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DE KUNST VAN WTHNESS:
EEN NIEUW TICHT AAN DE HORIZON,.

Lynn Hoffman

"Living utterance becomes an active part¡c¡pant in social dialogue.

tf we imagine such a word in the form of light, then the living and

unrepeatable play of colors and light on the facets of the image that

it constructs can be explained as the spectral dispersion of the ray

word, in an atmosphere filled with the alien words, value iudgments
and accents through which the raY passes on its way to the obiect;

the social atmosphere of the word, that atmosphere that surrounds

the object, makes the facets of the image sparkle."

(Bakhtin, 1981, p.277)

tnleiding

Een nieuw licht aan de horizon. Deze titel kwam bij mij op door een

beeld van Tom Andersen. Hij bleef me maar zeggen dat ik naar het

Noorden van Noorwegen moest reizen in de 'donkere tijd'. Dus no-

digde hij me uit voor de eerste lentedag van het jaar, net als de zon

tevoorschijn zou komen. De aanleiding van mijn reis naar Noorwegen

was een ontmoeting van Andersens Noordelijk nqtwerk, samengesteld

uit teams die opvang bieden voor acute crisissen aan hospitalen in het

noordelijke deel van Europa. Op de ochtend van de conferentie nam

Andersen me mee naar zijn bureau op de hoogste verdieping van de

universiteit van Tromso. Door het raam zag ik de eerste zonnestralen.

Ze verschenen tussen twee besneeuwde bergtoppen en verdwenen

3 Oorspronkelijketitel:TheArtofWithness: Anewbrightedge(ongepubliceerdetekst).
Deze tekst werd door Peter Rober vertaald met toestemming en medewerking van

Lynn Hoffman.
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dan weer. Ze werden gevolgd door de kleuren rozel mauve en goud

die de randen van het landschap deden oplichten.
ln mijn tocht doorheen de geschiedenis van het veld heb ik van tijd
tot tijd de kans gekregen dergelijke eerste stralen te zien. En op de een

of andere manier heb ik geweten of geraden welke nieuwe benaderin-

gen zich zouden uitbouwen en zouden blijven bestaan. Een dergelijke

nieuwe benadering is nu vorm aan het krijgen, zoals een schip aan de

horizon dat steeds dichterbij komt. Er is in de literatuur al vroeger verwe-

zen naar deze benadering door Roger Lowe (2005) onder de benaming

Conversational Therapies. Lowe maakt onderscheid tussen benaderingen

die gestructureerde vragen gebruiken zoals de narratieve en de oplos-

singsgerichte benadering enerzijds, en anderzijds wat hij, in navolging

van John Shotter, een 'frappante momentena'-benadering noemt,. ln deze

laatste benadering worden geen vooraf geplande technieken gebruikt.

ln deze tekst wil ik een aantal koplopers van deze interessante be-

nadering, die op dit moment voortschrijdt, voorstellen. Daarbij is het

belangrijk zich te realiseren dat de bijdrage van die koplopers reeds als

schaduw aanwezig was in het werk van Gregory Bateson, die op het

einde van zijn leven de preverbale communicatiestijlen belichtte van

wat hij noemde de Creatura, of de wereld van de levenden. Harlene
Anderson en Harry Coolishian (1986) gebruikten deze ideeën om de

stap te maken van vooropgezette interventies naar de not-knowing-
positie. Dan introduceerde Tom Andersen (1990) het 'reflecting team',
dat Peggy Penn en mezelf inspireerde om verder te zoeken naar een

minder instrumentele manier van werken.
Recenter maakten we kennis met een overvloed aan filosofische rijkdom-
men, gebaseerd op de geschriften van Ludwig Wittgenstein and Mikhail
Bakhtin. We hebben een nieuwe huisfilosoof in de persoon van sociaal

denker John Shotter (1993), die beschreef hoe deze schrijvers ons kun-

nen helpen om, wat Bakhtin (1990) noemt, 'dialogicaliteit' te begrijpen.

We krijgen stilaan nieuwe woorden om te beschrijven wat we doen,

zoals Tom Andersens idee van de withness practices. Ten slotte zien

we een paar ongewone voorbeelden van deze ideeën ingebed in het

4 Noot van de vertaler: 'Frappant moment' is de vertaling van Shotters term'striking
moment'.
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werk van vernieuwers zoals Jaakko Seikkula en zijn collega's in Finland,

die een benadering hebben ontwikkeld die 'open dialogue' genoemd

wordt. Verder is er Mary Olson, die dialogische netwerktherapie doceert

aan de Smith School of SocialWork.fen slotte wil ik Chris Kinman uit

Vancouver, Canada, vermelden. Hij heeft geëxperimenteerd met de taal

van de geschenken, die kan uitdeinen tot een verandering in het hele

systeem. Maar laat me eerst teruggaan in de tijd en mijn verhaal begin-

nen bij het genie dat alles in gang gezet heeft: Cregory Bateson,

Bateson en syllog¡smens in gras

Er waren in de voorbije eeuw verschillende filosofische pioniers, die

het als hun levenswerk beschouwden de Westerse discoursen te be-

studeren die ons in hun greep houden. De twee belangrijkste waren

Ludwig Wittgenstein en Cregory Bateson. ln Wittgensteins beroemde

boek 'Philosophical lnvestigations' (1953) onderzoekt hij manieren

om niet in de onzichtbare linguïstische val te trappen die hij de 'fly
bottle' noemt. Zijn werk heeft een industrie van exegeten voortge-

bracht. Voorlopig hebben Batesons teksten een dergelijke industrie

nog niet voortgebracht, maar hij kweet zich aan dezelfde opdracht

toen hij bij dieren een stijl van prelinguÏstische communicatie be-

schreef die ook voorkomt in religie, humor, spel, kunst en sommige

vormen van waanzin.

Dit type van communicatie, stelde Bateson, is van toepassing op wat

Jung noemde de 'Creatura', de wereld van de levenden. De 'Crea-

tura' wordt dan in tegenstelling gezien tot de 'Pleroma', Newtons we-

reld van krachten en massa. De Pleroma heeft geen mentaal proces/

geen namen, Been klassen. De Creatura is daarentegen gebaseerd op

patroon en communiceert met'alsof' taal, gebruikmakend van gelij-

kenissen en metaforen op allerlei gevatte en belichaamde manieren.

