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In een andere vorm zie je dit optimisme bij  
talentenjachten op tv. Deelnemers verwachten 
te winnen en terstond wereldberoemd met con-
tract én persoonlijke manager naar buiten te 
lopen. Maar het merendeel wint natuurlijk niet. 

In zijn boek De Wildeman spreekt Robert Bly 
prachtig over de noodzaak om op de weg naar volwassen 
man een astijd mee te maken. De astijd is volgens Bly de 
tijd die een man, nog voor er überhaupt sprake is van een 
carrière, móet meemaken om goed leiding te kunnen geven. 
Leiding aan zichzelf en aan anderen. 

Bly illustreert de astijd aan de hand van het verhaal van een 
jongen die later koning wil worden. Koning worden lijkt de 
jongen wel wat. Op een troon zitten, veel geld bezitten en 
een volk dat naar je luistert. De jongen wendt zich tot de 
koning, vraagt om een baan en krijgt een baan. Hij krijgt 
een taak waar volgens de koning alles mee begint. Iets dat 
zó belangrijk is dat als het niet gedaan werd al het andere 
niet gedaan zou kunnen worden. Het kasteel zou in zijn 
geheel niet kunnen functioneren, noch de koning, noch 
zijn personeel. De jongen is dolenthousiast. Wanneer hij 
zich de eerste dag op het kasteel meldt, wordt hij mee- 
genomen naar de keuken in de kelder. Daar mag hij de as 
van de vuren verzamelen, naar buiten brengen en nieuw 
hout halen. 

Natuurlijk is de jongen diep teleurgesteld. Het is niet de 
baan die hij verwachtte. Het werk is vies en het is in de 
kelder. Toch doet hij het werk. Omdat zijn wens koning te 
worden groter is, omdat hij naar de koning luistert en omdat 
hij ergens voelt dat het klopt. 

Na een paar seizoenen gaat hij zich langzaam thuis voelen 
in de keuken. Hij leert de groentes kennen. Hij leert koken. 
En op een dag komt er zelfs iemand anders de as verwijderen. 
Weer later leert hij de tuin onderhouden, paardrijden, een 
zwaard smeden. Hij vecht mee met het koningsleger. Trouwt 
de dochter van de koning. En op een dag, als de koning 
overlijdt, wordt hij de koning.

AsmAnnen
Als jij, als man, een astijd hebt meegemaakt, zal je je in dit 
verhaal herkennen. Je zult je de soberheid en de zinloosheid 
ervan nog kunnen herinneren. Wellicht kijk je terug met 
een gevoel van nostalgie of zelfs romantiek. Omdat je nu 
weet dat je het toen mis had. Het was niet voor niets. Het 
was wellicht zelfs het beste dat je is overkomen. Je bent van 
je brandweermannentroon gestapt, gevallen of zelfs gedon-
derd en je bent man onder de mannen geworden. En nu je 
jaren later leider of manager in een bedrijf bent, kun je 
oprecht trots zijn op wat jij en je medewerkers samen neer-
zetten. Maar daarvoor moest je wel door je astijd heen.

mijn eerste Astijd 
Ik zou mijn moeder op mijn achttiende laten 
zien dat ik écht wel klaar was om op kamers te 
gaan. Dus huurde ik met een vriend een flat. 
Studentenhuizen vonden we een vieze bende. 
Die periode zouden we overslaan.
De dag na de verhuizing stond ik huilend in 

een groene telefooncel mijn moeder te bellen (ja natuurlijk 
zouden we een eigen telefoon krijgen, maar die deed het 
nog niet). Ik heb het drie jaar volgehouden op de flat. Om 
daarna toch in een woongroep met een échte vieze man 
terecht te komen.

mijn tweede Astijd
Na de HTS kreeg ik een baan bij het televisieprogramma 
Het Klokhuis. Op de eerste dag dat ik een opname bijwoonde 
vroeg de regisseur of ik koffie wilde halen. ‘Daarvoor ben 
ik hier geen redacteur geworden. Dat doet iemand anders 
maar’, zei ik. Die regisseur zorgde er twee jaar later voor dat 
ik werd ontslagen. 

mijn derde Astijd
Na een tweede ‘ontslag’ (dat ik wist te voorkomen door iets 
eerder zélf op te stappen) zwoer ik om nooit meer voor een 
baas te werken. Dus werd ik ondernemer. Ik begon een 
klus- en schildersbedrijf... op de fiets. Dit liep best goed in 
de warme maanden van het jaar, maar in de winter had ik 
niets te doen. En de hypotheek moest wel betaald worden. 
Ik had natuurlijk een klushuis gekocht. Via het uitzend-
bureau kreeg ik een baantje in het archief van de Rabobank. 
Een ruimte zonder ramen met zo’n 4.000 hangmappen, die 
ik op alfabetische volgorde moest hangen. Die bank was 
dezelfde bank waar mijn hypotheek liep. Driekwart van 
mijn salaris ging linea recta weer terug naar mijn werkgever. 
Toch werkte ik door.

Na twee winters vroeg het afdelingshoofd of ik assistent 
accountmanager wilde worden. In dezelfde tijd rondde ik 
bij Phoenix de opleiding Professionele Begeleiding af.  
Zonder dat mijn afdelingshoofd het wist, gaf hij me met 
zijn verzoek een teken: het was tijd om verder te gaan, tijd 
om mijn eigen praktijk op te starten. Die praktijk bestaat 
nu zes jaar en onlangs ontving ik mijn 200e cliënt.

de Astijd
De astijd is een tijd die je de grote ordening en jouw plek 
daarbinnen laat ervaren. De koning die niet weet dat het 
brood gebakken wordt op hout uit het bos en dat dat as 
achterlaat, kán zijn onderdanen niet met respect behandelen. 
Simpelweg omdat hij niet weet wat er gedaan moet worden 
om het werk gedaan te krijgen. Zo is het ook met leiders en 
managers.
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Jongens willen vaak straaljagerpiloot worden of brandweerman. Ze hebben geen enkel idee hoeveel 
ze daarvoor zullen moeten doen. En dat interesseert ze natuurlijk ook niet. Ze willen gewoon in 
een straaljager stappen en wegvliegen. 

‘wie niet onderaan de ladder wil beginnen, moet springen...  
en dondert meestal naar beneden en breekt iets.’
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