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Het Enneagram als weg naar verandering

Het Enneagram is een bijzonder goed model om te ontdekken wie je werke-
lijk bent en wat je kernkwaliteiten zijn. Als je jezelf wilt ontplooien zal dat
makkelijker gaan vanuit je kern dan vanuit je sub-persoonlijkheid. Wie de weg
naar verandering inslaat zal in staat zijn zich volkomen te ontwikkelen.
Veranderen kan alleen als je weet wie je bent, wat je kernkwaliteiten zijn en
wat je onbewuste motivatie voor gedrag is. Vanuit het Enneagram kan de
weg tot verandering veel makkelijker gevolgd worden dan zonder dit model. 

Willem Jan van de Wetering is Enneagramtrainer. Hij geeft trainingen op het
gebied van Persoonlijkheidstypologie, zowel open- als bedrijfstrainingen.
Daarnaast coacht hij mensen in persoonlijke ontwikkeling. Middels het
Enneagram is de weg naar verandering makkelijk uit te stippelen. 
In het boek geeft de auteur handvatten om met het model aan het werk te
gaan. Hij geeft aan wie je werkelijk bent en wat je kunt doen om je te ont-
plooien. Hij stelt dat we slechts twee bewustzijnsniveaus hebben waar we
dagelijks gebruik van maken: de slaap en de waaktoestand. We kunnen vrij-
wel niet bij ons bewustzijn komen, laat staan bij ons hogere bewustzijn.
Door het Enneagram als model te gebruiken, ontdekken we wat ons weer-
houdt om door te groeien naar het hogere bewustzijn. Door de onbewuste
motivaties aan te pakken, blijken we in staat om zelfbewust te worden en
de spiraal van ongeluk of onvrede te doorbreken. ‘Het Enneagram als weg
naar verandering’ biedt de vele mogelijkheden naar ontplooiing overzichte-
lijk aan en geeft een diep inzicht in ons denken, doen en voelen.
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INTRODUCTIE

In persoonlijkheidstypologie kunnen we aan de hand van het
Enneagram de persoonlijkheid van iemand blootleggen en de diepere
motivatie van onderliggend gedrag verklaren.
In dit boek gebruik ik het Enneagram ook als weg naar verandering.
Kunnen we wel veranderen? Ja en nee. We hebben allemaal als basis een
Enneatype. Dat Enneatype kunnen we niet veranderen. Het blijft zolang
als we leven een onderdeel van ons leven, denken en doen. Ons
Enneatype heeft ons karakter gevormd, legt onze onbewuste motivaties
bloot, geeft een verklaring voor ons gedrag onder stress of in ontspan-
ning en maakt duidelijk waarom we aan bepaalde mensen, voorvallen of
dingen een hekel hebben. Maar we kunnen wel degelijk iets veranderen.
We spelen de meeste tijd van ons leven een rol. Die rol past ons uitste-
kend en we zijn er zo mee verweven, dat we denken dat we ook zo zijn.
We zijn dermate goed geworden in het spelen van die rol, dat onze echte
persoonlijkheid naar de achtergrond is gedrongen. Middels de persoon-
lijkheidstypologie kunnen we ons oorspronkelijke Enneatype weer vin-
den en bij onze kernkwaliteiten komen. Het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat je je veel beter kunt ontplooien vanuit je kern dan vanuit een
subpersoonlijkheid. De eerste stap is dus om ons echte zelf te vinden. De
tweede stap is om ons te ontplooien. Voor die doeleinden levert het
Enneagram een geweldig model. Het Enneagram biedt de verdieping om
onszelf beter te leren kennen, de wereld om ons heen te begrijpen en het
is een handleiding voor onze zelfontplooiing. 

