
Gezinstherapeut Hesther Selbeck (36) groeide op in een 
disfunctioneel gezin, waarin ze de veilige moederrol op zich nam. 
Een rol waarin ze de regie had, maar ook een positie waardoor  

ze later geen grenzen kende. Tijdens een paardentrektocht  
door Mongolië hervond ze zichzelf, en bleek zó geïnspireerd 
door de diepe verbondenheid met haar paard, dat ze een  
bijzondere – en succesvolle – therapievorm voor jongeren  

met psychische problemen ontwikkelde.
 

TEKST NIENKE PLEYSIER FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN VISAGIE RONALD HUISINGA

‘PAARDEN ZIJN 
EEN 

SPIEGEL 
VAN JEZELF’

72 JAN JAN 73

LEVENSVERHAAL



M ‘Ook ik 
was een 
verloren en 
gesloten 
meisje dat 
zich niet 
goed raad 
wist met 
zichzelf’

ijn eerste cliënte die mee naar Spanje ging, was een suïcidaal pubermeisje dat 
overal was uitbehandeld. Ze had een torenhoge muur opgetrokken, waar nie-
mand uit de reguliere hulpverlening doorheen leek te komen. Samen met haar 
behandelaars hier in Nederland ondertekende ik een contract waarin we vast-
legden dat wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor haar droegen, zo 
kwetsbaar was ze. Een meisje dat niet wist hoe te leven. In mijn telefoon staat 

een filmpje van haar, op de ranch in Spanje. Ze zit op de grond, naast Spirit, een prachtig oud-
springpaard. En ineens gebeurt er iets heel bijzonders: dat imposante dier gaat op zijn zij naast 
haar liggen, alsof het niks is. Het was de tweede of derde dag dat ze op de ranch was, en haar 
schild ging naar beneden. Vanaf dat moment keek ze je aan in gesprekken, werd rustiger, durf-
de te lachen. Je zag haar landen. Ik herken veel van mijn vroegere zelf in haar. Ook ik was een 
verloren en gesloten meisje dat zich niet goed raad wist met zichzelf.’

GROOT VERDRIET
‘Als kind word je automatisch onderdeel van een systeem. Het systeem van het gezin waarbin-
nen je opgroeit. Ik kom uit een heel ‘gewoon’ gezin. Een vader, die als wis- en natuurkundedo-
cent op een middelbare school werkte, een moeder die thuis was bij haar drie dochters, van wie 
ik de oudste ben. Ik was introvert, hield van sporten, zat op hockey, kon goed leren. Ik was ook 
sensitief, voelde dingen aan zonder dat ze hardop gezegd werden. Dat het tussen mijn ouders 
niet goed zat, bijvoorbeeld. Dat er groot verdriet was, waar niet over gepraat werd. Pas veel la-
ter leerde ik dat de Tweede Wereldoorlog als een rode draad door mijn familie loopt. Allebei 
mijn ouders zijn opgevoed door een joodse vader met een oorlogstrauma en dat werkte door in 
het gezin waarin ik opgroeide. Hun eigen vaders waren getraumatiseerd en konden daar niet 
over praten. En ook mijn ouders hadden hun handenvol aan zichzelf. Zij konden er, zeker na 
hun scheiding, emotioneel niet voor ons zijn. Nu zie ik, met alle kennis die ik heb, heel helder 
wat er destijds in ons gezin is gebeurd en hoe dat mijn ontwikkeling heeft beïnvloed. Maar als 
kind had ik daar natuurlijk helemaal geen idee van. En een kind is altijd op zoek naar een rol, 
een plek waar het zich veilig voelt, zeker in een disfunctioneel systeem. Het werd mijn rol om 
voor iedereen te zorgen. Dat gaf houvast, een gevoel van regie. Ik nam de moederrol op me, 
ging voor mijn jongste zusje zorgen. Ik was degene aan wie zij vroeg hoe laat ze thuis moest 
zijn. Ook begon ik na de scheiding taken van mijn eigen moeder over te nemen en werd ik de-
gene met wie zij over haar gevoelens kon praten. Nu zie ik ook hoe logisch het is dat ik gezins-
therapeut ben geworden. De balans in disfunctionele gezinnen herstellen, het zorgen, de regie 
in handen nemen: dat was wat ik mijn hele jeugd heb gedaan, dat was wat ik kende.’