Batesons dochter Catherine (Bateson and Bateson , 1987) vertelt ons

dat haar vader op het eind van zijn leven gefascineerd was door wat hij

5 Nootvan de vertaler: Een syllogisme is een logische redenering, welke bestaat uit drie

proposities: een majorpremisse, een minorpremisse en een conclusie. Een bekend voor-

beeld van een syllogisme is de volgende redenering: Alle mensen zijn sterfelijk (malor-

premisse), Socrates is een mens (minorpremisse), Socrates is sterfelijk (conclusie)
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noemde 'het syllogisme van metafoor,. Die idee was verbonden met
de centrale bekommernis van zijn onderzoek, namelijk het begin van
de grammatica van de Creatura. (Bateson and Bateson , 1987, p. 192)
Wat zou dat kunnen betekenen? Een vergelijking makend tussen de
waarheid van de logica en de waarheid van de metafoor, legt Bateson
uit dat de klassieke logica causale woordstructuren beschrijft die ,syl-

logismen' genoemd worden. ze zijn gebaseerd op classificatie en vor-
gen de vorm 'als dit waar is, dan is dat waar,. Maar er bestaat ook een
andere woordstructuur, die gebouwd is op gelijkenis. Een voorbeeld
daarvan is: 'gras sterft, mensen sterven, (gevolg:) mensen zijn gras.,
Logici vinden deze vorm van syllogisme onzin (ze noemen dit het'af-
firmeren van de consequentie') maar Bateson stelde dat deze formule
weergeeft op welke manier de natuurlijke, levende wereld communi-
ceert. Hij vuurt dit fel klinkende salvo af:

"The whole of animal behavior, the whole of repetitive anatomy, and
the whole of biological evolution - each of these vast rearms is within
itself linked together by syllogisms in grass - whether the logicians
like it or not...And it became evident that metaphor was not just pret-
ty poetry, it was not either good or bad logic, but was in fact the logic
on which the biological world had been built, the main characteristic
and organizing glue of this world of mental process that I have been
trying to sketch for you..." (Bateson and Bateson, 1987, p. 26-30)

Deze stelling van Bateson sprak me erg aan. Het voelde juist aan en
het gaf een verantwoording voor de grote waarde die in ons werk ge-
hecht wordt aan sensorische wegen en emotionere sienaren. Het ver-
antwoordde ook de inspanningen van filosofen zoars wittgenstein, niet
enkel in zijn zoeken naar een alternatieve logica maar ook in het ont-
dekken dat die logica erg verschillend kan zijn van de klassieke logica
die westerse denkers als de norm zien. De preverbare, anarogische,
visie van Bateson leek in het bijzonder toepasse lijk op het project van

es en exoertise alleende psychotherapie, omdat het aanseeft dat advi
onvoldoende ziin. Een therapeut moet reiken naar verbinding op ni-
veaus die verder ligeen dan het bereik van woorden
lk voelde aan dat Bateson iets vertelde over een verbrorgen taal die
gekend is door de Natuur en door dieren, gekken en kunstenaars.
Hedendaagse onderzoekers in de neurologie (Damasio, 1994) hebben
gewezen op een specifiek deel van de hersenen, de amygdala, ook het
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'emotionele brein' genoemd. Dat zou het- rookalarm van het brein zijn.
ln dat deel van de hersenen worden de intense herinneringen bewaard,
en die houden ons weg van wat slecht is en bewegen ons in de richting
van wat bruikbaar is. Het is begrijpelijk dat boodschappen gericht op
dit hersengebied moeten gebruik maken van die eeuwenoude gram-
matica van de natuur, willen ze herkend worden, Wanneer Bateson het
had over syllogismen in een metafoor, bedoelde hij natuurlijk niet dat
we zegswijzen letterlijk moeten gebruiken. Hij wees er eerder al op
dat sensorische kanalen en kanalen op sevoelsniveau gebruikt moeten
worden om levensbel ansfl r ke boodschaoþen over te brensen. omdat
de kanalen van de redeliikheid en de loei ca onbetrouwbaar ziin
lk wil hier ook zeggen dat die boodschappen door persoonlijke muren
kunnen breken. Waarom is die nadruk op een breder web zo belang-
rijk voor een therapeut? Omdat dit ons bevrijdt van het kijken naar
individuen en hun innerlijke leven, zoals de modernistische psycholo-
gie ons wil aantonen. Het wijst ons op de verbindingen die iedereen
heeft met een sociaal netwerk. Als je je beperkt tot de modernistische
psychologie, zal je je werk steeds zien als een kwestie van het bou-
wen van wegen/ het oprichten van bruggen en het verwezenlijken van
allerlei bouwprojecten. Als je de stap maakt naar een postmoderne
psychologie, moet je een sprong wagen als Alice in Wonderland, in de
poel van tranen met de andere wezens. Die situatie brengt een vorm
van gelijkheid'en draagt gevaren in zich, maar ze is de enige bron van
informatie met de macht om te veranderen.

Mijn drie zuilen van wijsheid

Laat me nu overstappen naar wat ik 'mijn drie zuilen van wijsheid'
noem, de drie belangrijkste ankers voor het werk,dat ik en mijn ge-
meenschap doen. Dit zijn de werkwijzen die de verschuiving aange-
ven van een modernistische kijk die emotionele problemen ziet als

in-de-persoon fenomenen zoals medische klachten, naar een postmo-

derne visie die ze ziet als relationeel en dialogisch van aard.
De eerste zuil is de idee van not knowing, in het veld geïntroduceerd
door Harry Coolishian en Harlene Anderson. Ooit vroeg ik Harlene of
ze de idee van not knowing gehaald hadden uit de teksten van de Fran-
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se filosoof Caston Bachelard (1964), die spreekt over non-knowin8,

wat hij definieert als:

"not as a form of ignorance but a difficult transcendence of know-

ledge;'
Maar ik had het niet bij het rechte eind. Harlene vertelde me dat ze

de uitdrukkin g not knowing begonnen te gebruiken omdat hun studen-

ten vroegen waarom ze deden wat ze deden in therapie. Harlene en

Harry waren dan steeds genoodzaakt te zeggen dat ze het niet wisten.

Uiteindelijk hebben ze er een principe van gemaakt, het principe van

not knowing, tot verachting en spot van een groot deel van het veld.

Dit eenvoudige concept stond echter voor een groot verschil in een

- overigens enorm krachtige - therapeutische basishouding.

