn ‘eis’ dat ze samen 
moesten zijn voor de rest van hun leven. 
En het was het feit dat hij zichzelf ervan 
overtuigde dat hij nooit gelukkig kon zijn 
zonder haar. Opeens besefte hij dat deze 
overtuigingen niet ‘waar’ zijn. Zelfs als 
hij – in het slechtst mogelijke scenario – 
niet even gelukkig zou zijn met een andere 
vrouw, bestond er toch nog een sterke kans 
dat hij een bepaalde graad van geluk kon 
bereiken met een andere vrouw.’ 

‘Hij realiseerde zich dat louter het 
feit dat hij vond dat zij evenveel van hem 
moest houden als hij van haar, niet bete-
kende dat ze dat zou doen. En waar leidde 
deze irrationele gedachte hem naartoe? Ze 
hielp hem niet, ze deed hem lijden.’ 

‘Op dat moment realiseerde hij zich: 
“Laat me de inspanning doen niet te eisen 
dat ze met mij moet zijn en laat me niet toe 
te denken dat ik nooit gelukkig kan zijn 
zonder haar.”’
‘Hij veranderde zijn attitude.
Enige tijd later kwamen ze elkaar weer 
tegen, ditmaal, ironisch genoeg, zonder 
zijn gevoel van wanhoop in de lucht. Het 
effect? Carols verlangen nam langzamer-
hand toe. Ze wilde hem. 
En dan gaat het verhaal verder: ze trouw-
den… voor 18 uur. Dat kwam doordat 
haar ouders ontdekten dat ze getrouwd 
waren en hen dwongen het huwelijk te ver-

opwek?” Naar alle waarschijnlijkheid zal 
er een ‘moeten’, ‘eisen’, ‘dwang’, ‘buiten 
proportie opblazen’ of ‘lage frustratietole-
erantie’ in zitten. Vanaf dat moment kun-
nen we onze gedachten of overtuigingen 
uitdagen, om anders te leren denken en 
gezondere gevoelens op te wekken.’ 

Dat is een belangrijke boodschap van 
REBT: ‘Wanneer we ons ervan bewust le-
ren zijn en weten dat we een keuze heb-
ben, hebben we het vermogen om ons 
emotioneel lot te beïnvloeden. Wat een 
geschenk! Dus laat ons zo leven, in dit 
ene leven dat we hebben … opmerken 
wat nog steeds mooi is, zelfs als wat we 
meemaken op zich niet mooi is.’ 

‘Al herinnert ons er keer op keer aan 
dat het leven verlies en lijden bevat, net zo-
als de grote tradities als het boeddhisme. 
Dat is de natuur van het leven. Maar als 
we op gezonde manieren leren denken, zul-
len we datgene leren aanvaarden wat we 
niet kunnen veranderen. En we zullen het 
vermogen ontwikkelen om uit te vergroten 
wat met vreugde kan beleefd worden. Zo 
zullen we het lijden verminderen.’ 
‘Laat ons genieten van het cadeau van het 
leven! Laat ons op gezonde wijze (leren) 
denken! Laat ons gezonde gevoelens ont-
wikkelen en voelen! Dat betekent niet: 
niet (het negatieve) te voelen, integendeel, 
het betekent: “Laat ons actief (het posi-
tieve) voelen.”’

Ik zag Albert Ellis vijftien maanden voor 
zijn overlijden een laatste keer. Hijt had in 
zijn carrière 75 boeken geschreven en had 
honderden publicaties op zijn naam. Zijn 
volledige vermogen van een leven lang spa-
ren, alle auteursrechten van zijn boeken en 
de intellectuele eigendom had hij geschon-
ken aan een stichting, zodat die zijn werk 
en missie verder kon zetten. Hij hield niets 
voor zichzelf over en ging ervan uit dat zijn 
stichting hem op zijn oude dag wel zou 
steunen. Nu was de 92-jarige Albert Ellis 
ziek, erg ziek, en de medische kosten om te 
overleven liepen hoog op. 

Een aantal medewerkers hadden een 
juridische staatsgreep georganiseerd om 
hem uit zijn stichting te zetten. Hij mocht 
zelfs zijn eigen gebouw niet meer binnen. 
Geld om te overleven had hij niet. Een aan-
tal collega’s deden een oproep aan de inter-
nationale gemeenschap van psychologen 
om hem te steunen en te helpen financieel 
te overleven, om zijn medische behande-
lingen te kunnen blijven betalen. Het was 
in deze context dat ik Debbie voor het 
eerst ontmoette.  Hoe ging Ellis hiermee 

breken omdat ze nog te jong waren. Maar 
ze bleven voor altijd goede vrienden tot zij 
zes jaar voor hem stierf.’ 