ALTIJD ‘OP ZOEK’
‘Wanneer je altijd met de gevoelens van anderen bezig bent, vergeet je jezelf te leren voelen. 
Wie ben ik, waar sta ik voor, wat zijn mijn grenzen? Dat is bij mij gebeurd en dat is wat ik  
ook zo herken in de jongeren met wie ik werk. Het gemis van een basisvertrouwen, in  
jezelf en in anderen. Het is ook een bekend gegeven bij kinderen en kleinkinderen van ouders 
met een oorlogstrauma. Mijn ouders hebben mij niet het gevoel van ‘het is goed, het is veilig’  
kunnen geven, omdat ze dat zelf als kind gemist hebben. Bij mij uitte dat zich in het feit  
dat ik altijd in destructieve relaties met mannen belandde. Ik voelde me veilig bij partners  

JAN 7574 JAN

LEVENSVERHAAL



die emotioneel niet beschikbaar waren, want dat kende ik van 
thuis. Ik zorgde als een moeder voor die mannen en zette al  
mijn eigen behoeftes opzij.
Ook was ik grenzeloos. Verloor mezelf in die relaties, in uitgaan, 
in de zoektocht naar “mezelf”. Zo ging ik continu van de ene the-
rapie naar de volgende meditatieweek en dan moest er weer een 
tocht op een kameel door de woestijn gemaakt worden. Ik was 
altijd ‘op zoek’ en ik verkreeg ook heus wel allerlei inzichten, 
maar in wezen veranderde er van binnen weinig. Ik kon maar niet 
goed voelen wie ik was. Toen ik eind twintig was, liep ik vast. Het 
was alsof al mijn uitvalswegen doodliepen: door bezuinigingen 
stopte mijn baan als systeemtherapeut in de jeugdhulpverlening. 
Ook was mijn relatie stukgelopen. Ik herinner me zo goed dat ik 
in de keuken stond van het huis dat ik met mijn ex deelde, om de 
spullen te verdelen, en dat ik ineens een soort visioen kreeg. Het 
klinkt bizar, maar ik zag een beeld van mezelf rijdend op een 
paard door Mongolië. Terwijl ik geen paard reed. En ook niet per 
se iets met Mongolië had. Maar op een of andere manier trok het 
idee van paardrijden op een verlaten plek me enorm aan. En niet 
lang daarna stond ik met mijn ziel onder mijn arm op de Mon-
goolse steppe. Over verlatenheid gesproken.’

ROEKELOZE ACTIE
‘Paarden zijn ongelooflijk sensitieve dieren. Ze zijn een spiegel, 
waarin je jezelf en je eigen houding gereflecteerd ziet. Toen ik in 
Mongolië voor de eerste keer op een paard stapte, sloeg dat  
dier ongeveer op hol. Ik was mijn reis begonnen op de boerderij 
van een Nederlandse man en zijn Mongoolse vrouw, waar ik 
een paar weken ging werken. En op een middag wandelde ik na 
het werk over de uitgestrekte steppe en kwam een man tegen met 
zijn paard. In een opwelling vroeg ik of ik er even op mocht  
rijden. Achteraf gezien een roekeloze actie: ik had geen cap op, 
liep op mijn gympjes, kon nog niet goed rijden. Op het moment 
dat ik het paard besteeg, begon het dier te rennen en stopte pas 
na een rit die voor mijn gevoel eindeloos duurde. Het liep  
allemaal goed af, maar deze ervaring is voor mij zo representatief 
voor hoe ik was op dat moment: rusteloos, roekeloos, verloren. 
Na mijn verblijf op die boerderij begon ik aan de tocht die ik 
thuis in de keuken voor me had gezien. Twee weken non-stop 
paardrijden met een gids, en in the middle of nowhere over-
nachten in een tent en yurts. 
In die paar weken leefde ik 24 uur per dag met mijn paard en 
voelde ik van alles in mezelf veranderen. Ik begon een diepe rust 
te ervaren. Later ontdekte ik pas hoe dat werkt. Dat de continue 
bekkenkanteling die je tijdens het rijden maakt, zorgt dat je li-
chaam oxytocine aanmaakt; het zogenaamde liefdeshormoon, dat 
er onder meer voor zorgt dat je lichaam minder stresshormonen 

aanmaakt. Ook begon ik een diepe verbondenheid 
te voelen, met mezelf en het paard waar ik op reed. 
En dat kreeg ik ook direct bevestigd; het paard en 
ik leken elkaar feilloos aan te voelen. Ik las op een 
gegeven moment gewoon mijn boek tijdens het rij-
den, zoveel rust was er. Het was alsof ik alles wat ik 
al die jaren had geleerd, cognitief, voor het eerst 
ook echt kon voelen. Alsof ik op de rug van een 
paard leek samen te vallen met mezelf.’