Twee delen 61
• We reageren vanuit een centrum 63
• Lichamelijke centrum 64
• Emotionele centrum 66
• Intellectuele centrum 67
• Centrum van intuïtieve aandacht 70

Aandachtoriëntatie 73

Enneagram als rekenstelsel 75
• Negen 77

Transformatie 79

Verandering is een keuze 83
• Zoeken naar vrijheid 84
• Test voor zelfonderzoek 86
• Zelfobservatie 87
• Zelfherinnering 88
• Vergeving 88
• Verandering van gewoonten 89

Enen 91
Tweeën 121
Drieën 153
Vieren 185
Vijven 217
Zessen 247
Zevens 279
Achten 313
Negens 349

Tot slot 382
Bronvermelding 382
Literatuurlijst 383

7



De negen punten staan voor negen Enneatypen. Die Enneatypen verte-
genwoordigen negen persoonlijkheidsstructuren die met elkaar zijn 
verbonden. Daardoor kun je ontdekken wat voor kwaliteiten jouw per-
soonlijkheid aanneemt als je het erg druk hebt, als je ontspannen bent,
als je verliefd wordt enzovoort. Tevens laat het zien aan welke mensen je
een hekel hebt en met welke mensen je heel goed op kunt schieten. Het
Enneagram maakt ook duidelijk hoe je jezelf kunt vinden en kunt ont-
plooien. Op psychologisch niveau biedt het Enneagram ons de moge-
lijkheid ons bewust te worden van ons geconditioneerde gedrag dat vast-
geroest zit in onze gewoonten. We kunnen er onze donkere kanten mee
ontdekken, de kanten waar we liever niet mee geconfronteerd worden
en niet graag naar kijken. Dat kan pijnlijk zijn, maar de enige manier om
jezelf heel goed te leren kennen, is eerst naar je donkere kanten te kij-
ken. Iedereen heeft positieve en negatieve kanten. De een heeft wat meer
van de ene kant dan de ander. Het Enneagram geeft aan hoe we onze 
negatieve kanten kunnen verbeteren en onze positieve kanten kunnen
versterken. Het Enneagram is heel geloofwaardig omdat je alles wat je
leest direct bij jezelf kunt toetsen en kunt vergelijken met de kennis van
de huidige psychologie. Het belangrijkste idee berust op het principe dat
ieder mens in basis een karaktertrek heeft die centraal staat. Deze draait
als een as om de persoonlijkheid heen. Dit is onze fixatie die meestal 
onbewust aanwezig is. De fixatie wordt aangestuurd door onze passie.
De passie is eveneens onbewust aanwezig en kun je ook onze ondeugd
noemen. De fixatie en de passie zijn onbewust aanwezig, omdat we er
een verdedigingsmechanisme omheen hebben gelegd dat in ons eerste
levensjaar ontstaan is. Door dit verdedigingsmechanisme, de fixatie en
de passie hebben we een beperkte kijk op de wereld. We bekijken maar
een negende deel van de wereld. We bevinden ons in één Enneatype en
denken dat de hele wereld eruitziet zoals wij dat zien. Dat er nog acht
andere mogelijkheden en talloze varianten daarop zijn, zijn we ons niet
bewust. Het Enneagram laat ons de negen kanten van het wereldbeeld
oftewel de werkelijkheid zien. Het leert ons tevens dat we weliswaar
door één bril naar die werkelijkheid kijken, maar dat we allemaal zeker
vijf brillen hebben. Derhalve zitten vier andere mogelijkheden in onze
persoonlijkheid verankerd, maar we gebruiken die zelden of nooit. Dit
boek leert je die vijf mogelijkheden ten volle te benutten.

HOE DIT BOEK TE GEBRUIKEN
Dit boek is te gebruiken om zowel je Enneatype als je echte persoonlijk-
heid te ontdekken. Het is echter voornamelijk bedoeld om je de weg te

