
Heb je weleens het gevoel dat 
iemand iets anders zegt dan hij
eigenlijk bedoelt?
Wil je weten waarom je vriend 
altijd aan zijn oor staat te frieme-
len als je tegen hem praat?
Hoe kun je beter niet gaan zitten
tijdens een sollicitatiegesprek?
Waarom kun je veel beter liegen
door de telefoon?
En hoe weet je of die leuke dame
of meneer van de boekhouding
jou ook wel ziet zitten?

In Lichaamstaal liegt nooit leidt
Edine Russel je op een doeltref-
fende en overzichtelijke manier
door het doolhof van de non-
verbale communicatie.
Met grappige situaties en voor-
beelden uit haar eigen leven legt
zij precies uit hoe je al die on-
schuldig ogende gebaren kunt
interpreteren.

Edine is werkzaam als schrijfster en
actrice. Dit laatste resulteerde al
vroeg in een grote interesse in de
non-verbale communicatie. Zij is
zich serieus in de materie gaan 
verdiepen tijdens haar theaterop-
leiding bij de Method Studio in 
Londen.
‘Je kunt maar één keer een eerste
indruk maken en die wordt voor
meer dan vijftig(!) procent bepaald
door je lichaamstaal’, aldus 
Edine Russel.

Andere boeken van haar hand zijn
Feng Shui, Intuïtieve Feng Shui en
Ontwikkel je intuïtie.
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INLEIDING

Wij aardbewoners communiceren de hele dag. Thuis, op
het werk, op school, op reis, bij de bakker en in de video-
theek. We vertellen onze geliefden hoeveel we van ze hou-
den, onze baas wat een pedant ventje hij soms is en we
vragen een leraar om advies. De hele dag hangen we aan
de telefoon, al dan niet mobiel, we mailen, msn’en en
sms’en tot we er spierblessures aan overhouden, terwijl
we daarbij vaak het grootste en als je het mij vraagt be-
langrijkste onderdeel van communicatie vergeten, name-
lijk dat deel waar eigenlijk niets gezegd wordt.
Je kunt aan de lichaamshouding van mensen veel zien
over de onderlinge relatie tussen hen. Zelfs nog voordat je
woordelijk vernomen hebt of men elkaar goed kent of
zelfs getrouwd is, kun je al een behoorlijk beeld krijgen
van de onderlinge verhoudingen.
Wanneer je met een cappuccino op een terrasje zit, kijk
dan eens wat er speelt tussen mensen. Observeer twee
mensen die elkaar niet kunnen luchten of net ruzie heb-
ben gehad. Al hebben ze nog zo’n onschuldige conversa-
tie, je kunt aan hun houdingen zien welke gedachten er-
onder liggen. Die gedachten zijn duidelijk te zien
wanneer iemand zegt: Mag ik de menukaart even zien en
tegelijkertijd denkt: Blijf uit mijn buurt, engerd!
Uit onderzoek is gebleken dat we bij een eerste indruk, dus
een eerste ontmoeting, de gevoelens voor de ander, ge-
voelens van bijvoorbeeld sympathie, voor slechts 7 pro-
cent baseren op wat er letterlijk wordt gezegd. De rest van
ons oordeel verkrijgen we voor 38 procent door de manier
waarop die woorden gezegd worden, bijvoorbeeld door de
intonatie. En 55 (!) procent komt tot stand door datgene
wat we oppikken van de lichaamstaal.
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waarschijnlijk vaak zelf gebruikt, misschien bewust, mis-
schien onbewust.
Veel gebaren maken we ook vanzelf. Het onverschillige
schouderophalen, de verbaasde wenkbrauwen, glimla-
chen – al dan niet betoverend – en een hand dreigend op-
heffen om daarmee te suggereren een mep uit te gaan 
delen. Onze gelaatsuitdrukkingen komen meteen tevoor-
schijn bij gevoelens van schaamte, boosheid, frustratie,
verdriet of blijdschap. Wij zijn voorgeprogrammeerd om
bepaalde gebaren aan bepaalde prikkels te koppelen.

Je krijgt weleens een bepaald gevoel wanneer je met ie-
mand spreekt, maar je weet dan niet zo goed waar dat ge-
voel vandaan komt. Je hoort iemand iets zeggen, maar je
denkt ergens een stem te horen die zegt dat het niet waar
is. Dat heeft niet direct met intuïtie te maken, maar het
betekent dat je onbewust de signalen die het lichaam uit-
zendt, hebt opgepikt en je je vervolgens realiseert dat die
signalen niet overeenkomen met datgene wat hij of zij
zegt. Dat de verbale communicatie niet strookt met de
non-verbale communicatie.
We moeten ons goed realiseren dat wij in Noord-Europa
een heel ander arsenaal aan gebaren gebruiken dan de
mensen in Amerika, Azië of zelfs het Middellandse Zeege-
bied. Jaren geleden, toen ik met mijn rugzak door Europa
reisde, werd ik daar tot vervelens toe op attent gemaakt.
De eerste keer dat ik midden in Athene in een taxi wilde
stappen, zal ik nooit meer vergeten. Ik stond met mijn
reisgenoot bij een taxistandplaats en wilde in de eerste
auto stappen. Na mijn “Are you free?” knikte de chauf-
feur en deed ik het portier open. Althans, dat probeerde
ik, maar het zat potdicht. Ik tikte nog eens tegen zijn
raam en gebaarde dat we graag wilden instappen. Hij be-