EERST ZIEN, DAN GELOVEN
‘Na die ervaringen in Mongolië, besloot ik dat ik 
niet meer terug wilde in de reguliere jeugdzorg. 
Het idee van therapie geven in een gesloten ruimte 
stond me zo tegen. Met ouders en hun kind in een 
klein kamertje praten over heel zware dingen, zoals 
geweld binnen dat gezin, heeft voor mij altijd on-
prettig gevoeld. In eerste instantie ben ik een eigen 
praktijk als vrijgevestigd systeemtherapeut begon-
nen, in een oude boerderij tussen de weilanden. 
Daarnaast gebruikte ik elk vrij moment om zelf 
paard te rijden en was ik op zoek naar een manier 
om de dieren te betrekken bij mijn werk als thera-
peut. Toen ik samen met een goede vriend een 
paardentrektocht in Spanje maakte, kwam ik voor 
het eerst terecht op de ranch van Jordy, een Spaan-
se paardentherapeut. Zijn prachtige boerderij ligt 
midden in de Spaanse Pyreneeën. Je komt er alleen 
via een onverharde weg, die dwars door een in-
drukwekkend berglandschap slingert. De ruimte 
en stilte zijn overweldigend.
Jordy en zijn vrouw wonen op die ranch met hun 
kudde van veertien paarden, die ze gebruiken voor 
therapie. Dan zijn er nog twee lieve honden en niet 
te vergeten Buchie, een heel ontwapenend ezeltje, 
dat iedereen altijd aan het lachen krijgt. Ik voelde 
me er direct thuis. Door de schoonheid van de 
plek, maar vooral ook door Jordy en zijn vrouw, bij 
wie ik vanaf het eerste moment een familiegevoel 
had. Door mijn ontmoeting met hen is het idee 
voor Contextuele paardentherapie (CPT) ont-
staan: systeemtherapie, in combinatie met paar-
dentherapie en het rijden van tochten. Ik weet nog 
dat ik tegen hem zei: “Kunnen we niet hier inten-
sieve behandelingen geven aan Nederlandse jonge-
ren met ernstige psychische problemen?” En dat 
hij zei: “Oké, prima, ga het maar regelen”. Dat 

‘Ik ging continu van de ene therapie naar 
de volgende meditatieweek en dan moest 
er weer een tocht op een kameel door de 

woestijn gemaakt worden’
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meisje met haar grote mond, dacht hij waarschijn-
lijk. Eerst maar eens zien, dan geloven. Maar ik ge-
loofde heilig in dit idee. Het klopte gewoon zo. Ik 
was altijd op zoek geweest naar een taal om cliënten 
te bereiken. Met paarden had ik die taal gevonden.’ 

GEZINSTHERAPIE
‘Deze zomer is het twee jaar geleden dat ik mijn 
eerste cliënt, dat gesloten pubermeisje, in Spanje 
ontving. En inmiddels behandelen we hier zo’n ze-
ven jongeren per jaar. Via mijn netwerk in de GGZ 
en jeugdzorg in Nederland worden jongeren die 
niet meer geholpen kunnen worden in het regulie-
re systeem doorgestuurd naar mij. Het zijn jongens 
en meisjes die vaak uit gesloten jeugdinstellingen 
komen, opgenomen zijn geweest en een lange ge-
schiedenis van therapie en behandelingen achter 
de rug hebben. Ze wantrouwen het leven en laten 
niet zo gemakkelijk mensen toe. Voorwaarde voor 
deelname is dat het hele gezin meedoet. Dat is het 
uitgangspunt van systeemtherapie: dat een pro-
bleem of een psychische klacht nooit op zichzelf 
staat. En dat de sociale, relationele en culturele 
context altijd een rol spelen. 
De eerste week is de jongere alleen, zonder de rest 
van het gezin. Verder ben ik er, Jordy de Spaanse 
paardentherapeut, een vertaler, en daarnaast vaak 
nog een andere betrokken behandelaar. In die 
week werken we aan zelfvertrouwen, regie over 
angst en het versterken van leiderschap met behulp 
van paardentherapie. We doen soms een oefening 
waarbij de jongere non-verbaal zijn grenzen moet 
aangeven bij het paard. Aan de ene kant van de bak 
staat eten voor het paard, en hij moet het dier te-
genhouden. Dat lukt niet door te duwen of trek-
ken, niet met geweld, niet door te schreeuwen, en 
als je je niet laat horen, loopt het paard je ook zo 
voorbij. Je moet je fysiek groot maken. Breed gaan 
staan, hoofd omhoog, oogcontact maken. Maar het 
gaat ook om contact maken met jezelf, met je ge-
voel. Dan kun je leiding nemen over het dier. Het 
mooie van dit soort oefeningen is dat je direct in 
jezelf, maar ook bij het paard, kunt voelen wat er 