HET ENNEAGRAM
Het woord Enneagram komt uit het Grieks. Ennea betekent negen en
Gramma betekent figuur of punt. Enneagram staat voor ‘figuur met ne-
gen punten’. Het symbool van het Enneagram is een cirkel, een driehoek
en een zeslijnig figuur. De dynamiek van het Enneagram zit hem in dit
symbool, dat alle negen punten met elkaar verbindt. Door die verbin-
ding is een fantastische krachtige dynamiek waar te nemen, waardoor
niets vaststaat maar alles altijd in beweging is. Historisch gezien berust
het Enneagram op talloze culturele, spirituele en filosofische tradities.
Het Enneagram is terug te vinden in het boeddhisme en het christen-
dom. Het is kleurrijk omdat het rekening houdt met de dynamiek van de
mens. Het legt alledaagse gebeurtenissen bloot en laat zien waar die 
vandaan komen. Het Enneagram is niet alleen een kosmopolitisch en
spiritueel model, maar ook een karaktertypologie. In dit boek gaan we
voornamelijk uit van de karaktertypologie. In ‘Persoonlijkheidstypo-
logie’ laat ik zien wat je met de Enneatypen kunt aanvangen in je eigen
leven en hoe je het model kunt gebruiken om tot verandering en vooral
tot ontplooiing te komen. 
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verbindingen met vier andere Enneatypen hebben, is het van belang ook
deze goed te leren kennen. Dit is de eerste stap op weg naar verandering.
Volg de aanwijzingen op als je daadwerkelijk de stap tot transformatie
naar je echte zelf, in al zijn glorie, wilt maken. Het is niet onverstandig
om het stuk over transformatie dat past bij jouw Enneatype meerdere
keren te lezen en regelmatig te herlezen, zodat de verandering alle tijd
krijgt om zich te voltooien. 
Ik heb al verteld dat we veel meer in ons hebben dan we naar buiten
brengen en zelfs dan we weten. Het Enneagram is het beste model om
mee te werken en dat al onze essentiële kwaliteiten duidelijk naar voren
laat komen. 

HET SYMBOOL
Het Enneagram is een cirkel met negen punten die onderling met elkaar
verbonden zijn door een driehoek en een zeshoek. Het symbool maakt
duidelijk waar we staan, wie we zijn en wat onze weg tot verandering is. 
Ieder mens is in basis één Enneatype en bevindt zich derhalve op één
punt in het Enneagram. Vaak weten we niet welk punt dat is, omdat we
veelal een rol spelen en ons zodoende in een ander Enneatype terugvin-
den dan we in werkelijkheid zijn. 