‘Dit voorbeeld toont aan dat  iemand 
anders soms kan veranderen wanneer we 
onze wanhoop laten varen. Maar de be-
langrijkste reden om wanhoop los te laten 
en de realiteit te aanvaarden, is niet om de 
ander te kunnen manipuleren – het is om 
ons zelf innerlijk goed te voelen.’ 

‘Laat ons dus willen wat we willen, 
maar ervoor zorgen dat we het niet ‘ei-
sen’. Zo besloot Debbie de anekdote uit 
het leven van Albert. Die spoort met het 
vroegere artikel in deze reeks ‘Loslaten en 
aanvaarden om vooruit te gaan’. 

Met dit verhaal probeert mevrouw Ellis de 
kern van de Rational Emotive Behaviour 
Therapy (REBT) samen te vatten:

‘Door bewustwording krijgen we keu-
zemogelijkheden. Als iemand niet weet 
dat hij een keuze kan maken, kan hij ook 
niet kiezen. Wanneer we ons ervan bewust 
worden dat we zelf verantwoordelijk zijn 
voor onze eigen emotionele toestand en 
bestemming, kunnen we gezonde gevoe-
lens opwekken door op gezonde manieren 
te denken.’

‘En wanneer we onszelf betrappen op 
een ongezonde emotie (bijvoorbeeld de 
depressieve gevoelens van Albert in het 
begin van dit verhaal), kunnen we – zo-
als hij deed – ervoor kiezen om even stil 
te staan en onszelf de vraag stellen:  “Wat 
vertel ik mezelf waardoor ik dit gevoel  

Het liefdessprookje van al

de levenslessen van rebt

‘Kiezen we – in dit ene leven dat we 
hebben – ervoor om te genieten van het 
leven, of kiezen we om eronder gebukt te 
gaan? We kunnen (leren) kiezen hoe we 
denken en hoe we voelen.’ 

‘Er is een grote kans dat we in ons le-
ven mensen ontmoeten die handelen op 
een wijze die ons pijn doet. We kunnen 
op dat moment kiezen om te denken: “Ze 
zouden dat niet mogen doen.” Maar dat 
verandert hen niet en het helpt ons niet 
verder. Of we kunnen werken om de ‘at-
titude’ aan te leren dat zij, net zoals ik, 
fouten kunnen maken. We kunnen inzien 
dat veel dingen onze keuzes en daden be-
invloeden. Als ze op een bepaalde manier 
handelen, is daar een reden voor. Het kan 
zelfs zijn dat ze een chemische afwijking in 
hun hersenen hebben.’ 

‘We kunnen dus wel actie onderne-
men om ons te beschermen tegen hun  ©
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om? Hoe paste hij REBT op zichzelf toe? 
Accepteren wat is, is de basis van REBT. 
Dat zagen we in het verhaal over Als eerste 
grote liefdesverdriet. Deed hij dat ook 68 
jaar later, in het licht van dit huiveringwek-
kende onrecht? 
‘Onvoorwaardelijke aanvaarding bete-
kent: je accepteert de persoon onvoor-
waardelijk als een waardevol wezen, 
maar dat betekent niet dat je het gedrag 
van deze persoon moet aanvaarden’, legt 
Debbie uit. ‘Je mag vechten voor gerech-
tigheid wanneer iemand misbruik van je 
maakt. Maar voor je innerlijk evenwicht, 
vrede en stabiliteit, en je emotioneel wel-
zijn, realiseer je je dat de persoon die mis-
bruik van je maakte een onvolmaakte 
mens is die verkeerd handelde. Maar in 
essentie is deze persoon een onvolmaakt, 
maar waardevol mens. Dat is erg moeilijk 
te begrijpen voor mensen.’ 

Het noodlot accepteren? 

door bewustwording krijgen we 
keuzemogelijkheden, leert ellis ons. 
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de auteur
dr. PauL KoecK studeerde 
geneeskunde, filosofie en 
sportgeneeskunde aan de Katholieke 
universiteit Leuven, gevolgd door 
een master in management aan de 
vlerick school voor Management 
en een opleiding in cognitieve 
oplossingsgerichte systeemtherapie, 
evenals een opleiding klassieke 
hypnotherapie en een master in 
ericksoniaanse hypnotherapie. 
naast zijn praktijk als geneesheer 
en psychotherapeut in antwerpen, 
werkt hij als business coach 
vanuit ‘coachteam.com’, schreef 
een aantal zelfhulpboeken 
en ontwikkelde hij het online 
zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.nl’
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handelingen, zonder hen als persoon te 
veroordelen. Misschien moeten we zelfs 
de politie bellen of juridische stappen  
ondernemen.’  