gebeurt. Dat is de kracht: het echt ervaren van verandering, in 
plaats van het allemaal bedenken.’

RUIMTE VOOR LIEFDE
‘Dat is ook precies wat er bij mijzelf is gebeurd tijdens mijn tocht 
door Mongolië. De relatie met mijn ouders is sindsdien enorm 
verbeterd. Ik kon me eerder niet losmaken van mijn moeder. 
Zelfs toen ik op de steppe stond, verder van huis kon ik niet zijn, 
was ik nog met haar aan het bellen. En haar een soort van thera-
pie aan het geven. Toen drong het tot me door: dit klopt gewoon 
helemaal niet – en ik kan haar wel van alles kwalijk nemen, want 
dat deed ik ook altijd, maar ik doe hier zelf aan mee. Eigenlijk 
ben ik na die reis gestopt met zorgen voor iedereen om me heen. 
En ben ik voor mezelf gaan zorgen. Ik hoef mijn ouders niets 
meer kwalijk te nemen. Ik heb verantwoordelijkheid genomen 
voor mijn eigen rol in ons gezinssysteem. En daardoor is er weer 
ruimte ontstaan voor liefde. In Spanje proberen we ook de dyna-
miek binnen een gezin inzichtelijk te maken. In de tweede week 
worden daarom de ouders intensief betrokken bij de behandeling 
en de focus ligt dan op de gezinsrelaties. Ook zij volgen een deel 
paardentherapie en er worden inzichtgevende gesprekken ge-
voerd. En verder maken we een aantal paardrijtochten, met het 
hele gezin, door de omgeving. 
Ik heb weleens gezien dat een vader, met een heel dominante rol 
in het gezin, zich eigenlijk heel onzeker en ongemakkelijk voelt 
op een paard. Op zo’n moment schiet iedereen even uit zijn rol en 
dat kan heel verfrissend zijn. En de paarden geven ook heel goed 
de dynamiek in een gezin weer. Wanneer we op tocht gaan, en er 
is stress tussen de gezinsleden, dan ontstaat er direct chaos bij de 
paarden. Wat direct een aanknopingspunt is voor een gesprek: 
“Jongens, voelen jullie nu wat er gebeurt?” Als het gezin eenmaal 
weer thuis is, doen we een uitgebreide evaluatie. En tot nu toe 
blijkt dat bij alle jongeren het psychiatrische gedrag is afgenomen 
en dat de relatie tussen de ouders en het kind is verbeterd. Ook is 
er bij de ouders een nieuw bewustzijn ontstaan over hoe ze om-
gaan met hun kind. In het gezin van het meisje dat voor het eerst 
mee naar Spanje was, gaven de ouders bijvoorbeeld aan dat ze 
meer zijn gaan reflecteren op hun eigen gedrag. Ook het meisje 
zelf heeft meer inzicht in haar eigen gedrag gekregen. “Ik ga nu 
even buiten een rondje lopen, want ik ben ontzettend boos,” kon 
ze laatst tegen haar ouders zeggen. Als ik hoor dat ze zich zo kan 
uiten, krijg ik echt kippenvel. Ze heeft zichzelf leren voelen. En 
dat is waar alles begint.’ 

‘Voorwaarde 
voor deel
name is dat 
het hele gezin 
meedoet. 
Het uitgangs
punt: een 
probleem 
of een 
psychische 
klacht staat 
nooit op 
zichzelf’

‘Paarden zijn ongelooflijk sensitieve dieren. 
Ze zijn een spiegel, waarin je jezelf 

en je eigen houding gereflecteerd ziet’
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