
  INTERVIEW LILIAN JANS-BEKEN

VAN GROOT
  RIJBEWIJS NAAR 
DOCTORSBUL

Lange tijd reed Lilian Jans-Beken op een 
vrachtwagen en was tevreden met dat 
bestaan. Zo was ze lekker op zichzelf en had 
met niemand wat te maken. Tot ze besloot 
psychologie aan de Open Universiteit 
te gaan studeren en nieuwe talenten 
aanboorde. Op 14 maart jl. promoveerde 
ze er op het onderwerp dankbaarheid. En 
dat deed ze ook nog eens uitzonderlijk snel 
voor een buitenpromovenda. ‘Ik heb wel 
geduld hoor. Maar ik hou er niet van als ik 
door mensen al te veel wordt opgehouden.’ 
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ilian Jans-Beken reed als vrachtwagen-
chauffeur in de nachtdistributie toen het 
gesprek plaatsvond dat haar leven zou 
veranderen. Volgens haar man was het 
een keer ’s nachts, volgens haar was het 
tijdens vakantie, maar over de strekking 

zijn ze het eens. Jans-Beken zei: ‘Vroeger toen ik op 
school zat in Venray kon ik goed leren.’

 ‘Waarom doe je dat dan niet?’ vroeg haar man op 
de hem kenmerkende toon: alsof het allemaal heel 
simpel is.

 Ze bracht allerlei bezwaren naar voren: het was nu te 
laat, ze moest toch geld verdienen, waarom zou ze nog?

 ‘Denk er maar eens over na,’ vond haar man. Hij 
wilde best een tijdje alleen voor het geld zorgen.

 En toen was het zaadje gepland. Ze begon in 2007 
met een cursus Praktische psychologie bij de loi, 
(Leidse Onderwijsinstellingen) om erachter te komen 
of ze nog kon leren en of die studie eigenlijk wel echt 
bij haar paste. Het ging goed en smaakte naar meer. 
Daarop ging ze de hbo-opleiding toegepaste psycholo-
gie bij het nti (oorspronkelijk Het Nederlands 
Taleninstituut) volgen. Daarnaast begon ze parttime 
in de kinderpsychiatrie te werken bij een antroposofi-
sche instelling in Noord-Holland, want dat werk lag 
dichter bij haar studie. Daar stopte ze mee omdat ze de 
door haar opgedane wetenschappelijke kennis niet 
meer kon verenigen met de antroposofische levens-
houding van de instelling. Ze vertrok op een onhandig 
moment, vlak voor het einde van haar studie, toen ze 
er stage zou gaan lopen. Ze ging niet meer op zoek 
naar een ander stageadres, want ze wilde door naar de 
universiteit en stapte gelijk over. Ze ging psychologie 
studeren aan de Open Universiteit (ou), waar ze op 
basis van haar hbo behoorlijk wat vrijstellingen kreeg.

ROERIG LEVEN
Dat ze voor psychologie koos, was vanzelfsprekend voor 
Jans-Beken. ‘Ik heb een roerig leven achter de rug, dan is 
het interessant om jezelf beter te leren kennen. Ik wilde 

erachter komen waarom ik dingen heb gedaan zoals ik 
ze gedaan heb. Waarom maakte ik bijvoorbeeld mijn 
middelbare school niet af, hoewel ik goed kon leren?’ 

 De studie gaf haar geen pasklare antwoorden. Ze 
merkte zelfs dat hoe meer kennis je krijgt, hoe meer je 
erachter komt dat je eigenlijk niet veel weet. Toch gaf 
de studie psychologie haar genoeg stof tot nadenken. 
Tijdens een van de modules kwam bijvoorbeeld 
hoogbegaafdheid aan de orde. Heel precies weet ze het 
niet meer, maar het ging erover dat sommige 
kinderen het slecht op de middelbare school doen, om-
dat ze hoogbegaafd zijn. Ze vervelen zich. Jans-Beken: 
‘Ik weet nog dat ik dacht: zou dat het zijn geweest? Zou 
ik er met de pet naar gegooid hebben, omdat ik geen 
uitdaging had en niet gestimuleerd werd? Want ik 
verveelde me op de lagere school al en nam lesboeken 
van een hoger jaar mee naar huis.’

 Ze was blij dat ze naar de middelbare school kon, 
want als ze eenmaal ‘wiskunde en zo’ zou krijgen, zou 
het eindelijk interessant worden. Maar dat viel tegen. 
‘Ik denk dat ik een lastig kind was. Ik stelde aan de 
lopende band vragen en na het antwoord wilde ik 
meer weten en daarna nog meer. Met dertig kinderen 
in de klas is dat niet te doen.’

 Ze werd achter in de klas gezet. Omdat ze op school 
niet kreeg wat ze nodig had, begon ze te spijbelen. ‘In 
keurige schoolkleren ging ik ’s ochtends de deur uit en 
dan ging ik bij de boer prei schoonmaken. Achteraf 
vind ik het raar dat mijn ouders er nooit iets van 
zeiden, ze moeten het door hebben gehad, want 
volgens mij ruik je na zo’n dag naar soep.’

