
Bas Klinkhamer (1963) maakt deel uit 
van de directie van het Instituut voor 
Toegepast Integrale Psychologie (ITIP) 
en heeft meer dan twintig jaar ervaring 
met droomuitleg. In 2009 was hij een 
seizoen lang als Dromendokter op tv 
en vanuit de wens steeds meer mensen 
hun leven te laten verrijken met inzich-
ten uit hun nachtelijke dromen, maakte 
hij de dvd ‘Het geschenk van je dromen’.

Bas: ‘Moeilijk te zeggen of al jong duidelijk was dat ik 
iets met dromen zou gaan doen. Mijn moeder schreef 
in elk geval in haar fotoalbum onder een foto waarop 
ik op mijn rug in bed lig te slapen: ‘Bas op zijn best!’ 
Vanaf mijn vijftiende kreeg ik een terugkerende 
droom waarin ik wist dat ik dood zou gaan, en vlak 
voordat het gebeurde werd ik wakker. Dan was ik 
zo opgelucht dat ik niet dood was gegaan. In die tijd 
vond ik bijna niks leuk, al deed ik wel keurig netjes 
met alles mee. Het voelde alsof er plexiglas tussen 
mij en de omgeving zat. Maar als ik die nachtmerrie 
weer eens had gehad, was ik ’s ochtends blij om mijn 
broertje en zusje - die ik normaal gesproken nog niet 
eens groette - te zien en zat ik op mijn fiets in mezelf 
te juichen: ‘Ik kan fietsen, ik kan fietsen, ik beweeg!’ 
Ik was zelfs blij om mijn leraar Nederlands te zien. 
Daarnaast kreeg ik andere dromen, ik blééf dromen.’ 

Motorfiets
‘Rond de tijd dat ik lid werd van het studentencorps 
kwam ik, via mijn latere vrouw Marthe, in contact 
met Jaap Voigt. Om haar te leren kennen, moest ik 
hém kennen, zei ze. Dus ontmoette ik hem. Op een 
gegeven moment kwamen mijn nachtmerries ter 
sprake en Jaap liet me erover vertellen. Ik wist nog 
helemaal niks, nul, van droomuitleg. Hij zei een paar 
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dingen en dat was… nou ja… een openbaring. 
Het ging over de droom dat ik op een motorfiets 
rijd die op het stuurslot zit en daardoor draai ik 
de hele tijd rondjes. Ik probeer dat stuurslot eraf 
te krijgen en dan is er zo’n hele grote, dikke, vette, 
zware figuur die zegt: ‘Houd jij daar eens mee op, 
laat dat slot erop zitten.’ Ik raak met die figuur in 
gevecht en voel dat ik moet winnen. Jaap zei: ‘Dat 
is wat jij innerlijk te overwinnen hebt, het is een 
deel van jou.’ Dat was meteen raak, dat herkende 
ik. Want hoe was ik in die tijd? Ik bleef lang in bed 
liggen, ik dronk, had een typisch studentenbestaan. 
Maar ik was er niet tevreden over. Wat had het 
voor zin? Oké, ik kon carrière gaan maken. Ik wilde 
rechter worden, dat leek me wel makkelijk. Ik bleef 
dus in cirkeltjes draaien en remde dus die motor, 
die voor vrijheid staat, af. Dat moest ik doorbreken. 
Ik voelde, dit is niet een theorietje, dit is waar. 
Later begreep ik dat veel dromen ook laten zien 
hoe je tegen een situatie aankijkt.’ 

Fascinatie
‘Ondertussen leerde ik Hans en Hanneke Korteweg 
kennen, die samen met Jaap het ITIP hadden opge-
richt. Wat ik tijdens dat gesprek over mijn droom 
had gevoeld en hoe zij met elkaar omgingen liet 
me niet meer los. Dat het mogelijk was te zien wat 
erachter belevingen van mensen zat fascineerde 
me. Ook dat de uiterlijke verschijning niet altijd 
toont hoe iemand is, daar kreeg ik woorden voor, 
inzichten in. Ik wist dat altijd al, maar kon er nooit 
de vinger op leggen. Het raakte me allemaal diep. 
Het was in het no-nonsense tijdperk van de jaren 
tachtig en mijn omgeving dacht dat ik half gek was 
geworden. Ze zeiden: ‘Hij komt er wel van terug’ 
en: ‘Dat wordt helemaal niks’. 
Ik deed energetische sessies bij Hanneke en zat 
voor dromen bij Hans. Wat er ook gebeurt, had 
ik ten diepste besloten, ik ga de opleiding van het 
ITIP doen. Het was een superkeus. Toen ik klaar 
was, ging ik met Jaap naar ondernemingen, bij 
Hans las ik teksten en dacht erover na, en bij Han-
neke maakte ik sessies mee. Ook was ik aanwezig 

bij groepen die ze begeleidden en na anderhalf jaar werd ik 
co-begeleider. Van hen heb ik alles geleerd.’