Lichaamstaal passen we toe, ten eerste om de al dan niet
onbewuste relaties uit te wisselen en ten tweede om het in
plaats van de verbale communicatie te gebruiken. Als ik
bijvoorbeeld de buurman heel leuk vind, kan ik hem dat
gewoon vertellen: “Buurman, ik zie u wel zitten!” Maar ik
kan het ook duidelijk maken door hem een van mijn ‘be-
toverende’ glimlachen te sturen. 
Lichaamstaal maakt een enorm groot onderdeel uit van
onze cultuur en hoe we met elkaar omgaan. Het is
daarom opmerkelijk dat het eerste ‘grote’ werk hierover
pas verscheen in 1872. Toen kwam Darwin namelijk met
zijn bevindingen naar buiten over de emotionele uit-
drukkingen van het dierenrijk en de mensen. Ongeveer
honderd jaar later werd het eerste echte werk over li-
chaamstaal werk gepubliceerd, en wel dat van Julius
Fast. 

Waarom de betekenis van de lichaamstaal nu zo popu-
lair is, kunnen we naar mijn idee het beste toeschrijven
aan het verlangen naar een bewuster leven. Juist in deze
tijden waarin iedere week een snellere internetverbinding
wordt bedacht of een manier om meer informatie tot ons
te nemen, willen mensen vaak terug naar de eenvoud.
Gewoon één op één, werken aan een kwalitatief hoog-
waardig leven, diepere contacten. Ook managers uit het
bedrijfsleven zien de voorsprong bij functioneringsge-
sprekken of op de werkvloer door een goede kennis van li-
chaamstaal.
Met name een theorie als NLP (Neuro-Linguïstisch Pro-
grammeren) heeft het non-verbale communiceren weer
terug op de kaart gezet.
Wat je bij het lezen van dit boek zult merken, is dat je alle
gebaren die besproken worden, zult herkennen. Je hebt ze
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Gebaren komen meestal groepsgewijs voorbij en door je
bewust te worden van je eigen lichaamstaal zul je steeds
handiger worden in het begrijpen van andermans signa-
len.

greep me blijkbaar, want hij knikte weer stellig van ‘ja’,
maar opende niet zijn portier.
De zon was bloedheet en onze rugzakken hingen als mo-
lenstenen aan onze schouders. De taxichauffeur bleef ja-
knikken maar verroerde zich verder niet. Wij besloten
dat hij last had van een gemene zonnesteek en begon-
nen met hetzelfde ritueel bij de volgende geparkeerde
taxi. Op het raam tikken, veel geknik, aan de deur ram-
melen, weer tikken, weer knikken, en na nog wat geram-
mel gingen we uiteindelijk aan onze eigen geestelijke
vermogens twijfelen.
Pas later in de vakantie kwamen we erachter dat wanneer
Grieken een beweging maken die lijkt op ja-knikken, zij
‘nee’ bedoelen. Dat stukje hadden we nou net gemist in
onze reisgids.

In dit boekje wil ik me dan ook beperken tot de li-
chaamstaal zoals wij die gebruiken hier in Nederland en
Noord-Europa.
Met Lichaamstaal liegt nooit wil ik je allereerst laten zien
welke gebaren het meest voorkomen en welke betekenis
we er doorgaans aan kunnen geven. Iedere regel kent uit-
zonderingen en daar komen we ook aan toe. Je kunt na-
melijk een gebaar niet afzonderen van het grote geheel
en vervolgens roepen: “Ha, zie je wel, hij liegt!” Stel dat de
meneer in kwestie even aan zijn neus zit. Dat kan ook be-
tekenen dat hij misschien een drupneus heeft of een bul-
lebak heeft hangen of nog even checkt hoe zijn nieuwe
desinfecterende handcrème ook alweer ruikt.
Het gaat net als bij grammaticale zinsontleding om het
verband waarin iets – in dit geval het gebaar – zich voor-
doet. Hoe is de situatie, ken je de persoon goed, wat wordt
er verbaal gemeld, hoe wordt erbij gekeken, enzovoort.
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TRAP ER NIET IN