 Uiteindelijk ging ze van school en begon ze te 
werken. Maar nergens bleef ze lang. Op een gegeven 
moment was ze teamleider op de it-afdeling bij daf 
Trucks in Eindhoven. Ook daar voelde ze zich niet 
prettig. ‘De mannen met wie ik werkte, reageerden 
niet goed op mij. Ze zeiden: “Daar heb je haar weer, ze 
denkt ook ergens verstand van te hebben.” Daarom 
besloot ik mijn groot rijbewijs te halen. Zo ontsnapte 
ik aan een vervelende werksfeer. Maar het was ook een 
manier om van huis weg te zijn. Mijn huwelijk was, 
kort gezegd, niet geweldig.’

 Het leven op de vrachtwagen beviel goed. ‘Je krijgt 
een lijst met adressen en dan ben je verder op jezelf 
aangewezen. We hadden nog geen digitale tachograaf, 
dus je kon helemaal je eigen tijd indelen. Van zo’n 
baan word je erg zelfredzaam.’

‘ Mijn ouders moeten het door 
 hebben gehad, want volgens mij 
ruik je na zo’n dag naar soep’ 

L
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 Op de vrachtwagen had ze geen last meer van 
mensen. ‘Dat is misschien wel een rode draad in mijn 
leven,’ constateert ze halverwege het interview. 
Mensen zaten haar vaak in de weg: thuis, op school en 
ook in haar werk. Alleen als vrachtwagenchauffeur 
kon ze daaraan ontsnappen. Ze was niet eenzaam, 
want op parkeerplaatsen trof ze andere chauffeurs en 
daar heerste vaak een grote saamhorigheid. ‘Ik heb als 
vrouw één keer een vervelende man ontmoet, verder 
was iedereen altijd behulpzaam en collegiaal.’ 

 Het was mooi om vanuit een grauw Nederland te 
vertrekken en dan via de Route du Soleil de zon 
tegemoet te rijden, de bergen in. Het was ook stoer 
soms. Zoals die keer dat ze haar vrachtwagen achteruit 
tegen het dok moest parkeren. De chauffeur voor haar 
moest eerst zijn trailer afkoppelen, Jans-Beken moest 
daarop wachten. ‘Hij deed er lang over,’ vertelt ze met 
een grijns. ‘Toen hij goed stond, ging hij naast zijn 
vrachtwachten met zijn armen over elkaar staan 
kijken hoe ik het zou doen. Juist die dag trok ik hem 
mooi voor en zette hem in één keer goed recht 
achteruit.’ Luid lachend: ‘Toen was hij verdwenen, ik 
heb die man nooit meer gezien!’

 Uiteindelijk scheidde ze van haar man en al snel 
leerde ze haar huidige man kennen. Binnen drie 
maanden verhuisde ze van Limburg naar het noorden, 
naar Oudorp, bij Alkmaar. Ze trok bij hem in en kreeg 
een baan in de nachtdistributie. Dat deed ze twee jaar, 
tot dat belangrijke gesprekje ’s nachts of tijdens een 
vakantie.

EIGEN TEMPO
‘Het afstandsonderwijs van de ou past bij mij,’ zegt 
ze. ‘Ik kon mijn eigen tempo bepalen, hoef nergens 
op te wachten, ik kon net zo snel gaan als ik zelf wil. 
Ik werd niet beperkt door anderen.’ Ze ging vlot door 
de universitaire studie heen. Ze koos voor levensloop-
psychologie en was vooral geïnteresseerd in positieve 
psychologie, een vak dat daar onderdeel van uitmaakt.

 De universitaire studie was al meer een uitdaging 
dan de studie op hbo-niveau. ‘Maar ik vond het nog 

‘Huilen is prima, maar daarna  
moet er iets gebeuren’ 
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‘ Promoveren? 
Wat is dat?’

steeds niet moeilijk,’ zegt Jans-Beken. ‘De statistiek-
vakken vond ik geweldig en daar zat ook uitdaging in. 
Dat waren een soort puzzeltjes die je moet oplossen. 
Ook het schrijven van de bachelorthesis, met het 
uitvoeren van het bijbehorende onderzoek, vond ik 
een uitdaging en heel erg leuk. Ik kon niet wachten op 
de scriptie!’

 Haar bachelordiploma behaalde ze net niet cum 
laude, omdat ze te weinig vakken bij de ou had 
gedaan, vanwege de vele vrijstellingen. Maar haar 
master was wel cum laude. ‘En daar baalde ik van, 
want op één punt na was het summa cum laude 
geweest.’ Lachend: ‘Ik kan er nog steeds niet van 
slapen.’

 Halverwege de studie vroeg een van haar begelei-
ders of ze niet wilde promoveren.

 ‘Promoveren? Wat is dat?’ vroeg ze. 
 Na een korte uitleg leek haar dat wel wat, ze 

sorteerde er in haar studie op voor. Toch koos ze wel 
voor een diagnostiekstage. En dat was op zijn zachtst 

gezegd geen groot succes. ‘Ik kreeg allemaal huilende 
mensen aan tafel. Huilen is prima, maar daarna moet 
er iets gebeuren, vind ik. Achteraf had ik gewoon 
gelijk een onderzoeksstage moeten gaan doen.’

