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We hebben net de climax beluisterd van het verhaal over Jozef. En die climax wordt gevormd door de 

woorden “Ik ben Jozef, jullie broeder”. In die bekendmaking, in die woorden waarmee Jozef zichzelf 

presenteert, komen twee lijnen, twee bewegingen, twee levensnoodzakelijkheden bijeen die 

noodgedwongen van elkaar gescheiden waren: authenticiteit en verbinding. Ik ben Jozef, ik ben als 

mens een wezen met een uniek zelf én ik ben jullie broeder, ik sta in een verbinding met mijn 

naasten, een verbondenheid die wezenlijk is voor mijn leven.  

De voormalige huisarts en specialist op het gebied van trauma en verslaving, Gabor Maté1 noemt 

authenticiteit en verbinding de fundamentele behoeften van de mens. Ieder van ons is aangewezen 

op anderen die ons liefde, aandacht en warmte bieden zodat we ons veilig en gezien voelen. Dat is 

verbinding en die begint al tussen een moeder en een kind dat zich ontwikkelt in de baarmoeder, 

maar ook na de geboorte blijft die behoefte bestaan. Tijdens de zwangerschap is de moeder de hele 

wereld van het kind; na de geboorte is dat het gezin: de vader, de moeder , broers en zussen en weer 

later neemt de kring weer andere vormen aan. Naast verbinding is ook authentiek zijn een noodzaak. 

En authentiek betekent ‘jezelf zijn’ wat inhoudt dat je verbonden bent met jezelf, met je innerlijk 

kompas en met wat in het Engels zo mooi je gut-feelings worden genoemd, je onderbuikgevoelens of 

je intuïtie. Die authenticiteit vertelt je wat jij nodig hebt om echt te leven, om je veilig, gezond en 

gezien te voelen. 

De tragiek van het leven, aldus Maté, is dat meestal, vroeg of laat, die twee wezenlijke behoeften op 

spanning komen te staan. Een bekend voorbeeld dat hij vaak aanhaalt is dat van de baby die huilt 

omdat die gevoed wil worden. Maar de moeder heeft te horen gekregen dat het op schema moet 

voeden en moet haar moederlijk instinct onderdrukken om de baby spontaan op te pakken en te 

voeden. Of neem de baby die na ingestopt te zijn, gaat huilen omdat die opgepakt wil worden, terwijl 

de ouders geleerd wordt het gehuil te negeren zodat het kind na enkele dagen inslaapt zonder 

huilen. De authenticiteit – ik heb nu voeding, warmte, aandacht, aanraking nodig – komt tegenover 

de behoefte aan verbinding te staan; het gedrag dat ouders ongewenst, onpraktisch of gewoonweg 

ondragelijk vinden wordt beteugeld door de verbinding te verbreken. Voor de keus geplaatst tussen 

authenticiteit en verbinding zal het kind in 99 van de 100 gevallen kiezen voor verbinding en zijn 

eigenheid onderdrukken. Het diepste ‘ik’ gaat deels of geheel ondergronds en leeft vaak voort in een 

fantasiewereld, in creativiteit, in dromen, terwijl we ons naar buiten toe aanpassen, aanpassen aan 

de behoeften van anderen met wie we de verbondenheid niet willen of durven opgeven. En hoe 

groter, hoe vergaander de aanpassing is, des te groter is de boosheid, de woede daarover die iemand 

in zijn binnenste, in zijn of haar lijf mee draagt, maar niet uit. Uiteindelijk kan aanpassing die 

diepgaand en langdurig is er zo aan bijdragen dat mensen ziek worden, zoals Maté in zijn boek 

“Wanneer het lichaam ‘nee’ zegt” uitvoerig laat zien. 

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat we dit universele verschijnsel ook aantreffen bij Jozef. Zoals u 

vast weet, was Jozef de lievelingszoon onder de twaalf zonen van Jacob. Jozef was namelijk de eerste 

zoon van Jacobs lievelingsvrouw Rachel. Maar Rachel was gestorven bij de geboorte van haar tweede 

zoon, Benjamin, een verlies waar Jacob niet overheen is gekomen en dat allesbepalend is geworden 

voor zijn leven. In de lezing hoorden we hoe Juda over Benjamin zegt dat hij “het enige is dat van zijn 

moeder is overgebleven”. Benjamin, en voor hem Jozef, waren het enige wat Jacob nog verbond met 

Rachel, zijn gestorven vrouw. Het lijkt erop dat Jozef – en na hem Benjamin – plaatsvervangend 

waren geworden voor hun moeder. Jacob was er alles aan gelegen om hen niet te verliezen zoals hij 

Rachel verloren had. En zo groeiden de jongens op in een sfeer van angst en bezorgdheid en werden 

 
1 Voor wie meer wil weten over Gabor Maté is dit filmpje een mooi vertrekpunt: 
https://www.youtube.com/watch?v=70HNmSsJvVU&ab_channel=scienceandnonduality 
 



ze enerzijds de lievelingszonen die een voorkeursbehandeling kregen – denk aan de veelkleurige jas 

die Jozef van zijn vader krijgt – en werden ze anderzijds angstvallig klein en dichtbij gehouden zodat 

hen niets overkomen zou. Jozef mocht niet met zijn broers mee als die de schapen gingen hoeden; hij 

werd als knecht, als vertrouweling van zijn vader, naar hen toegestuurd met allerlei opdrachten, 

maar ook om hen in de gaten te houden en alles over te brieven wat ze verkeerd deden. In het 

familiesysteem was Jozef in een verkeerde positie beland. In die sfeer gaat Jozefs authenticiteit 

verloren. Wat hij nodig heeft om zijn eigen leven te leiden, om zichzelf te zijn en de weg te volgen die 

zijn innerlijk, zijn intuïtie hem wijst wordt ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van zijn vader. 