Mijn tweede zuil is de werkwijze die aanvankelijk het reflecting team

werd genoemd, een bijdrage van Tom Andersen (1987) en zijn colle-

ga's in Tromso. Deze werkwijze stelde sommige methoden van de eer-

ste gezinstherapeuten in vraag door het gebruik van de doorkijkspiegel

in vraag te stellen. Die schermde het gezin af van de professionals,

die met hen aan de slag waren. Het was zeer ongebruikelijk het gezin

te vragen commentaar te geven op de reflecties van de professionals.

Voor hij stierf suggereerde Harry Goolishian aan Anderson dat hij het

begrip zou verbreden tot een reflecting process, omdat het uiteindelijk
om meer gaat dan alleen een specifieke werkmethode.

De derde zuil is het getuigen (witnessing), een concept dat gedeelte-

lijk voortkwam uit het reflecting team en wat ik, in navolging van Coo-

lishian, een witnessing process noem. Hier moet ik eerst iets vertellen

over een stuk geschiedenis van het veld. Kort nadat Tom Andersen zijn

methode van het reflecting team publiek maakte, pikte MichaelWhite ze

op. Vanwege zijn voorkeur voor antropologische boven psychologische

taal, koos White (1995) antropologe Barbara Meyers rerm definitional

ceremony om het reflecting team te karakteriseren. Hij zag dat de aanwe-

zigheid van een publiek bij een therapeutisch interview de ervaring van

een nieuwe, meer inspirerende, identiteit versterkte. Zijn experimenten

met deze werkwijze leidden hem ertoe een Outsider Witness Registry te

creeiren. Daarbij nodigde hij mensen waarmee hij vroeger gewerkt had,

uit terug te komen om anderen in gelijkaardige situaties te helpen.

Toen ik zelf reflecting teams begon te gebruiken, werd ik getroffen

door de gelaagde kracht van de verschillende stemmen die in het spel
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gebracht werden. Het was een rijk gebeuren zoals een prisma, waarin

dingen verschuiven en waarin men getuigt, en even later zelf het on-

derwerp wordt van een getuigenis. Maar White's versie dreigde het

water te vertroebelen. Zoals met de verbreding van de term 'reflecting

team' tot 'reflecting process' hadden we een nieuwe term nodig, die

niet verbonden was aan één persoon of één school. Witnessing proces.

was een bruikbare paraplu waaronder velen van ons een plaats konden

vinden, ongeacht onze therapeutische school.

Hier wil ik graag filosoof/clinicus Lois Shawver (2005) danken voor

een nieuw inzicht. Ze heeft gedurende jaren Wittgensteins ideeën be-

studeerd en toegepast op haar benadering van postmoderne therapie.

Recent, tijdens een gesprek op haar Postmodern Therapies List (PMTH)6,

maakte ze een onderscheid tussen 'theorie'en 'taalspel,' Shawver stelde

dat 'taalspel.' een interessanter concept is voor wie een therapeutische

benadering wil omschrijven omdat een 'taalspel' verwijst naar een spe-

cifieke set van 'beschrijvers', zoals woorden, zinnen, en werkwijzen.

Een beroep doen op grote abstracte categorieën, zoals het postmoder-

nisme, in het omschrijven van een specifiek therapeutische benade-

ring, brengt verwarring. ln verband met White's gebruik van 'reflecting'
en 'witnessing' voelt het voor mij beter aan te zeggen dat zijn ideeën

voortkomen uit een ander taalspel dan dat waarop Andersens werk is

gebaseerd, dan bijvoorbeeld te zeggen dat White een deconstructio-

nist is en Andersen een sociaal constructionist. Maar dit is een uitwei-
ding. Laat me nu eerder verder ingaan op enkele nieuwe ideeën, die

ons wijzen in de richting van de toekomst.

De Bijdrage van lohn Shotter

Een belangrijk bron van de nieuwe benadering komt van John Shotter

(1 993), een postmoderne sociale denker wiens teksten over de aard

van dialogische communicatie in toenemende mate relevant blijken te
zijn voor de relationele therapieën die ik probeer te beschrijven. Hij

6 Noot van de vertaler: PMTH is een e-mail discussiegroep die in 1998 opgericht is

door Lois Shawver. De deelnemers bespreken met elkaar via e-mail allerlei aspecten

van postmoderne therapie en postmoderne filosofie.
Voor meer i nformatie zie http://users.cal ifornia.com/-rathbone/pmth. htm
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heeft een draaikolk doen ontstaan rond de ideeën van twee filosofen

- Mikhail Bakhtin and Ludwig Wittgenstein - en hij past die ideeën toe

op de klinische praktijk. Hij en Tom Andersen hebben samen work-

shops gegeven, en dat is een gelukkige ontwikkeling.

wat mij betreft, is shotter onze nieuwe huisfilosoof geworden. Hij

heeft ons weggeleid van het geloof dat we de sociale werkelijkheid

met verbale middelen konden veranderen. Hij schetst een beeld van

communicatie als een drukke en woelige onderneming. Shotter (2005)

spreekt over 'belichaamd weten' (embodied knowing) versus 'talig

weten' (language based knowing). Shotter omschrijft het 'belichaamd

weten, als het aanvoelen dat zich richt tot gevoelens van status en 8e-

voelens van al dan niet tot een sociale Sroep te behoren. Hij stelt dat

het niet een vaardigheid is, of een theoretisch weten, maar dat het te

maken heeft met het anticiperen van wat komen Saat in het gesprek,

en de invloed die dat heeft op ons en anderen'

Het lijkt erop dat deze ontwikkeling ertoe geleid heeft dat Shotter

(2005) zich verwijderd heeft van het sociaal constructionisme, een

theorie die voor ons veld zo belangrijk is geweest. Shotter vindt dat

het sociaal constructionisme tekort schiet in het beschrijven van de so-

ciale beperkingen (constralnts) die inherent ziin aan sociale uitwisse-

ling. Volgens hem kan communicatie beschreven worden als een soort
,sociale wind'. Die vult onze zeilen, of bedaart ons als het windstil is,

en doet ons soms stranden. Aanvoelen wat nodig is in een bepaalde

context, gepast antwoorden op gebaren zoals een uitgestoken hand,

ervaren dat er een donkere wolk over een discussie hangt.'., het zijn

allemaal voorbeelden van een sociaal weersysteem dat op een heel

concrete en materiële wijze impact heeft op ons, shotter wijst erop dat

mensen met emotionele problemen vaak de taal van gebaren gebrui-

ken, en vaak is hetprobleem zelf een gebarentaal. om die reden is hij

erg gebrand op Wittgensteins appreciatie van deze verborgen rijkdom'

H ij citeert Wittgenstei n :

"The origin and primitive form of the language game is a reaction;

only from this can more complicated forms develop."