wijzen naar verandering. We moeten vaak veranderen om onze grote
kwaliteiten naar boven te krijgen, om onze sluimerende gaven te active-
ren en vooral om helemaal onszelf te worden. Ik begin met mijn eigen
ervaringen met het Enneagram. Een belangrijk deel is gewijd aan ons 
bewustzijn. Ik ga ervan uit dat we maar heel weinig contact met ons 
zelfbewustzijn hebben en daardoor altijd in een trance leven. Als we die
trance doorbreken en het contact met ons bewustzijn herstellen, spreken
we van transformatie. Wat ons weerhoudt van het contact zijn onze ge-
dachten en onze emoties. Door deze in het juiste perspectief te plaatsen,
komen we een stap dichter bij onze transformatie. Heel belangrijk in dit
model is dat het symbool van het Enneagram is verdeeld in drie centra.
Iedereen heeft iets in zich van die drie centra, maar één centrum over-
heerst enorm. We kunnen pas tot ontplooiing en dus tot transformatie
komen als de drie centra in balans zijn. Een belangrijk onderwerp dat ik
uitvoerig zal behandelen. 
Ik ga uitgebreid in op alle Enneatypen. De psychologie wordt beschre-
ven, vooral zoals je als kind gevormd bent. De ontwikkeling die je door-
maakt om tot je trance te komen, wordt behandeld alsmede je sterke en
zwakke kanten en de gewoonten van de typen. Een interessant onder-
deel daarbij is het gedrag van de Enneatypen in hun werk, in leidingge-
ven en in relaties.
Wat ik in mijn trainingen erg belangrijk vind – iets wat andere trainers
en Enneagram-boeken naar mijn mening onvoldoende belichten – is ons
verdedigingsmechanisme, dat onze onderliggende motivatie voor ge-
drag, gestuurd door de passie en de fixatie, omsluiert en verbergt. Ik
maak daarbij een onderverdeling per Enneatype, want het is mij duide-
lijk geworden dat er binnen één Enneatype nog sterke verschillen zijn.
Het was Don Riso die me hierop attent maakte en die zelfs negen typen
in ieder type definieert. 
Ik ga uit van drie typen per persoonlijkheid: het +, het ± en het - type. Je
hebt dus een +, een ± en een - type en dat geldt voor alle typen. Dit geeft
je een heel goed beeld van de grote verschillen per Enneatype. Voor 
ieder Enneatype geef ik oefeningen en aanwijzingen om tot zelfontplooi-
ing te komen. 
Ik gebruik de aanduiding van de Enneatypen in meervoud, waarmee ik
mannelijke of vrouwelijke aanduidingen heb willen voorkomen. 
Lees vooral alle Enneatypen goed door en verdiep je erin. Het is je in-
middels duidelijk dat we veelal een rol spelen en dat de echte persoon-
lijkheid bij de meeste mensen ondergesneeuwd is. Door het bestuderen
van de typen kom je vanzelf achter je echte Enneatype. Aangezien we
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spiritualiteit weinig aandacht geschonken. Het gaat natuurlijk om de ba-
lans. Zelfontwikkeling wordt nogal eens in één adem genoemd met zelf-
ontplooiing. Maar dat zijn twee volkomen verschillende begrippen. We
zullen onszelf eerst moeten ontwikkelen voordat we met onze zelfont-
plooiing kunnen beginnen. Zelfontwikkeling betekent immers letterlijk
‘de wikkels afnemen’. We moeten naar onze kern toe. Als we weten wie
we zijn en als we bij onze kern – de essentie van ons bestaan – kunnen
komen, kunnen we werken aan zelfontplooiing. De vraag wie je bent,
komt bij veel mensen vreemd over, want ze weten allang wie ze zijn.
Maar is dat echt zo? Inderdaad zijn er velen die dit proces reeds achter
de rug hebben. Zij zijn zich al aan het ontplooien of zetten al stappen in
de richting van hun spirituele pad. Toch is het altijd weer nodig je af te
vragen wie je in werkelijkheid bent. De waarheid bestaat immers niet.
De werkelijkheid is een illusie. We zien allemaal een klein deel van de
werkelijkheid. Iemand die de volledige werkelijkheid ziet, kan wellicht
verlicht worden genoemd. Binnen het spectrum van onze werkelijkheid
kan het zijn dat we bepaalde delen van onszelf en van onze werkelijk-
heid verkeerd interpreteren, met als mogelijk gevolg dat we verwijderd
raken van wie we werkelijk zijn. 
Er zitten vele delen in ons. We zijn niet die ene persoon met dat ene ka-
rakter die precies weet wat zijn doel hier op aarde is. We bestaan uit
meerdere delen en onze persoonlijkheid is gevormd door vele ervarin-
gen. Als we geboren worden, hebben we al verschillende kenmerken.
We hebben ons karma, de wet van oorzaak en gevolg van onze vorige le-
vens. Ook hebben we delen in ons die we van onze beide ouders hebben
meegekregen. Die zitten in onze genen. En we krijgen direct allerlei in-
drukken van onze dan nog kleine wereld. We reageren op de omstan-
digheden vanaf de allereerste minuut dat we op aarde komen. De ziel
komt uit een vertrouwde omgeving waar alleen liefde is en wordt al 
direct geconfronteerd met zaken die onbekend zijn, zoals de ouders, 
verpleegsters, artsen en familieleden die je dan nog niet kent maar wel
ervaart. Al die indrukken neem je mee in je rugzak. In je leventje krijg je
al snel met veel mensen te maken: broertjes en/of zusjes, buren, vrien-
den van je ouders, je speelkameraadjes, de juf van de kinderopvang, 
onderwijzers, vrienden en vriendinnen en ga zo maar door. Je wordt ge-
vormd, met als belangrijkste deel van het leven je eerste vier levensjaren.
Alles wat je meemaakt, met name de wijze waarop jij alles wat je als 
werkelijkheid ervaart aan jezelf weergeeft, vormt je en maakt je tot wie je
bent. Maar je werkelijke ik is gevormd tussen het moment van de con-
ceptie en je eerste levensjaar. Daar ligt de essentie van je zijn. De belang-