 Behandelaar wilde ze niet worden. En aangezien de 
arbeidsmarkt niet florissant was en haar man nog wel 
even wilde doorwerken, besloot ze te promoveren als 
buitenpromovendus, zonder aanstelling als aio, op 
eigen kosten.

 Ze heeft zich bezighouden met het onderwerp 
dankbaarheid. ‘Dankbaarheid is belangrijk voor 
mensen, hun onderlinge relaties en de maatschappij. 
Als jij iets voor me doet en ik ben niet dankbaar, dan 
neem je me dat kwalijk. Ik vroeg me af: kun je dat 
wetenschappelijk aantonen? In Nederland was er nog 
geen onderzoek naar gedaan. Inmiddels is men bij de 
Universiteit Twente ook met het onderwerp bezig.’

 Jans-Beken keek of dankbaarheid van invloed is op 
psychische klachten en psychisch welzijn. Ze vond 
geen verband tussen dankbaarheid en psychische 
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 Lilian Jans Beken (1969) studeerde cum laude 

af aan de Open Universiteit binnen de master 

Levensloop psychologie. Op 14 maart dit jaar 

promoveerde ze er op het proefschrift Appreciating 

Gratitude: New perspectives on the gratitude-mental 

health connection. Haar promotieteam bestond uit 

prof. dr. Nele Jacobs, prof. dr. Lilian Lechner en  

dr. Johan Lataster. 

klachten, maar dankbaarheid gaat wel samen met 
meer positieve emoties. Het effect is klein, maar wel 
significant. Dus als je iets aan je psychisch welzijn wilt 
doen, zou je bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboekje 
kunnen bijhouden.

GEDULD
Zelf is ze niet verrast door haar academische prestatie, 
want ze heeft van huis uit geleerd gedisciplineerd te 
zijn, hard te werken en verantwoordelijkheid te 
nemen. Toch schoot ze vol toen ze haar praatje oefende 
bij haar proefpromotie. ‘Ik moet niet gaan denken: wat 
goed dat ik dit bereikt heb.’ Ze slikte een keer en bracht 
het tot een goed einde. En bij haar echte promotie ging 
het helemaal goed. 

 Misschien is geduld met mensen niet haar grootste 
kracht, zoals een van haar begeleiders zei? Jans-Beken: 
‘Ik heb wel geduld hoor. Maar ik hou er niet van als ik 
door mensen al te veel wordt opgehouden.’

 Bij het behandelen van cliënten ligt niet haar hart, 
maar studenten helpen vindt ze leuk. Daar begon ze al 
mee tijdens haar studie. Voor verschillende vakken 
richtte ze Facebookgroepen op, wat een goede 
aanvulling bleek te zijn op het afstandsonderwijs. 
Studiegenoten hielp ze met liefde. Daarnaast werkte 
ze freelance als scriptiebegeleider.

 Inmiddels heeft ze allerlei klussen aangenomen, ze 
begeleidt studenten van de Hogeschool van Amster-
dam, ze beoordeelt examenstukken van studenten 
voor statistiek en ze helpt mee met het ontwikkelen 
van een nieuwe module voor testtheorie. Maar dat is 
allemaal nog freelance. Ze wil nu iets voor vast vinden, 
om het zwarte gat te voorkomen en om weer echt geld 
te verdienen.

 Vrachtwagen rijden doet ze niet meer, sinds 2016 
haar chauffeursdiploma is verlopen. Tot haar leedwe-
zen. ‘Tegenwoordig moet je nascholing doen om het 
diploma te behouden, dat heb ik niet gedaan: te duur, 
geen tijd. Jammer, want het is toch prettig om iets 
achter de hand te hebben.’ Daarom richt ze zich volledig 
op een carrière in het onderzoek en onderwijs.

‘Statistiekvakken vond ik 
 geweldig, een soort  puzzeltjes 

die je moet oplossen’

zoekt een

PSYCHOTHERAPEUT 
OF KLINISCH  
PSYCHOLOOG
die met het hart werkt

De functie
betreft het geven van therapie en/of diagnostiek met als 
doel het opheffen en verwerken van emotionele blokkades 
of traumatische ervaringen. Ook het regie-behandelaarschap 
behoort tot de mogelijkheden.

Het Levensatelier
is een GGZ-instelling waar met 15 collega’s in een kleurrijke en 
huiselijke omgeving op professionele wijze therapieën worden 
verzorgd. Er zijn psychologen, vaktherapeuten, een Kinder- 
en Jeugdpsychiater en psychotherapeuten werkzaam. Het 
Levensatelier heeft contracten met alle zorgverzekeraars en 
veel gemeenten in de regio.

Samenwerkingsvorm
is loondienst of obv zelfstandigheid. Het is ook mogelijk op 
zaterdag en ‘s avonds te werken.

VOOR INFORMATIE marius@hetlevensatelier.nl
Het Levensatelier, Burgemeester Wijnenstraat 9, Asten  
www.hetlevensatelier.nl tel. 0493670251

[ ADVERTENTIE]
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