Hij legt uit dat het woord ,primitive' verwijst naar een prelinguÏstische

vorm van taal:
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"that a language game is based on it, that it is the prototype of a

way of thinking and not the result of thought!'

Hieruit blijkt dat de interessepunten van wittgenstein en Bateson erg

gelijklopend zijn.

Shotter vindt ook dat de beweging in de richting van lichamelijk weten

ons wegtrekt van Descartes en van de westerse traditie. De verlichting

hechtte veel waarde aan de objectieve kijk van de observator. Een dia-

logische realiteit is echter gebaseerd op de gedeelde subjectiviteit van

de deelnemers. ln plaats van een 'representatie-begrijpen'gaat hetvoor

Shotter om een 'relationeel begrijpen'. ln plaats van te proberen de

heerser en bezitter van de natuur te zijn, zoals Descartes het beschreef,

wil Shotter aansturen op een respect voor zijn vormen en dynamieken'

Hij stelt ook vast dat in de wereld van het levende veel belangrijke din-

gen gebeuren in ontmoetingen. Dit is een reden te meer om zorgvuldig

om te gaan met de manier van praten die plaats vindt in dergelijke

ontmoetingen, in het bijzonder van die ontmoetingen die leiden tot het

soort van verschil dat wij als psychotherapeuten nastreven,

De vertaling van de belangrijke abstracte ideeën van Bakhtin en zijn

collega,s in meer gewone taal is een van Shotters belangrijkste bijclra-

gen geweest. Zo vertaalde hij de concepten 'dialogisch denken' versus

'monologisch denken', en'withness denken' versus 'aboutness den'

ken'. Shotter (2005b) schrijft hierover:

"'Withness Thinking' is a dynamic form of reflective interaction that

involves coming ¡nto contact with another's living being, with their

utterances, with their bodity expressions, with their words, their

works."

In het omschrijven van 'aboutness thinking' citeert hij Bakhtin, d¡e

over die stijl van omgaan zegt:

"...the other person remains wholly and merely an obiect of con-

sciousness, and not another consciousness. Monologue is finalized

and cleaf to the other's response, does not expect it and does not

acknowlege it in any decisive force."

Het mooie aan de notie van 'dialogisch' ol withness denken is dat

het iets zegt over de wirwar van versmelting en overlappende stem-

men, en hun stiltes in gewone dagelijkse uitwisseling. ln plaats van een

expert die in het gesprek de meeste invloed toebedeeld krijgt, zoals
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dat doorgaans in psychotherapie het geval is, laat een u/ithness-be-

nadering stemmen opduiken die vaak onderdrukt of achtergehouden

werden. Waar het de norm is in onze samenleving om betekenissen in

gesprekken te 'managen' - en vele psychotherapieën zijn net op deze

poging gebaseerd - leidt een dergelijk omgaan met spreken eerder tot
het tegenhouden van withness.Yan withness is pas dan sprake als men,

terugblikkend op een gesprek, vooral het gevoel heeft dat het gesprek

zelf de auteur was van wat er gezegd is.

De wnuNrcs-werkw¡jzen van Tom Andersen
Deze ideeën sloten aan bij mijn eigen geloof dat onze theorie reke-

ning moet houden met de mysterieuze wereld van onze zintuigen. lk

gebruikte het beeld van de ondergrondse rivieren om de zintuiglijke
kanalen aan te geven, die vloeien tussen mensen wanneer ze met el-

kaar verbonden zijn. lk blikte ook terug op mijn persoonlijke reis, van

een benadrukken van het kijken in mijn artikel The Art of Lenses, naar

een benadrukken van luisteren in mijn boek ExchangingVoices,lotde
recente beweging in de richting van tasten en voelen. Natuurlijk heeft

Andersen steeds de nadruk gelegd op tasten en voelen. BeÏnvloed door

wijlen Aade Hansen en Cudrun Ovreberg (Andersen, 1991), twee be-

kende fysiotherapeuten uit Noorwegen, heeft Andersen het lichaam in

zijn werk steeds centraal gesteld. Hij heeft altijd aandacht gehad voor

ademhaling, houding, klank van de stem, alsook voor zijn eigen stem-

men (innerlijk en uiterlijk) en wat er gebeurt in zijn eigen lichaam. Hij
zegt:

"The listener (the therapist) who follows the talker (the client) not
only hearing the words but also seeing how the words are uttered,
will notice that every word is part of the moving of the body. Spo-

ken words and bodily activity come together in a unity and cannot

be separated...the listener who sees as much as he or she hears will
notice that the various spoken words'touch'the speaker different-

\y... Some words touch the speaker in such a way thatthe listener

can see him or her moved." (l 996, p. 1 21 ).
ln een ander artikel volgt Andersen stap voor stap wat er tijdens een

interview in Finland gebeurt. Hij beschrijft eerst zijn gesprek met het

gastteam, dat hem vertelt over een moeder met twee dochters. Een van

de dochters, 19 jaar oud, hoorde stemmen. Het team zei dat het be-

Tijdschrift voor Famì lietherapie )aargang 12 nr.2

zorgd was omdat zoveel andere personen in dat gezin ooit wegens een

psychose waren gehospitaliseerd. Andersen zei dat hij het team alleen

kon spreken als dat was wat ze wilden. Maar hij vroeg zich af of het

niet beter zou zijn rechtstreeks met de moeder en de dochter over hun

bekommernissen te spreken. Het team stemde daarin toe.

Eerst besprak hij met de vertaler welke werkmethode haar voorkeur

wegdroeg. Dan vestigde hij zijn aandacht op de lichaamstaal van de

moeder en de dochter wanneer ze in de kamer binnenkwamen. De

moeder leek erg verstrooid en in gedachten verzonken, de dochter te-

ruggetrokken. Na het luisteren naar de verschillende bekommernissen

- de dochter haar weigering naar school te gaan, de geschiedenis van

hospitalisaties door leden van de familie, de echtscheiding van moeder

- vroeg Andersen aan de moeder of ze nog andere kinderen had. Ze

zei "ja": van een vorige echtgenoot wiens ouders hun dochter opvoed-

den en van haar moeder weghielden. De dochter leefde op straat en

nam drugs maar had nu naar moeder geschreven met de vraag of ze

bij haar mocht komen wonen. Andersen vroeg de moeder of ze dacht

dat de dochter haar gemist had, en ze zei "ja" . Miste zij haar dochter?