Dit boek laat je duidelijk zien welk Enneatype jij in werkelijkheid bent.
Ieder Enneatype heeft dus een onderverdeling in een +, ± en - type en
heeft twee vleugeltypen – de naastgelegen typen – die van invloed zijn.
Verder heeft ieder Enneatype een stress- en een ontspanningspunt die
via de lijnverbindingen in het symbool terug zijn te vinden. Dat geeft ons
de vijf mogelijkheden die we in ons hebben om tot volledige ontplooiing
te komen. We kijken echter in de meeste gevallen maar door één bril
naar de werkelijkheid, terwijl we nog vier andere brillen in onze zak
hebben. Dit boek leert je die andere brillen te gaan gebruiken. 
De transformatie kan tot stand komen als we de andere typen die ons ter
beschikking staan in onszelf integreren en als we de drie centra in ons-
zelf in balans brengen. De eerste opdracht is om van een - type naar een
+ type te gaan en te leren nooit meer naar de - af te zakken. Mocht dit
nog als abracadabra in je oren klinken en als zodanig door je ogen wor-
den gelezen, wanhoop dan niet. Het zal je allemaal heel snel duidelijk
worden. 
Ik wens je heel veel plezier met dit boek. Lees het niet in één keer uit om
dan te denken dat je het weet; dan is het wetenschap geworden. Dit boek
moet je herlezen, de oefeningen moet je steeds weer herhalen om jezelf
congruent te maken met de stappen die je dient te nemen om tot veran-
dering te komen. 
Het zal je zeker lukken. Het is mij ook gelukt.

MIJN ERVARINGEN MET HET ENNEAGRAM
Ik ben uitgever van Andromeda, de uitgeverij die ik samen met Christien
Broekhoven leid. Andromeda geeft boeken uit op het gebied van zelf-
ontwikkeling. Daarnaast organiseren we voor de auteurs cursussen, se-
minars en workshops. Zelf geef ik veel lezingen, workshops en trainin-
gen voor mensen die in het Enneagram zijn geïnteresseerd. Mijn leven is
er ingrijpend door veranderd. Ondanks het feit dat ik alle ervaringen uit
mijn leven nodig heb gehad om te zijn waar ik nu ben, realiseer ik me
dat ik graag veel eerder kennis had gemaakt met het Enneagram. 

Wat ik nastreef is persoonlijke groei. Ieder weldenkend mens wil
groeien. Daarom studeren we, volgen we opleidingen, doen we cursus-
sen, gaan we naar lezingen, luisteren we naar en praten we met anderen.
We willen onszelf ontwikkelen. In de verschillende culturen die onze
wereld rijk is, doen we dat allemaal op onze eigen wijze. In Zuidoost-
Azië is men gericht op het spirituele en wordt scholing verwaarloosd. In
het moderne Westen is ontwikkeling gericht op scholing en wordt aan
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kunt bepaalde karaktertrekjes van hen overnemen of juist spiegelen.
Dan heb je ook nog een stukje karma dat van invloed kan zijn op de 
vorming van je Enneatype. Deze laatste twee hebben weer invloed op de
manier waarop jij de scheiding van de moeder aan jezelf weergeeft. 

SUBTYPEN
Naast het essentiële Enneatype dat iedereen in basis is, bestaan er ook
subtypen. Er zijn zes miljard mensen op de wereld en die zijn onmoge-
lijk in negen typen samen te vatten. Het mooie van het Enneagram is dat
er veel subtypen bestaan en dat je die ook kunt ontdekken. Een subtype
ontstaat als iemand zijn vleugel sterk ontwikkeld heeft. Er zijn bijvoor-
beeld veel enen met een sterke twee-vleugel. Die reageren anders dan
echte enen, omdat ze van beiden iets hebben. Er zijn zo heel wat moge-
lijkheden omdat je ook een een-plus met een twee-plus kunt hebben
maar ook met een twee-plusminus enzovoort. Vandaar dat niemand 
hetzelfde is. 

Iedereen heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. De ene persoon heeft een
sterke bondgenoot vleugel, de andere heeft zijn schaduwkant sterker
ontwikkeld. Weer een ander heeft een sterke invloed van zijn ontspan-
ningspunt en ga zo maar door. De basis is echter steeds een bepaald
Enneatype, want de verdediging, de passie en de fixatie mixen niet.
Sommige mensen hebben twee fixaties maar zelden twee verdedigings-
mechanismen. Vandaar dat we eerst op zoek gaan naar het essentiële