Maar terwijl REBT aanraadt om ge-
paste actie te ondernemen (in functie van  
hun daden), is het wijs om onszelf telkens 
opnieuw te herinneren aan de volgende 
twee inzichten:
1. Ik kan datgene wat ik niet graag heb te 
boven komen
2. Als ik in dezelfde omstandigheden zou 
zijn en hun hersenchemie had, zou ik mis-
schien hetzelfde doen als zij.  

Vasthouden aan verbittering, be-
schreef Ellis soms met het volgende beeld: 
‘Zelf vergif innemen en ondertussen hopen 
dat de ander eraan sterft’. 

Albert Ellis predikte ‘mededogen’ in de 
plaats van verbittering. 

‘We naderen het einde van Alberts le-
ven. Paul, jij was erbij toen Al een lezing 
gaf waar hij mensen vertelde over het 
noodlot dat hem trof. Ik herinner me dat. 
Hij was brutaal behandeld door mensen 
in zijn professionele omgeving. En hij deed 
wat ik hier beschrijf: hij haatte wat zij de-
den. We hadden een advocaat en we pro-
beerden gerechtigheid te krijgen. En toch 
haatte hij deze mensen niet.’ 

‘En slaagde hij daarin?’, vroeg ik haar.
‘Ja, voor 100 procent. Je praat met de 

persoon die dag en nacht bij hem was, be-
halve als ik een douche nam of naar het 
toilet ging.’ 

‘Er was één specifieke namiddag die 
ik me goed herinner. Er was een zoveel-
ste uiting van wansmakelijk gedrag en dat 
ging al een tijdje zo. Ik kon mijn tranen niet 
meer bedwingen. Hij zag mijn verdriet, 
pakte mijn hand teder vast en zei: “Debbie, 
Debbie, je bent zo’n goede REBT-leraar, je 
bent een grote therapeut, maar nu pas je 
het zelf niet toe!”’

‘Hij zei: “Aanvaard, aanvaard! Ze 
moeten handelen zoals ze nu handelen, 
als ze denken zoals ze nu denken. Debbie, 
ze hebben een stoornis in hun denken en 
in hun hersenen. Hij zei dat niet op een 
sarcastische toon. Als ze denken zoals ze 
denken – deels omdat ze het zo leerden, 
deels door hun biologie – zullen ze hande-
len zoals ze nu doen. Hij zei dat niet als een 
excuus voor hun slecht gedrag.”’

De belangrijkste verschillen met andere be-
naderingen uit de cognitieve gedragsthe-
rapie, zijn dat REBT enerzijds meer de na-
druk legt op accepteren en mededogen en 
aan de andere kant meer op het ontmijnen 

van negatieve gedachten of overtuigingen. 
Albert Ellis vond het belangrijk om die te 
ontmijnen en niet alleen maar te vervangen 
door nieuwe overtuigingen, zoals anderen 
vaak doen. Ontmijnen doe je door tot op 
het bot door te redeneren tot die oude ir-
rationele gedachte door de mand valt en 
geen steek meer houdt. 

Vrienden en collega’s hebben Ellis dik-
wijls de raad gegeven om het concept ‘ac-
ceptatie’ te laten vallen, omdat het voor 
veel mensen onoverkomelijk lijkt. Hij 
weigerde. Voor hem zijn acceptatie en me-
dedogen essentieel. De laatste jaren duikt 
het concept acceptatie in meerdere thera-
pievormen weer op. Het duidelijkste voor-
beeld is ACT ‘Acceptance and Commit-
ment Therapy’ van Steven C. Hayes, die er 
een aantrekkelijke verpakking aan heeft ge-
geven. Blijkbaar was Ellis zijn tijd vooruit. 

Uit het lange video-interview met zijn 
weduwe selecteerde ik voor dit artikel 
vooral persoonlijke ervaringen uit het le-
ven van Dr. Albert Ellis. Wil je graag het 
volledige video-interview bekijken? Dat 
kan. Surf dan naar de video’s in de En-
gelstalige versie van ‘Mijn Kwartier’ op 
www.15minutes4me.com/video/albert-el-
lis-rebt. Daar legt Debbie Joffe Ellis ook de 
theorie van REBT in detail uit, doorspekt 
met persoonlijke anekdotes. Ik was zelf in 
de ban van haar verhaal en begrijp REBT 
nu nog vollediger dan voorheen. pb

de visie van ellis