")a". De zus knikte ook "ja".

Andersen zei dan: "Het klinkt alsof je dochter eenzaam is." Toen moe-

der dat bevestigde, vroeg Andersen of moeder zelf ook eenzaam was.

Op dat moment zei moeder: "lk heb zoveel pijn." Andersen vroeg haar

waar in haar lichaam ze die pijn voelde "ln het hart en in de gedach-

ten." "Als die pijn een stem zou vinden, wat zou die dan zeggen?." "De
stem zou schreeuwen." "Mel of zonder woorden?", vroeg Andersen.

Moeder keek hem slechts aan. Andersen vroeg:"Wie zou je willen dat

die stem opving?" Moeder zei: "Cod," "Hoe zou Cod op die stem rea-

geren?" Moeder zei dat ze hoopte dat Cod goed zou zorgen voor haar

drie dochters. Een lange pauze volgde. Een lange stilte. Het publiek
leek erg getroffen door wat er gebeurde, en Andersen zelf ook.

ln het volgende deel van het interview ontdekte Andersen dat deze

moeder geen volwassenen in haar leven had met wie ze kon praten;

ze had alleen haar dochters. Zehad vroeger een goed contact met haar

ouders aan vaderszijde gehad, maar die waren beiden gestorven. Zou
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het voor haar mogelijk geweest zijn naar hen te schreeuwen in praats
van naar God? En als ze er nog zouden zijn geweest, zouden ze haar
dan hebben kunnen helpen? Ze antwoord de;ia,, en begon zachtjes te
wenen. Andersen vroeg haar: ,Als je grootmoede, 

"t" 
nog g"*uurt *ur,

wat had die gezegd?,, Moeder antwoordde: ,,Kleine ,ãiã, ¡" bent zo
goed geweest voor je dochters.,, Andersen: ,,Wat zot)je terug gezegd
hebben?" "Crootmoeder, ik zie je zo graag.,, ,,En wat zou groo"trioeder
dan doen?" "Ze zou me in haar armen nurun en ik zou haar kunnen
ruiken. Ze rook zo goed.,, Heel wat mensen in het publiek waren nu
openlijk aan het wenen. Andersen vroeg de dochter wat haar gedach-
ten waren. Ze zei datze wist dat haar moeder aan het lijden wÃ, maar
ze wist niet veel over haar grootouders. ze zei dat ze liever hoorde
over de pijn van haar moeder dan niets te horen.

Andersen sloot het interview af met de suggestie dat moeder haar twee
dochters naar het graf van de grootoudurr r"u zou nemen, en met de
meisjes over hen zou praten. Dan vroeg Andersen aan het team en het
publiek om, terwijl moeder en dochter ruisterden, met hem te deren
wat hun gedachten waren bij dit gesprek. De teamreden zeiden dat ze
erg geraakt waren door moeders gevoelens voor haar dochter. Ander_
sen vroeg of er een stem van de grootmoeder in het publiek was, en er
was er een. Dan vroeg hij of er een stem van de grootvader was. Deze
personen vertelden dat ze ook erg geraakt waren door het gesprek. De
grootmoeder zei dat het erg berangrijk is voor een kreindochtu, orn 

""ngrootmoeder te hebben, en voor een moeder om een moeder te heb_
ben' Moeder en dochter verrieten de sessie ,,with firm handshakes and
firm looks." Drie maanden rater verterde een teamrid aan Andersen dat
de.dochter geen angsten meer had gehad, en geen stemmen meer had
gehoord, en dat zevanaf de herfst naar schooizou gaan.
ln Andersens bespreking van dit interview stert hij ãat hij niet op het
individu geöriënteerd is, en hij beschrijft zijn weik ars gericht op de
gemeenschap. Hij maakt een interessante opmerking ovei taal,

"Language is here defined as all expressions, whiih are regarded to
be of great significance in the above-mentioned co*runui purrpur-
tive. They are of many kinds, f.e. to talk, write, paint, clance, sing,
point, cry, laugh, scream, hit, etc., are all bodily activities. When
these expressions, which are bodily, take place in the presence of
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others, language becomes a social activity. our expressions are so-
cial offerings for participating in the bonds of others.,,

lk houd van deze opmerking omdat Andersen de idee benadrukt van
"netwerken die spreken met andere netwerken,,, een idee die we la_

ter opnieuw tegenkomen in het werk van Jaakko seikkura waarover
il< het zo meteen zal hebben. Maar eerst wil ik nog een opmerking
geven over Andersens bekwaamheid om verbindingen te maken op
een lichaam-geest niveau. wijlen cianfranco Cecchin (hij wordt erg
gemist!) plaagde mij vaak met mijn interesse naar de idee van ,empa_

thie' "Waar heb je empathie voor nodig?,', vroeg hij me wel eens. ,,Wat

is er zo belangrijk aan die empathie?,, lk probeerde hem uit te leggen
dat ik dat woord interactief gebruik, en dat ik spreek van tempathy,
een afkorting voor traveling empathy. Mijn inzicht werd versterkt toen
ik recent las over cellen in de hersenen die door onderzoekers ,spie-

gelneuronen' worden genoemd. Blijkbaar hebben onderzoekers van
de universiteit van croningen in Nederland (lhe Economist, 14 mei
2005) een actiegevoelig type van cel gevonden. Deze ceilen worden
niet enkel geactiveerd bij een rhesusaap die voedsel neemt, maar ook
bij een andere rhesusaap die de eerste voedsel ziet nemen. Descrip-
tieve experimenten bij mensen geven gelijkaardige resurtaten. Met an-
dere woorden: wanneer ik iemand zie die geraakt is door iets, en die
een reactie vertoont, dan wordt er in mijn eigen brein ook een klein
stukje geactiveerd. Hier zijn die actiesensitieve cellen in betrokken.
Het is interessant op te merken dat onderzoekers van autisme stellen
dat autisten precies die cellen missen. Er is dus blijkbaar een eerste
onderbouwing van de idee dat empathie meer is dan een individueel
kenmerk van een individu, maar dat het mogelijk centraal staat in de
vorming en versterking van een sociaal netwerk.

