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Het hagelt 
 

Je zit op de fiets. Je bent onderweg. Onderweg naar iets wat voor jou belangrijk is. 

Misschien ben je onderweg naar een vriend of vriendin. Een middag samen doorbrengen, 

meer niet. Of misschien op weg naar je werk? Waar je iets kunt bijdragen, waar je 

contacten hebt met je collega’s en waar je je ambities kunt realiseren. Of gewoon omdat 

je geld moet verdienen om een hobby te bekostigen of je gezin te onderhouden. 

Of naar je hobby, waar je plezier aan beleeft. Misschien wel naar je vader of moeder, die 

oud worden en waar je de laatste tijd wat meer voor moet zorgen en waarbij het tijd 

wordt dat je hen laat weten dat je wat dwars zit, nu het nog kan. Waarheen dan ook, je 

zit op de fiets omdat je ergens heen gaat omdat het iets wat je wilt. 

 

En terwijl je fietst, geniet je van het fietstochtje. De wolken, de zon, meer niet. De hemel 

was stralend blauw toen je vertrok. Maar zoals dat gaat in Nederland: opeens betrekt de 

lucht. Even denk je nog dat het wel overwaait. Maar nee, zoveel geluk heb je niet. 

 

Het begint hard te waaien. De lucht wordt eerst grijs. Dan donkergrijs, bijna zwart. Daar 

begint het al te donderen. En opeens fiets je midden in een zware hagelbui! Grote korrels 

hagel vallen op je handen en in je gezicht. Ze striemen tegen je bovenbenen. Je wordt 

binnen no time helemaal nat. En het doet zeer! Je voelt de korrels striemen op je 

wangen. Je kunt je ogen bijna niet meer open houden. Bovendien waait het keihard. Je 

komt nauwelijks meer vooruit…!  

 

Dus wat doe je? Je denkt: ik ben d’r gek! Ik zoek een plek om te schuilen. Ik wacht tot 

het overgaat en dan ga ik weer verder. Of denk je wellicht: Gewoon doorfietsen. 

Capuchon omhoog, kop naar beneden en trappen.  

Je bent gaan schuilen. De wind waait om je huisje, de hagel ratelt tegen de ramen, maar 

jij zit veilig binnen. Wie ooit heeft geschuild (en wie doet dat niet?), weet hoe veilig en 

geborgen je je kunt voelen als je schuilt. Maar na een tijdje bedenk je: Schuilen heeft 

één nadeel. Je fietst niet meer. Als je schuilt, sta je stil. Je was onderweg naar iets wat 

voor jou van belang was. Die vriendin. Je ontwikkeling. Je oude moeder. En zolang je 

schuilt, kom je daar niet. Natuurlijk, af en toe even schuilen en uitrusten moet kunnen. 

Maar wat als de hagel maar blijft vallen?  

 

In ons leven is het vaak zoals met deze fietstocht. We zijn onderweg en dan begint het te 

hagelen. HAGEL is in dit verhaal een acroniem voor  

Herinneringen,  

Associaties,  

Gedachten,  

Emoties en  

Lichamelijke sensaties. 

  

HAGEL is een verzameling van alle zintuigelijke ervaringen en alle mentale activiteiten 

die we dagelijks ervaren. Ons hoofd staat nooit stil. Telkens geeft ons brein ons via deze 

vijf wegen allerlei innerlijke ervaringen. We schuilen ervoor of we vechten ertegen. Soms 

is onze HAGEL positief. We voelen ons gelukkig, succesvol, tevreden, verliefd of gewild. 

We genieten van het leven. Maar dat is niet altijd het geval. 

 

Soms hagelt het pijnlijk. Er gebeurt van alles. Geliefden worden ziek, er dreigt ontslag of 

je heb chronische klachten. Herinneringen aan eerder verlies worden geactiveerd, 

Associaties over de waarschijnlijke geldzorgen borrelen op, Gedachten die de vorm 

aannemen van piekeren nemen de overhand, Emoties van de angst en de pijn over het 

gebrek aan perspectief verlammen je en allerlei Lichamelijke stress-signalen bij deze 

situaties doen zich voor. Allemaal goede redenen om te schuilen. 

 

HAGEL staat dus voor vijf soorten innerlijke ervaringen. En dat is wat het zijn: innerlijke 
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ervaringen, gebeurtenissen in je hoofd en je lichaam. Niet meer en niet minder. Deze 

innerlijke ervaringen creëren een reële pijn. Uit allerlei onderzoek blijkt dat de ‘pijn’ die 

deze ervaringen oproepen, er in jouw brein op dezelfde manier uitziet als echte 

lichamelijke pijn.  

 

In je brein is er geen principieel verschil tussen psychische pijn die voortkomt uit je 

HAGEL en een mes dat in je lijf wordt gestoken. Maar aan de andere kant: het zijn en 

blijven ‘maar’ innerlijke ervaringen. Onzekerheid is geen mes. Het is er en het doet écht 

zeer, maar je gaat er niet aan dood. 

Daarom is er een alternatief voor schuilen. En dat is fietsen. Niet verbeten, maar rustig 

doortrappen in de richting van dat wat voor jou belangrijk is. Wat is voor jou werkelijk 

van waarde? Vaak worden we door HAGEL dermate belemmerd dat we vergeten wat voor 

ons van waarde is. 

 

Ben je bereid ondanks de hagel toch op weg te gaan.  Het contact op je werk, je studie 

om je verder te ontwikkelen, je ouders bezoeken om nog een aantal dingen uit te praten. 

  