DE PERFECTIONIST

DE HELPER
Bondgenoot

DE ROMANTICUS
Stresspunt

DE AVONTURIER
Prestatiepunt

DE BEMIDDELAAR
Schaduw

rijkste vraag die je jezelf dan stelt is: wie ben ik? Als je één jaar oud bent,
wil je weten wie je ziel is en wat je in je rugzak hebt. Wat doen die an-
dere ervaringen in de rest van je leven er dan toe, zou je kunnen vragen.
Die ervaringen hebben je mede gevormd tot wie je bent, maar kunnen je
ook hebben afgebracht van wie je in werkelijkheid bent. Als je bijvoor-
beeld op je elfde jaar iets traumatisch hebt meegemaakt, kan dat je vor-
men voor de rest van je leven. Maar dat hoeft geen deel van je werkelijke
ik te zijn. Het is de omstandigheid die je vormt, maar ook de omstan-
digheid die jouw werkelijkheid van je werkelijke ik af kan brengen. 
Zo ken ik mensen die door omstandigheden verbitterd zijn geworden,
een ander niet meer vertrouwen, niet durven lief te hebben of anderen
manipuleren. De psychologie kan dat heel goed verklaren. Het zijn 
immers de vreselijke gebeurtenissen die die persoon heeft meegemaakt
en hem of haar gevormd hebben, met een dergelijk gedrag als resultaat.
Maar is het werkelijk die persoon die vanuit zijn of haar kracht handelt,
of is het een misvorming? Kan het zo zijn dat de omstandigheden door
die persoon verkeerd zijn geïnterpreteerd? Dat hij de werkelijkheid door
een verkeerde bril heeft bekeken? Zou het niet zo kunnen zijn dat die
werkelijkheid ook een andere kant heeft? Binnen de spirituele stroming
gaat men ervan uit dat iedere gebeurtenis een reden heeft. Als je een 
gebeurtenis verkeerd interpreteert, kan het gebeuren dat je het trauma
een verkeerde plaats toedicht. Daardoor word je een ander persoon dan
wie je werkelijk bent.

HOE WORDT JE ENNEATYPE BEPAALD
Het kindscenario of de psychologie als kind, dat bij ieder Enneatype 
beschreven staat, is niet bepalend voor het vormen van het Enneatype.
Het is wel bepalend voor je conditionering. Dat betekent dat daar je psy-
chologische zelf gevormd wordt. Het Enneatype wordt voornamelijk 
gevormd tussen de vijfde en twaalfde maand van je leven. Het gaat erom
hoe jij de scheiding van de moeder aan jezelf hebt weergegeven. Tot de
vijfde maand had je de indruk dat de verzorgende ouder er altijd was.
Wanneer je je oogjes open deed, ze leek aanwezig. Na de vijfde maand
komt de moeder wel eens niet op je gehuil of op je kreetjes af. Je ligt
enige tijd alleen en voelt dat er niemand is. Hoe je dat moment aan jezelf
weergeeft, bepaalt voor het grootste deel je Enneatype. De baby die aan
zichzelf weergeeft dat hij niet goed genoeg is wordt een perfectionist, de-
gene die denkt dat hij niet gewaardeerd wordt om wie hij is maar om wat
hij doet, wordt een winnaar enzovoort. Een andere invloed is de geneti-
sche vorming. Je hebt genetische deeltjes van je vader en je moeder en
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voor mij een ramp. Ik ging van de ene naar de andere school en iedere
keer ging het mis. Uiteindelijk heb ik nog drie jaar HBS gedaan en op
mijn vijftiende ging ik werken als leerling-verslaggever. Ik ging van de
ene krant naar de andere en een vaste baan werd het nooit. Vervolgens
kwam ik in de popmuziek terecht als manager, daarna werd ik jeugdlei-
der en ik vond pas enige rust toen ik de Hitkrant had opgericht. Toen ik
29 was had ik mijn eerste vaste baan. Ik trouwde natuurlijk met een
vrouw die achteraf gezien veel weg had van mijn moeder, waardoor de
pijn die ik had en die ik juist ontvluchtte, weer terugkwam. Na mijn
scheiding en na in contact te zijn gekomen met mensen die mij vanuit
liefde confronteerden met mijn diepere zelf, ben ik aan mijn zoektocht
begonnen; de zoektocht naar wie ik werkelijk was. Overigens speelde
die vraag toen nog niet door mijn hoofd. Ik was niet bewust op zoek
naar wie ik was. Ik was begonnen met mijn zelfontwikkeling.
Zelfontwikkeling zag ik toen nog als een leerproces om verder te komen
in het leven. Pas veel later realiseerde ik me dat zelfontwikkeling een te-
rugtocht is naar wie je werkelijk bent. Tot dan toe was terugkijken zonde
van mijn tijd; geschiedenis was voor oude mensen of mensen die bang
waren voor de toekomst. Van mijn jeugd wist ik bewust niets af. Mijn
moeder en mijn broer waren inmiddels overleden en mijn familie kende
ik niet, waardoor de gelegenheid om vragen te stellen zich überhaupt
niet voordeed. Dus keek ik mijn hele leven vooruit, maakte ik plannen
voor de toekomst en wilde ik vooral plezier hebben in het leven. Dat leek
me het ultieme doel. Totdat ik mijn leegte ervoer. Totdat ik mijn spiritu-
ele pad ging volgen. En dat pad begon met terugkijken. Ik moest eerst
weten wie ik was. Nu weet ik wie ik ben. Nu zie ik wat ik gedaan heb,
voel ik waar ik vandaan kom, ervaar ik de liefde van mijn vader en kan
ik contact maken met mijn diepste zelf.