De Open Dialogue-Benadering

Laat me nu overstappen naar de open Dialogue-benadering. De term
Open Dialogues verwijst naar het werk van een groep van het Ker_
opudas ziekenhuis in het noorden van Finland, waartoe ook gezins-
therapiepioniers als Jukka Altonen, yrj Alanen and Jaakko Seikkula
(1995) behoren. Ze hebben een dialogische benadering ontwikkeld



t-

De kunst van wlrHNrss: een nieuw licht aan de horizon

voor personen met een eerste acute psychose. Filosofisch is de groep

erg beïnvloed door het werk van Mikhail Bakhtin en zijn kring. Ze heb-

ben recent een vijf jaar durende 'outcome'-studie over Open Dialogue

afgesloten. Daarbij werden de statistieken van Keropudas-subjecten

vergeleken met mensen die een traditionele behandeling kregen in een

Zweeds ziekenhuis. Met een traditionele behandeling wordt bedoeld

een hospitalisatie plus neurolepticabehandeling. Dit is in Europese

ziekenhuizen de meest algemeen aanvaarde manier om met een acute

psychose om te gaan.

Deze outcome-studie maakte heel wat belangstelling los. Vijf jaar na

het begin van de studie was B0% van de Open Dialogue patiënten aan

het werk, aan het studeren of in opleiding voor een job. Slechts 20%

gebruikte neuroleptica. ln de vergelijkingsgroep echter werd B07o op-
gevangen door de sociale zekerheid, en gebruikte B07o neuroleptica.

In de Open Dialogue groep speelde hospitalisatie een veel kleinere rol

dan in de groep met de traditionele behandeling, en werd vaak zelfs

helemaal vermeden. Herval na hospitalisatie was veel minder frequent

dan in de vergelijkingsgroep. lk stelde me de vraag: wat is het geheim

van deze benadering? Hoe werkt het?

Toen hoorde ik dat Mary Olson, een collega die les geeft aan de Smith

School of Social Work, gevraagd was een aanvraag in te dienen voor

een Fulbright beurs om naar de Jyväskylä universiteit in Finland te
gaan. Tom Andersen had me uitgenodigd om een van zijn congressen

in Noorwegen bij te wonen, en ik vroeg hem of ook Olson mocht mee-

komen. Omdat ze naast een goede therapeute en lesgeefster ook een

goede schrijfster is, wilde ik dat ze de Noorse en Finse onderzoekers

zou ontmoeten wiens werk ik al zoveel jaren volgde. Zo kon ik haar

voorstellen aan Andersens team in het ziekenhuis van Tromso. Toen ze

de Fulbright beurs kreeg, gingze inderdaad naarJyväskylä Universiteit
en kreeg ook de kans Seikkula te ontmoeten. Een resultaat van hun

ontmoeting was een artikel waarin ze de Open Dialogue benadering
beschreven (Seikkula & Olson, 2003). Ze hebben nu een aanvraag in-
gediend voor een NIMH'/-beurs om een pilootprogramma op te zetten,

waarin de Open Dialogue benadering gebruikt wordt bij kinderen die
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opgenomen worden op de spoedopnameafdeling van de Community

Services Prog¡am in de IJMass Worcester Medical School. Zoals bij de

Keropudas-studie zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de

outcomes van de onderzoeksgroep van kinderen die vanuit een Open

Dialogue perspectief behandeld zijn, en kinderen die op een Sewone
wijze opgenomen zijn op de afdeling.

Netwerken praten met netwerken

Seikkula hecht veel belang aan het bijeenbrengen van het behandel-

team van het ziekenhuis en leden van het sociale netwerk van de pa-

tiënt. Het behandelteam van het ziekenhuis, meestal bestaande uit drie

of vier mensen/ ontmoet elkaar zo snel mogelijk na de crisis, bij voor-

keur bij de patiënt thuis. Aangezien alle leden van de staf, ongeacht

hun discipline, in Keropudas verplicht zijn een driejarige training in

gezinstherapie te volgen, is het mogelijk heel snel een team op poten

te zetten met mensen die op dezelfde golflengte zitten. Ook al zijn er

bedden vrij, is het vaak mogelijk hospitalisatie te voorkomen. Er zijn

dagelijks ontmoetingen met het netwerk, zo veel als nodig, tot de crisis

verdwijnt. Later wordt soms therapie (individuele of gezinstherapie)

aangeboden,'maar het team blijft de situatie opvolgen.

Een ander belangrijk kenmerk is de aspiratie dat het gesprek 'zonder

rang' is. Dit is een concept van Bakhtin, die in zijn beschrijving van

dialogical iteit spreekt over...

"the development of familiar and intimate forms of address... more

or less outside the framework of the social hierarchy and social con'

ventions, 'without rank,' as it were." ( 1 986, p. 97 ).

Wat de Open Dialogue interessant maakt voor communicatiedeskun-

digen en onderzoekers, is de expliciete hoop van de betrokkenen een

gemeenschappelijke taal te creëren. Dit betekent dat er nooit gediscus-

sieerd wordt over de vreemde woorden van de cliënt, hoe irrationeel

ook, maar dat er steeds gewerkt wordt vanuit het geloof dat uiteindelijk

tijdens het gesprek wel een meer wederkerige manier van verwoorden

naar voor zal komen. Dit voorkomt het traditionele effect van gezins-

sessies, namelijk het uitvergroten van het verschil tussen de 'zieke'7 Nootvan de vertaler: NIMH = National lnstitutefor Mental Health
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en de 'gezonde' leden, of het verschil tussen patiënt en professional.

Het vermijden van dergelijke ongelijkheden kan gezien worden als het

centrale kenmerk van het samen spreken 'zonder rang'.

Seikkula stelt dat zijn teamleden in hun beginjaren gestructureerde

methoden als de Milanese systemische benadering gebruikten, maar

dat ze ontdekten dat ze er niet in slaagden voldoende engagement tus-

sen team en gezin voort te brengen. Seikkula zegt daarover:

"We early realized that it was no longer possible to have control
over the treatment processes by treatment plans or by family the-

rapy:'
Toen hoorden zij dat gezinstherapeut Yrj Alanen in Turku begonnen

was met het organiseren van open behandelingssessies. De patiënt was

aanwezig in elke sessie die draaide rond zijn of haar probleem, en het

gezin van de patiënt werd ook automatisch uitgenodigd. Celijktijdig
ontdekte de groep ook de ideeën van dialogisme voorgesteld door de

Russische taalfilosofen Mikhail Bakhtin, Lev Vygotsky en Valentin Vo-

loshinov. Dit maakte het voor hen mogelijk een beschrijving van het

open behandelingsproces te geven. Seikkula (Seikkula & Olson, 2002)

stelt de zaak scherp:
"Coming into engaged meetings or dialogical meetings (as we star-

ted to callthem), means giving up the idea of primarily having con-

trol over things and, instead, jumping into the same river or rapids

with our clients and trying to survive by taking each others hands|'
(p.4ü-alB)

ln hun artikel verbinden Seikkula en Olson de Open Dialogue werk-
wijze met Bakhtins concept van 'polyfonie'. Bakhtin schetst het ver-

schil tussen een schrijver zoals Tolstoj, die schreef vanuit een perspec-

tief van het oog van Cod enerzijds, en Dostojevsky's bekwaamheid
zich in en uit de levens van zijn romanfiguren te bewegen en door
hun stemmen te spreken. Bakhtin gaat verder met het spreken over de

aanwezigheid in het sociale leven van...
"a Ltniverse of innumerable consciousnesses, each with its own
world."

