ik heb een droom

Barbara Roukema-Koning

‘Heilige berichten
van God’
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“Mijn dromen heb ik altijd makkelijk onthouden. Ongeveer drie per week, in vakanties meer.
Nare dromen heb ik zelden, meestal zijn ze neutraal of mooi, zoals die over een tuin vol weelderige klimop met schitterende glazen hangers
erin. Zo’n indrukwekkend beeld kom je alleen in
je dromen tegen, prachtig vind ik dat.
Als ik, voor mijn doen, wat langer niet droom,
betekent dat meestal dat een dromenreeks met
een bepaald thema voorbij is en zich binnenkort
een nieuwe aandient. Zo had ik een tijd lang
dromen waarin iets van boven naar beneden
ging: een omvallende boom, een dalende parachute, en ik klom zelf van een muurtje naar beneden. Ik geloof dat mijn dromen me iets duidelijk maken, maar wist niet meteen wat ik met
dit thema aan moest. Tot ik een lichaamsgerichte meditatie had gedaan en diezelfde nacht
droomde hoe ik op de begane grond het huis
van een meditatieleraar werd binnengelaten.
Toen viel het kwartje: ik moest minder in mijn
verstand leven en ‘afdalen’ in mijn lichaam. Dat
was een waardevol inzicht.
Ik heb altijd interesse gehad in dromen. Tijdens mijn studie psychologie las ik er graag over,
maar deed ik er nog weinig mee. Tot ik zeven
jaar geleden een boekje las over synchroniciteit,
een begrip van Jung. Kort gezegd houdt dat in
dat je een bijzonder toeval ervaart tussen wat je
innerlijk bezighoudt en wat er in de wereld om

je heen gebeurt. Het bekendste voorbeeld is dat
je aan iemand denkt en diegene je juist op dat
moment belt. Er stond ook een hoofdstuk in
over de samenhang tussen je dromen en je
‘waakleven’. Om die verbanden te leren zien, adviseerde de schrijver een dagboek over je dromen bij te houden. Dat heb ik gedaan en vanaf
dat moment ervoer ik hoe mijn dromen me de
weg wezen en ook hoe vaak ik overdag met het
onderwerp dromen werd geconfronteerd.
Het voelde goed om me in die richting verder
te ontwikkelen. In 2008 besloot ik na 21 jaar
mijn loopbaan als docent en onderzoeker aan de
Protestantse Theologische Universiteit achter
me te laten en een opleiding tot droomcounselor te volgen aan het episcopale Haden Institute
in Amerika. Dromen horen bij de kerk, vinden
ze daar. De hele bijbel staat er vol mee, maar in
de Nederlandse kerken wordt er weinig mee gedaan. In elke cultuur en geloofsovertuiging spelen dromen een rol, maar in het Westen is het
een onderstroom geworden waar we weinig aandacht voor hebben. Dromen worden niet meer
gezien als een bron van spirituele inzichten.
Ik probeer die waarde van dromen uit te dragen, via initiatieven binnen de PKN en als geestelijk begeleider. Dromen kun je zien als heilige
berichten van God – voor mij is dat een mysterieuze realiteit –, maar ook gewoon als inspirerende ervaringen die je blik op je leven verruimen.”
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