Jozef kiest voor de verbinding met zijn vader en past zich aan. Daar betaalt hij een hoge prijs voor; 

zijn broers zien hem als iemand die zich boven hen verheft en krijgen een hekel aan hem; hun 

verbondenheid maakt plaats voor jaloezie en haat. Van zijn ideaal – een van hen zijn – kan hij alleen 

nog maar dromen. Jozef is verstrikt geraakt in de loyaliteit aan zijn vader; hij is zo’n kind dat de 

behoeften van ouders haarfijn aanvoelt en er alles aan doet om het hen naar de zin te maken. 

Maar daar betaalt hij een prijs voor. Ik lees dat – symbolisch – in het vervolg van het verhaal.  

De onderdrukking van zijn eigenheid, het verlies van het contact met zijn eigen wezen – we noemen 

dat ontwikkelingstrauma – zorgt ervoor dat Jozef in de put belandt. Het gaat bergafwaarts met hem 

in geestelijk-lichamelijk opzicht omdat onderdrukking van je vitale zelf bergen energie kost; leven 

wordt overleven. Hij raakt gevangen, opgesloten in een identiteit die niet de zijne is en hem zijn 

vitaliteit ontneemt. Pas wanneer hij weer ruimte geeft aan zijn authenticiteit en hij dromen gaat 

uitleggen (zoals veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten als Jozef vandaag de dag een beroep 

kiezen waarin ze anderen kunnen helpen), gaat het weer bergop met hem en wordt hij zelfs 

onderkoning van Egypte. Eind goed, al goed dus? Nou, nee want Jozef is nog verre van geheeld. Dat 

blijkt wel uit de namen die hij geeft aan zijn twee zonen: Manasse, ‘vergeten’ en Efraïm, ‘as’. Jozef wil 

het verleden vergeten en de schepen achter zich verbranden. Maar dan staan daar ineens zijn broers 

voor hem die hem om voedsel komen vragen. De broers herkennen hem niet, zover is zijn aanpassing 

blijkbaar gegaan, en ze roepen de woede op die zich in zijn lijf schuilhield. Hier ligt zijn kans om wraak 

te nemen, om het trauma te herhalen en door te geven. Hij dwingt zijn broers tot onderdanigheid en 

raakt zijn vaders achilleshiel door te eisen dat Benjamin mee komt. Bij elke ontmoeting wordt zijn 

pijn geraakt en heeft hij de grootste moeite zijn gevoelens te onderdrukken. Maar de ontmoeting 

met de broers wordt een ontmoeting met zijn eigen verleden die helend blijkt. Want Jozef hoort van 

Juda waarom zijn vader hem en Benjamin zo angstvallig bij zich hield, waarom hun band zo 

verstikkend was. De pijn van het verlies van Rachel was ondraaglijk geweest en hij kon dat niet nog 

eens aan. Zou Jozef zijn vaders gedrag daarmee anders zijn gaan zien? En hij merkt hoezeer de broers 

zorg dragen voor Benjamin. Zouden ze geleerd hebben van wat er met Jozef was gebeurd? Zouden zij 

ook gevangen hebben gezeten, maar dan in schuldgevoelens? Kan het dat Jozef heeft gezien dat zijn 

broers destijds hebben gehandeld uit pijn, uit de pijn van de minderwaardigheid die hun vader 

veroorzaakt had? 

Jozef breekt, zijn gevoelens kan hij niet meer onderdrukken en de woede, de vertwijfeling, al zijn pijn 

komt eruit in tranen. Het verleden is nog steeds een wond, maar nu kan die aan het oppervlak 

komen, getoond worden en aan de lucht blootgesteld zodat er een korst kan groeien. Het verleden 

kan niet veranderd of teruggedraaid worden, maar de gevolgen ervan voor het leven van nu wél. 

Jozef kan degene zijn die het doorgeven van trauma van generatie op generatie stopzet. Hij kan 

opnieuw verbinding aangaan zonder dat hij zijn authenticiteit hoeft op te geven. Het verleden krijgt 

een nieuwe betekenis voor hem: “om te overleven heeft God mij gezonden voor jullie aangezicht 

uit”. Het overleven komt nu ten einde, er is nieuw leven, volop leven. Dat Jozef al een hele carrière 

achter zich heeft, mag hoopvol stemmen; heel worden, nieuw leven ontvangen is dus ook mogelijk 

als je denkt dat je je kansen gemist hebt en al te oud bent. Je bent nooit te oud om te helen. Moge 

het zo zijn. 


