Verbatimverslag 6
Mannelijk, 30 jaar
Oneven: interviewer
Even: genterviewde
1. Ik wou even een paar dingen van jou weten. In de eerste plaats: hoe oud
ben jij?
2. Ja, ik ben dertig.
3. En jij hebt eerst al eens iets anders gestudeerd: scheikunde?
4. Eh, nee, ik heb op scheikunde gewerkt. Ik heb een analysten-school gehad.
5. Oh ja.
6. Ik heb, eh, op wis- en natuurkunde, heb ik gewerkt als amamuensis.
7. Oh, je had niet eerst gestudeerd?
8. Nee, ja ...
9. Op de universiteit?
10. Nee, niet op de universiteit.
11. En toen ben je psychologie gaan studeren?
12. Ja.
13. Goed, eh ... Nou ik wou je dus eventjes vragen over eh, hoe heet, ’t, met
name jouw ervaringen tijdens eh ...
14. de relaxatie-oefeningen.
15. En je hoeft helemaal niet persoonlijk te zijn, dus eh ...
16. Nee.
17. Kijk maar goed wat je wil vertellen. Nou, we beginnen maar gewoon per
oefening. Ja, gewoon met de relaxatie-zitting.
18. Hm. Ja, dat is dus de eerste zitting. Ik heb ’t al een beetje voor mezelf
geevalueerd en eentje ben ik totaal vergeten -ik kan er ook niet meer
opkomen-. Die eerste keer, -dat weet ik nog goed-, we hadden het dus in
het begin hadden we het erover gehad, over eh die eh, -de naam ben ik
kwijt-, die psychiater die hypnose-therapie deed of eh ...
19. Erikson
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20. Nee, nee waar we dus een afspraak mee zouden maken, maar wat eh niet
...
21. Oh Barten, Barten ja.
22. En toen ging het erover om terug te gaan naar eh.. in de tijd; en nou eh..
dat fascineerde me eigenlijk, dat heeft me toen ook bezig gehouden. Ook
tijdens de relaxatieoefening, en toen was ik mezelf af aan het vragen:kan
dat, is dt mogelijk? En eh, ik heb me ook voor mezelf de opdracht gegeven:
koncentreer je erop, verder ook niet meer aan gedacht, gewoon gerelaxed
daar en ik kreeg toen die beelden en -misschien kun je je nog herinnerenvan het gezicht, stukken, facetten van een gezicht.
23. Ja.
24. En het was alleen zwart-wit. En ik zag b.v. alleen de mond of de kin
of een oor of een oog maar nooit het totale gezicht. En daar ben ik dus
naderhand over gaan denken en ja, met dus die kennis die ik bezit, dan
kan ik me voorstellen dat een kind he, in een babyfase of zo, dat-ie alleen
maar let op zulk soort dingen: op ogen of oren of zo, wat er zijn dus eh,
experimenten gedaan met een gezicht helemaal door elkaar, maar waar
wel allemaal onderdelen in zaten en daar reageerde dat kind op he, b.v ...
25. Ja, ja.
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