Archetypen
‘Binnen het ITIP heb ik me verder ontwikkeld en ik werk er 
nog steeds, nu als een van de drie directeuren. Ik geef binnen 
ons geheel de bezinningsdagen. Ik vertel graag grote arche-
typische verhalen;  >>



bijvoorbeeld over Jezus in de tempel. 
Hij rost de tollenaars de tempel uit 
zodat er een plek van leegte ontstaat. 
Dat is niet per se christelijk, dat is 
van alle tijden. In die leegte kun je je 
richten op wat voor jou essentie is. 
Hoe ga je zelf met dat thema om? Of 
het verhaal van de schoenmaker die 
probeert een paar oude schoenen 
kwijt te raken. Wat hij ook doet, ze 
komen altijd weer terug. Dat roept 
de vraag op:  Kun je wel iets uit jezelf 
‘weggooien’? Misschien heb je nog 
iets van dat ‘oude’ te leren.
Het gaat erom degene te worden die 
je in wezen bent. Energetisch werk 
en werken met dromen zijn daarin 
twee belangrijke pijlers. Lichaams-
werk is ook voor het werken met 
dromen belangrijk, want je leert 
beter voelen waar het om gaat. Er 
zijn allerlei stromingen die zich be-
zighouden met droomuitleg. Boeken 
vol zijn er geschreven over duiding 
van symbolen en droombetekenis-
sen, maar al die verhandelingen in-
teresseren mij niet. Mij fascineert de 
levende boodschap van een droom 
en hoe je die samen met de dromer 
voelbaar maakt.’ 

Droom dvd
‘Dat ik met dromen kon werken, dat 
wist ik wel. Maar het maken van 
de dvd vroeg heel wat meer. Ik ben 
lang bezig geweest met ordenen. 
Zelf heb ik het geleerd door te doen, 
maar nu moest ik terug naar wat 
dóe ik eigenlijk precies en hoe laat 
ik dat zien? Moet ik de aanpak chro-
nologisch gaan beschrijven, doe ik 
het aan de hand van dromen, toon 
ik hele sessies waarin met dromen 
gewerkt wordt, of vertelt de dromer 
allerlei overwegingen? Er waren 
zoveel keuzes te maken. Het idee 
van de vijf sleutels die passen op de 
beginletters van het woord DROOM 
(zie kader) ontstond in samenspraak 
met Michiel Kamma, een student van 
onze droomopleiding. Een droom 
vertelt in symbolen wat er in ons 
speelt en die taal kunnen we door 
sleutels leren verstaan. Op zich gaat 
het slot zó open, maar eerst moet er 

die klik van de sleutel zijn.
Iedereen die geïnteresseerd is in zijn 
dromen kan met deze dvd aan de 
slag, je hoeft er verder geen kennis 
over te hebben. In vijf hoofdstuk-
ken worden de sleutels behandeld. 
Ik leid telkens in, dromers vertellen 
een droom of een fragment ervan 
en we laten zien hoe een bepaalde 
sleutel werkt. Ook ga ik dieper in op 
het onthouden van dromen, omgaan 
met dromen van kinderen, heldere 
dromen en spirituele dromen. Elke 
droom is natuurlijk spiritueel, maar 
in de dvd heb ik die term gereser-
veerd voor dromen die ons verbin-
den met het etherische gedeelte van 
onze ziel. Je zou kunnen zeggen dat 
in dergelijke dromen de stem van 
God, van de Ene, direct tegen ons 
spreekt in een vorm die voor de dro-
mer het meest aansprekend is. Dat 
kan een dierbare overledene zijn, 
een engel of een gids.’

Boodschap
‘Dromen ontstaan in een gebied 
waar onze waakpersoonlijkheid 
geen zeggenschap over heeft, het zijn 
boodschappen van de ziel. Als we 
slapen, wordt het sociale gedeelte 
van onze hersenen uitgeschakeld 
en komen er beelden die iets ver-
tellen over onszelf. Dat is toch een 
geschenk! Ik zou ontzettend graag 
willen dat het normaal zou worden 
elkaar ’s ochtends onze dromen van 
de nacht te vertellen en dat er met 
aandacht naar geluisterd wordt. 
Door te vertellen kunnen we onszelf 
dingen horen zeggen waardoor in-
eens iets begrijpelijk wordt. En stel 
dat je gesprekspartner er ook nog 
vragen over gaat stellen, zo van: wat 
zegt die figuur over jou? Wat herken 
je erin van het dagelijks leven? Wat 
zou de boodschap kunnen zijn? Op 
die manier zouden we de droom mee 
de dag in kunnen nemen. Dat is mijn 
grote wens.’  <<

Interview: Brenda Reyne
Foto’s uit bezit Bas Klinkhamer
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THEMADAG
De schatkamer van de droom
Op vrijdag 2 november organiseert het 
ITIP een themadag over dromen, met 
inleidingen, masterclasses door onder 
anderen Bas Klinkhamer en workshops.

Tijd: 10.30 tot 16.30 uur.
Plaats: Leerhotel ’t Klooster, 
Daam Fockemalaan 10 in Amersfoort.
Kosten: € 95,- inclusief lunch, koffi  e/thee 
en een drankje na afl oop.
Meer informati e: www.iti p.nl.

MAIL & WIN
Het geschenk van je dromen

Op de dvd en in het bijbehorende boekje 
worden de sleutels voor het leren werken 
met je dromen in overzichtelijke rubrieken 
besproken:

D Delen van jezelf
R Raadsels in je dromen
O Ontwikkelingen in je dromen
O Overzicht
M Meenemen van je droom in de dag

De dvd kost € 18,50 + € 1,45 verzend-
kosten. Te bestellen via www.iti p.nl of 
www.hetgeschenkvanjedromen.nl. 
Maar je kunt hem ook winnen. Maak kans 
op een van de drie exemplaren die we 
mogen verloten: stuur een mailtje met 
je naam en adres + DROMEN naar 
grati sboek@live.nl en maak kans!
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