SPEURTOCHT
Op mijn speurtocht naar mezelf heb ik heel wat mensen leren kennen
die stuk voor stuk de juiste en enige weg aanwezen. Ze dachten de wijs-
heid in pacht te hebben en ze wisten wat goed voor mij was. Omdat ik
niets wist, volgde ik een tijdje hun pad. Vaak voelde ik dat dat niet de
weg was en sloeg ik een zijweg in. Nooit keerde ik om. Zo begaf ik me
op een wirwar van paden die allemaal zouden moeten leiden naar de
kern: mezelf. Soms leek het zo verwarrend dat ik een tijd op een steen
ging zitten omdat ik het niet meer wist. Altijd kwam er iemand opdagen
die me weer op weg hielp. Dat was wel eens een dwaalweg, maar die was
meestal in de goede richting.

Enneatype dat iedereen is en dan kunnen we zoeken naar de onder-
scheidingen of subtypen.

VERANDERING
Ik heb niet zulke goede herinneringen aan mijn jeugd. Ik ben vlak na de
oorlog geboren en ik geloof niet dat mijn ouders erg gelukkig waren. Ze
waren gelukkig gezien de omstandigheden en ze waren dolblij met mij.
Toen ik anderhalf jaar oud was, kwam mijn broer ter wereld en werd
mijn vader ziek. Op mijn vierde levensjaar moesten we verhuizen van
het duinrijke Noordwijkerhout naar Amsterdam omdat mijn vader zijn
beroep als schoenmaker niet meer kon uitoefenen en mijn moeder een
sigarenzaak ging bestieren. We woonden in oudwest en ik zag er geen
enkele boom; alleen maar drukte, lawaai, veel mensen en loskomende
emoties. Ik ben als Enneatype vijf geboren, maar toen mijn vader over-
leed, was ik zeven jaar en ben ik ook Enneatype zeven geworden. Het
overlijden was vooral pijnlijk omdat ik, terwijl ik wist dat mijn vader
dood zou gaan, naar een vakantiekamp werd gestuurd. Daar heb ik mij
vreselijk verlaten, eenzaam en vooral in de steek gelaten gevoeld. Toen ik
thuiskwam, was ik erg afgevallen. Ik had enorm veel verdriet gehad en
dat wilde ik snel vergeten. Mijn vader overleed niet veel later. Ik besloot
om nooit meer pijn te hoeven voelen en wilde alleen het positieve van
het leven leren kennen. Dat lukt natuurlijk heel aardig als je alle pijn en
verdriet wegstopt. Twee jaar later verhuisden we naar Noordwijk, waar
mijn moeder in de verpleging ging werken. Ze stortte zich met hart en
ziel in haar werk en ze was goed in haar vak. Ze maakte snel carrière en
op mijn twaalfde verhuisden we weer, omdat ze directrice werd van een
bejaardencentrum. Al die omstandigheden hebben mij enorm gevormd.
Of ‘veranderd’? Door de dood van mijn vader werd ik een paar jaar
daarna ziek en kwam ik bij een psycholoog terecht. Ik ging nagelbijten
en heb dat veertig jaar volgehouden. Ik was een erg druk persoon ge-
worden die meer met de buitenkant bezig was en zelden of nooit naar
binnen durfde kijken. Ik ging voor de plezierige kanten van het leven en
ontliep verantwoordelijkheden. Ik dacht dat ik was wie ik was. Het
gekke is dat ik heel mijn leven gevoeld heb dat ik een rol speelde. Zo nu
en dan verschoof ik naar mijn vijf-rol en voor mij voelde dat alsof ik de-
pressief was. Ik ging nadenken, filosoferen en serieus te werk. Dat
duurde nooit lang, want het ongeduld sloeg al snel toe en ik was snel
verleid tot een feest, party of avontuur. Het leven leek me toe te lachen.
Maar wat ik ook deed, het lukte nooit helemaal. Meestal bleef een pro-
ject, avontuur of studie ergens halverwege steken. Het onderwijs was
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HET ENNEAGRAM
IN DE HISTORIE

