
 

 

Het glas is hervulbaar! 

Een gesprek over therapie, corona en spiritualiteit 
 

Twee tegenover elkaar staande banken in het Lijsterbespark op een zonnige 

zaterdagnamiddag: het was de mooie setting voor een boeiend en gevarieerd 

gesprek met Martine De Wolf.  

In 1980 kwamen haar ouders - geen onbekenden in de parochie (vader stond 

onlangs in Kerk en Leven met zijn maquette van het Brontëhuis) - met hun twee 

kinderen in Merchtem wonen. Martine was toen 3. Ze doorliep de basisschool Sint-

Donatus, ging naar het Maria Assumptalyceum in Laken en studeerde nadien 

Godsdienstwetenschappen en Familiale en Seksuologische Wetenschappen in 

Leuven. Toen ze al werkte, volgde nog een studie Klinische Psychologie. Op het 

eerste gezicht misschien een gek parcours, maar Martine ervaart deze studies als 

een waardevolle aanvulling op elkaar. Na de basisopleiding in de psychologie 



specialiseerde Martine zich in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, een 

stroming die haar oorsprong vindt bij Carl Rogers, met de klemtoon op de 

belevings- en gevoelswereld van de cliënt. In 2015 startte ze haar praktijk in 

Merchtem. 

‘Ik geloof in de innerlijke groeikracht van elke mens en de wijsheid die elkeen diep 

vanbinnen heeft om levengevende keuzes te maken. In therapie kijk je samen met 

iemand anders (je therapeut) naar hoe jij in de wereld staat, naar wat je belemmert 

te worden wie je wil zijn en naar je groeimogelijkheden en je verlangens. Je 

onderzoekt wat je kán en wíl veranderen om gelukkiger te worden, en je leert meer 

aanvaarden of loslaten wat je niet kan veranderen of waar je geen controle over 

hebt. Naast gedrag, gedachten en gevoelens is ook de lichamelijk gevoelde 

ervaring erg belangrijk. We kennen allemaal het gevoel van de krop in de keel of 

iets dat op de maag ligt. Therapeut en cliënt zoeken samen naar de betekenis van 

zo’n ervaring en naar de antwoorden die ergens al in de cliënt aanwezig zijn.’  

 

Kijk naar wat er wél is! 

De coronacrisis treft iedereen en veroorzaakt veel verlies: van geliefden, van 

vrijheid, mogelijkheden, spontaneïteit. Dat merkt Martine ook in haar praktijk. 

Corona lijkt vooral dat zwaarder te maken waar mensen voorheen al mee 

worstelden. Het gebrek aan sociale contacten is voor velen het moeilijkst. De 

eenvoudige maar belangrijke dingen: samen eens weggaan, elkaar geen hand 

mogen geven, geen schouderklopje of knuffel kunnen krijgen. ‘Ikzelf woon alleen 

maar heb eigenlijk geen last van eenzaamheid,’ zegt Martine. ‘Ik ben wel blij met 

Millie en Jip, mijn poezen, die ik 3 jaar geleden adopteerde bij ‘Kat Zoekt Thuis’, 

een kattenopvang in het Gentse. Tegelijk ben ik dankbaar voor het bestaan van het 

internet: sociale contacten blijven mogelijk en ook overleg met collega’s kan 

doorgaan.’ 

‘Door de coronamaatregelen kunnen of mogen vele dingen niet. Mijn advies is: 

probeer vooral te kijken naar wat er wél is en kan. De idee wel van het halfvolle of 

halflege glas bekijk ik liever als: het glas is hervulbaar, misschien niet met 

hetzelfde maar wel met een alternatief. Geen vakantie in het buitenland? Ga op 

ontdekking in eigen streek! Of waarom niet starten met de hobby waar je al zo lang 

van droomt?’ Zo heeft Martine zelf de helende kracht van wandelen (her)ontdekt 

en werkt ze aan een fotoboek dat in beeld brengt wat er wél was tussen 13 maart 

2020, toen de horeca sloot, en 7 maart 2021, toen ze haar eerste vaccinatieprik 



kreeg. Ook breien werkt voor haar therapeutisch: ‘Iets moois creëren geeft altijd 

een goed gevoel.’ 

 

Taizé als tweede thuis 

Wanneer het opnieuw veilig kan, wil Martine terug naar Taizé. ‘Het is mijn tweede 

thuis. In mijn therapieruimte hangt een zonsondergang, die ik zelf fotografeerde in 

Taizé. De foto symboliseert voor mij sereniteit, licht, warmte, liefde. Het is een 

reminder voor het soort aanwezigheid dat ik wil bieden aan mijn cliënten.  

Sinds 1997 ben ik zeker al een 15-tal keren in Taizé geweest. Ik ervaar daar het 

‘zijn’ / ‘Zijn’ in de alle betekenissen van het woord. De rust, de tijd om naar de 

essentie te gaan, de stilte, de contacten met mensen van overal ter wereld… het is 

echt herbronnen. Kerkelijke dogma’s zijn niet aan mij besteed. De Bijbel vind ik 

wél echt geweldig: vanuit historisch-kritisch perspectief, maar ook als bron om 

naar het leven te kijken. Elk Bijbelboek is een poging van mensen om hun (al dan 

niet spirituele) zoektocht weer te geven en te vertellen dat ze bijzondere dingen 

hebben ervaren. Deze teksten moeten zeker niet letterlijk opgevat worden en ook 

de evangelies zie ik zo: menselijke verhalen die duidelijk moeten maken dat die 

Jezus een speciale man was, een ‘rebel’ die onrecht aan de kaak stelde, die hield 

van zijn vrienden, van feesten en van mensen om zich heen, maar even goed van 

momenten alleen en met God. Maar bovenal wilde hij volgens mij beklemtonen dat 

God geen straffende God is zoals Hij in het Oude Testament soms wordt 

beschreven, maar een God van Liefde. Jezus is voor mij meer als een profeet, 

iemand die de richting wijst. God zie ik als ‘Geest van Liefde’, en gebed als 

‘contact van ziel tot ziel’, mijn ziel met Gods ziel. Voor mij kan dat alleen in stilte. 

Dat is wat mij zo trekt naar Taizé: de ruimte voor stilte. De spiritualiteit van Taizé 

is klassiek christelijk, maar tegelijk erg open en op de wereld gericht.’ 

Martine voelt zich steeds op zoek om haar eigen spiritualiteit vorm te geven. ‘In 

2018-2019 deed ik de ‘Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven’. De 

Geestelijke Oefeningen zijn een boekje van Ignatius van Loyola, de stichter van de 

jezuïeten, waarin hij zijn inzichten over zijn eigen geloofservaring heeft 

neergeschreven, met de bedoeling anderen te helpen in hun spirituele zoektocht. 

Elk jaar bieden de jezuïeten de mogelijkheid om deze Oefeningen in het gewone 

leven te volgen: dagelijks een half uur gebedstijd met een Bijbeltekst en wekelijks 

een gesprek met een begeleider. Ik voelde mij toen erg ‘geroepen’ om dit traject te 

gaan, maar had er bij aanvang helemaal geen ‘goesting’ in. Het was meer een 



innerlijk gevoel van ‘ik moet dit doen’. Het is bij momenten een worsteling 

geweest, maar ik heb er heel veel uit geleerd en draag er nog steeds veel van mee.’ 

(rvh) 

 