Een gesprek dat uitdrukking geeft aan deze verschillende mogelijke
werelden noemt Bakhtin 'polyfonisch'. Dit blijkt een belangrijke waar-

de te zijn voor wie hoopt dat er in de sessie een gemeenschappelijk
begrijpen verschijnt, waaraan alle deelnemers hebben meegewerkt.

Tijclschrift voor Fami lietherapie

De betekenis van chronificatie
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De meest verbluffende indruk die ik kreeg bij het lezen van de arti-

kels die leden van het l(eropudas zijn team over hun werk schreven

(Seikkula, et. al., 1gg5), was dat het doel van de behandelgroep niet

vooral symptoomverlichting was, maar eerder het voorkomen van

chroniciteit. Ten eerste reageren de behandelaars zo snel mogelijk

op elke situatie. Zo gauw iemand belt met nieuws over een crisis,

vertrekt een ad hoc team van het hospitaal naar waar het netwerk

van de patiënt dan ook wil samenkomen. De bedoeling was dat er

elke dag een samenkomst is, tot het gezin een gemeenschappelijke

taal heeft bereikt om in woorden te zetten wat aanvankelijk vreemd

en beangstigend was. Dit kan in het begin nogal wat samenkomsten

kosten, maar de frequentie van hospitalisatie verminderde en zware

medicatie werd ook ingeperkt. op een bepaald moment neemt the-

rapie (individueel, koppel, of gezin) het dan over van de dagelijkse

vergaderingen, maar ook daarna blijft het team betrokken op de pa-

tiënt en zijn/haar netwerk.

Wat scherp naar voor kwam, was het feit dat zoveel patiënten die wer-

den behandeld in het Keropudag hospitaal, uiteindel¡jk weer in de

gewone wereld functioneren. Seikkula geeft toe dat niet elk vreemd

gedrag kan onderclrukt worden, maar dat ze al tevreden waren als de

problematiek niet chronisch werd. De laatste keer toen seikkula de

VSA bezocht, vroeg ik hem of hij nog steeds werkte met zogenaamde

'schizofrenen'. Hij zei: "Neen, ik vind er geen meer'" Hij werkt nu met

depressieve mensen. Toen ik mijn verbazing uitdrukte, zei hij dat in de

12 jaar sinds het Keropudas Ziekenhuis zo anders begon te werken,

het percentage van de populatie in het noorden van Finland met chro-

nische pathologie was teruggevallen - van 13 per 100.000 tot B per

100.000, tot 5, tot 3, enz. Wellicht duurt het 12 jaar om het effect van

een methode voor het onderbreken van chronificatie op de bredere

populatie te zien, zei Seikkula nog.

Toen had ik zelf wat shotter noemt een arresting moment.lk begon

na te denken over de idee van de preventie van chroniciteit en ik her-

bekeek mijn eigen jarenlange worstelingen met de psychiatrie. Mijn
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eerste rampzalige ontmoeting was met een dorpspsychiater die mij
behandelde voor een post-partum depressie na de geboorte van mijn
eerste kind. Hij schreef me het pas ontdekte medicament Reserpine

voor. Die medicatie leidde tot extreme agitatie en maakt mijn toestand

nog erger. Celukkig won mijn echtgenoot een prijs in toneelkritiek die

ons naar Oxford voerde. Daar zal ik zonder voorschriften en werd ik
beter. Sinds die ervaring heb ik heel erg mijn best gedaan om ver weg
te blijven van psychiaters, ook al vroeg ik me wel eens af of ik niet aan

bepaalde mentale stoornissen leed. Mijn zoektocht naar een proces

dat menselijker en meer aanvaardend aanvoelde, heeft mijn lange weg

in dit veld gekleurd.

ln het licht van mijn eigen ervaring vond ik Seikkula's ideeën erg be-

langrijk. lk stelde mezelf de vraag: "Wat als we nu eens allen beslissen

dat het doel van welke therapie dan ook het voorkomen van chro-

nificatie is?" Toen bedacht ik dat de term 'calcificatie' (verkalking)

misschien een meer algemene metafoor is. Hoe vaak hebben we het

woord 'vastzitten' niet gebruikt om de moeilijkheden van een gezin te

beschrijven? Hoe vaak hebben de problemen die mensen melden, niet

een soort van hard en isolerend schild gevormd rond het gezin, dat
niet enkel de gezinsleden opsluit maar ook de professionals bedreigt?

Dit effect lijkt een van de meest opmerkelijke ontdekkingen van de

gezinstherapiebeweging te zijn, ook al leek de gezinstherapie vaak on-
machtig om ze te bestrijden.

Misschien zijn we dicht bij het begrijpen waarom. Het dialogische
proces dat ik heb beschreven, lijkt dit schild op te lossen. Het erg op
gebaren gerichte werk van Andersen is één voorbeeld van het bestrij-
den van de verkalking, evenals Harlene Andersons collaboratieve
werk, Peggy Penns gebruik van schrijven of de dialogische netwerken

van Jaakko Seikkula en Mary Olson. Harry Coolishian noemde dit fe-

nomeen van het beschermende schild het problem-defined system, en

hij sprak van het oplossen van het probleem. De basisidee hierbij luidt
dat een vorm van discours een andere vorm van discours kan oplossen.

Misschien is het mooiste voorbeeld hiervan de werking van de Open
Dialogue in het creëren van een gemeenschappelijke taal die mensen

verbindt en beschermt tegen de isolatie, die opduikt wanneer hospita-
lisatie en medicatie hen uiteen drijven.