Het Enneagram is duizenden jaren oud. Het moet 2500 jaar voor onze
jaartelling ontwikkeld zijn door de Sarmoeng broederschap in Babylon.
Het symbool van het Enneagram komt voor het eerst voor bij
Pythagoras, die leefde rond 600 voor Christus en die de aartsvader van
de psychospirituele psychologie kan worden genoemd. We moeten hier
wel in acht nemen dat in vroeger tijden religie, filosofie en psychologie
nauw met elkaar verbonden waren. Het is nog maar kort geleden dat
deze gebieden los van elkaar zijn komen te staan. Het Enneagram-sym-
bool was de negende van de tien zegels van Pythagoras. In die tijd werd
alle kennis mondeling overgedragen en meetkundige figuren golden als
hulpmiddelen. Tien daarvan had Pythagoras zo bewerkt dat ze de sym-
boliek van de eerste tien getallen vertegenwoordigden. 
De leerlingen van Pythagoras moesten vooral via stilte en discipline hun
innerlijke zelf ontwikkelen. Daarbij ging het om de beheersing van li-
chaam, emotie en denken. Als die drie in harmonie met het universum
waren, werd het uiteindelijke doel bereikt. Wiskundeonderwijs was net
zo belangrijk als muziek, astronomie, filosofie en psychologie. De na-
druk lag vooral op luisteren: luisteren naar stilte, de innerlijke stemmen
en naar leraren die meer wisten dan de leerlingen. Toen al was de sym-
boliek van het getal negen erg belangrijk omdat dat de laatste schakel
was die de mens in zijn zelfontwikkeling kon bereiken. Tien is namelijk
het getal van God. Pythagoras droeg de wetenschap van de getallen al-
leen over aan degenen die een lange studie bij hem gevolgd hadden. 

Zo kwam ik in contact met het Enneagram. Tijdens een trip door
Amerika vond ik boeken over het Enneagram en volgde ik een work-
shop. In Nederland bleek de bekende NLP-trainer Jorrit Jorritsma het
Enneagram te doceren. We raakten in gesprek en hij leidde mij op. Eerst
assisteerde ik hem bij zijn workshops, schreven we samen boeken en nu
geef ik al jaren mijn eigen trainingen. De kennis van het Enneagram
heeft me veel duidelijk gemaakt over mijn eigen geschiedenis en vooral
over mijn toekomst. Nu weet ik waarom ik reageerde zoals ik dat deed.
Nu begrijp ik waarom ik veel dingen maar half afmaakte en vervolgens
weer in iets nieuws vluchtte. Nu weet ik dat ik een zeven-rol speelde
maar dat mijn echte zelf een vijf is. Veertig jaar had ik in die zeven-rol ge-
zeten; die rol ken ik goed en past bij me. En nu heb ik de verdieping van
de vijf. Ik bijt geen nagels meer, ik ben rustiger, maak de dingen af, wil
weten hoe iets echt in elkaar zit. Ik heb daarnaast nog steeds de vele
ideeën van de zeven en geniet van alle opties, het avontuur, de vrolijke
kanten van het leven. Maar ik schrijf nu ook dit boek, het boek dat die-
per gaat dan alles wat ik eerder schreef; het boek dat velen zal helpen bij
de zoektocht naar zijn of haar echte zelf. En daar geniet ik van: ik schrijf,
studeer, doe onderzoek en ik schrijf weer verder. 
Geniet ervan. Dan geniet ik.

Willem Jan van de Wetering
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