Probeer bij het interpreteren van gebaren altijd een beeld
te krijgen van het grote geheel. Net als bij spreken of le-
zen, is het moeilijk om de betekenis van één afzonderlijk
woord te omschrijven. Een woord kan vaak meerdere be-
tekenissen hebben en kun je dus alleen maar begrijpen
als je de woorden die eromheen hangen, meerekent.
Zo gaat het ook met gebaren. Een enkel gebaar betekent
niets. Wanneer iemand aan zijn gezicht friemelt, heeft hij
jeuk, twijfels, negatieve gevoelens, of controleert hij of hij
zich moet scheren.
Je kunt domweg niet zeggen wat die gebaren betekenen
zonder de rest van de gebaren erbij te betrekken. Wordt er
bij gelachen of wordt er boos gekeken? Staat de persoon
rustig tegen de deurpost geleund of loopt hij snel heen en
weer door de kamer? Het is natuurlijk leuk om een beetje
te oefenen in de metro of in een restaurant en die me-
vrouw die in het gangpad hangt te bestuderen, of die
leuke ober die het voorgerecht opdient. Maar realiseer je
daarbij wel dat dat slechts oefenen is. Dat je alleen maar
bezig bent je ogen te trainen, om de verschillende geba-
ren te kunnen onderscheiden. Zeker wanneer je er serieus
mee aan de slag wilt gaan, bijvoorbeeld op je werk of om
je relatie beter te begrijpen, moet je er goed mee omgaan.
Je kunt niet alle gebaren die in dit boek worden genoemd
uit je hoofd leren en vervolgens roepen: “Ah, je hebt twij-
fels!”, of: “Zie je wel, je liegt!” 
Het is een te groot onderdeel van onze cultuur, van onze
dagelijkse communicatie, om het als een tijdverdrijvend
spelletje af te doen. In de trant van: na de koffie de kopjes
aan de kant en dan gezellig elkaars non-verbale commu-
nicatie ontleden.
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Veel oefenen dus en wanneer je er een heel goed gevoel
over hebt, langzaamaan met een voorzichtig zeker weten
er betekenissen aan koppelen.

EEN GOED GESPREK

En daar zit je dan op een zonnig Grieks eiland, heb je een
heerlijke salade besteld in je beste Linguafoon-Grieks,
maar in plaats van tomaatjes met fetakaas krijg je een
naar knoflook riekende stoofpot met een ietwat ondefini-
eerbare vleessubstantie erin. En je wist nog wel zo zeker
dat je het juiste had besteld. Met een ouzo’tje spoel je het
(hopelijk) schapenvlees weg en neem je je voor het de vol-
gende dag nog eens te proberen.
Vanwaar dit uitstapje naar het verre zuiden? Om te il-
lustreren dat je er met het begrijpen van lichaamstaal
ook weleens flink naast kunt zitten.
Je kunt de basics, de grondbeginselen, wel uit een boek le-
ren maar het echte begrijpen en interpreteren leer je al-
leen door het zo veel mogelijk in de praktijk te doen.
Met ‘doen’ bedoel ik:
a. zo veel mogelijk ‘mensen kijken’ en 
b. je zo bewust mogelijk worden van je eigen li-

chaamstaal.

Nu is dit geen ‘doe-boek’, maar als je toch een oefening of
huiswerk wilt, dan kan ik je de volgende tips geven.
Ga naar je favoriete café, bestel een koffie verkeerd of een
appelsapje en bestudeer vervolgens alle andere gasten.
Waarom zit die mevrouw zo met d’r haar te friemelen? Hij
zit aan zijn neus, een leugen of een kriebel? Ziet zij niet
dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in haar verhaal?
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“Dus je wilt alle berekeningen nog een keer maar nu in euro's?" 

Begint je secretaresse haar nek te masseren dan kun je er op rekenen

dat ze je plan (en jou) even niet ziet zitten. 



Door mensen op deze manier te bestuderen, eventueel
van achter een krant of zonnebril, heb je de taal van het
lichaam veel sneller onder de knie. 
De volgende keer wanneer je bedenkingen hebt bij een
voorstel van een collega of wanneer je indruk wilt maken
op de dame of heer achter de receptie, kijk dan eens naar
de lichaamstaal die je zelf hanteert.
Wanneer je er steeds bewuster van wordt welke houding je
aanneemt in verschillende situaties of bij bepaalde ge-
voelens, wordt het vanzelf makkelijker om de bewegingen
en gebaren van anderen te begrijpen.
De volgende keer dat het vliegtuig of de trein op zich laat
wachten, raak je dus niet gefrustreerd maar zie je het als
een prachtgelegenheid om jezelf en je medemens te ob-
serveren. Natuurlijk met als enige intentie de taal sneller
te beheersen.

VEELVOORKOMENDE GEBAREN

Als kind had ik al een grote fascinatie voor handen. Mijn
moeder in het bijzonder had altijd een fantastische truc
waarbij zij op allebei de nagels van haar wijsvingers een
stukje krantenpapier plakte. Dan tikte ze met die vingers
op het tafelblad terwijl ze deed alsof het Jaap en Jan wa-
ren. “Kijk, kijk, daar komen ze an, hier is Jaap en hier is
Jan…” En dan stak ze eerst haar linker- en daarna haar
rechterhand hoog in de lucht: “Dag Jaap, dag Jan!” Als
haar vingers weer terugkeerden op het tafelblad waren
die stukjes krant eraf. Ik zocht dan als een dolle hond
naar die papiertjes, op haar schoot of onder de tafel. En
natuurlijk was er grote hilariteit als ze haar rijmpje op-
nieuw deed en de beplakte nagels op miraculeuze wijze
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Een veelvoorkomend gebaar dat interesse, maar ook (kritische)  eva-

luatie uitstraalt.