Laat me verder gaan met het verhaal over mijn contact met Rock the

boat, een ongebruikel ij ke hulpverlen i ngsorgan isatie geleid door Chris

Kinman, een gezins- en Semeenschapstherapeut en voormalig domi-

nee, samen met zijn partner, de criminoloog Peter Finck' Cedurende

12 jaar ben ik, bijna jaarlijks, door Noord-Amerika naar Vancouver

(British Colombia, Canada)gereisd om te zien wat Kinman en Finck er

doen. Zoals het werk waarover ik hierboven sprak, gaat het ook hier

over'netwerken die praten met andere netwerken'.

ln 1994 telefoneerde Chris me en vroeg hij me een workshop in British

Colombia te geven. Toen ik wat later daar was, bracht Chris me in con-

tact met de krachtige tradities van de mensen van de First Nations8, in

het bijzonder met de kunst en cultuur van de Haida Cwaivan de Queen

Charlotte lslands. Chris werkte toen met jongeren van de First Nations

en hun gezinnen, en hij was gefascineerd door de eeuwenoude rituelen

van de potlach, waar vooral geven centraal staat (eerder dan nemen). lk

was niet verrast dat hij me vertelde dat hij wilde werken met de idee van

een geschenk, eerder dan met de idee van tekorten en handicaps.

Zijn werk werd ook gekenmerkt door een sterke aanwezigheid in de

gemeenschap. Tijdens een pauze van mijn workshop, die in Vancouver

plaatsvond, nam een van de deelnemers me mee naar een kamer die

gevuld was met groen licht. Daar, tussen de ficusboom en het bamboe,

zag ik een verbazingwekkend ding. Het was een groenachtige bronzen

kano, bijna zo groot als de halve kamer, en in de kano waren allerlei

totemdieren met elkaar aan het worstelen: de raaf met de beer, de wolf
met de arend, de kraai met de hond. Terwijl half-menswezens zoals de

Hondvis Vrouw of de Beer Moeder peddelden, keek van in de verte het

sombere opperhoofd toe. Zijn hoofddeksel had de vorm van een tempel.

Men vertelde me dat dit het werk was van een beeldhouwer genaamd

Bill Reid, die zelf een afstammeling was van de First Nations mensen' ln

zijn werk, getiteld The Spirit of the Haida Cwai, beeldde Reid zichzelf uit

als de Ëeuwenoude Dienstplichtige die met de anderen mee peddelt.

8 Noot van de vertaler: De Frrst Nafions verwijst naar de Canadese lndianen, ook wel
Native Canadians genoemd.
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Chris nam me mee naar de universite¡tsboekhandel en toonde me het
werk van twee Franse schrijvers, Deleuze and Guattari (1986), die zich
verzetten tegen de boomstructuur-hiërarchieën in het westerse denken.
ln de plaats daarvan spreken zij over het horizontale groeipatroon van
de 'rhizoom'e. Een andere favoriete schrijver was Caston Bachelard
(1994), die het concept van .reverberation voorstelde als alternatief
voor causaliteit. Deze idee duwde me terug naar Batesons grammatica
van de Creatura, waar het overbrengen van betekenis gaat via prever-
bale kanalen van metaforen, eerder dan door logische gedachtegan-
gen. lk kocht toen ook een boek van Jacques Codbout, genaamd Ihe
World of the Cift (1998), en ik herinner me dat ik Kinman voorstelde
dat hij zijn werk The Language of Cift. (de taal van het geschenk) zou
noemen.

Chris toonde me dan voorbeelden uit een 'lokale kennis'-serie die hij
had samengesteld, gebaseerd op uitspraken van mensen met wie hij
samenwerkte. Sommige titels waren Local Wisdom of the Mothers of
Local Wisdom of the Kids. Hij schreef op wat mensen hem zegden
en bracht het samen in een soort van eenvoudig zelf-gepubliceerd
boek. Soms vulde hij deze commentaren aan met passages die hij zelf
schreef, of met citaten van schrijvers die hij bewonderde. Het voelde
voor mij alsof hij, door die uitspraken om te zetten tot een boek, aan
de mensen met wie hij werkte een stuk waardigheid gaf.

Een andere innovatie van Kinman was wat hij noemde een Collabora-
tive Action Plan (2001). Dit document vormde een alternatief voor de
veel voorkomende probleemgerichte intake, die gebruikelijk was in
die streek. Het bijzondere eraan was dat het georganiseerd werd rond
de taal van het geschenk, waarnaar ik hierboven al verwees. De eerste
bladzijde stelde de vraag: "Wat zijn de geschenken en mogelijkheden
die deze persoon aan de gemeenschap te bieden heeft?" De tweede
bladzijde vroeg: "WaÍ. zijn de geschenken en mogelijkheden die de
gemeenschap aan deze persoon te bieden heeft?" De derde: "Wat zijn
de obstakels voor deze geschenken en mogelijkheden?" Dit was de es-

sentie van het document maar het varieerde wel eens. Kinman vertelde

9 Noot van de vertaler: het woord 'rhizoom' verwijst naar de horizontaal groeiende
wortelstokken van sommige planten zoals bamboe, irissen, brandnetels, grassen,
enz. Het is een kluwen van kleine wortels, die kriskras door elkaar lopen. Rhizomen
hebben geen centraal punt.
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me dat gewoon het gebruik van dit document een positieve invloed
had op zijn relatie met de mensen waar hij mee werkte.

Vanuit zijn verlangen me vertrouwd te maken met zijn omgeving, zette
Kinman me in een ouderwets hotel in de Canadese Rockies. Al was het
slechts voor één nacht, het moet hem nogal wat geld gekost hebben.
Maar dat geld was goed besteed, tenminste als het zijn bedoeling was
indruk op mij te maken. lk vroeg hem naar het werk dat hij deed met
de jongeren en hun families, en hij vertelde me aangrijpende verhalen
over zijn pogingen om vanuit hun perspectief naar de wereld te kijken.
Hij vertelde bijvoorbeeld over een tienermeisje dat hem zei ,,fhera-

peuten proberen in je hoofd te komen, terwijl begeleiders je helpen
de last te dragen." Ol zoals hij het uitdrukte: "Wat een berg niet kan
dragen, wordt door de rivier meegenomen." Ik apprecieerde de idee
dat therapie zou kunnen zijn als een rivier. We sloten onze tijd samen
af met een bezoek aan het Antropologisch Museum, de bewaarplaats
van zoveel van de cultuur en de schittering van de First Nations be-
schaving. Dan kocht ik een boek over het werk van Bill Reid en we
namen afscheid.

The Fairy Godfathers

Maar het was geen definitief afscheid. Het volgende jaar vroeg Kinman
me opnieuw langs te komen. Hij organiseerde een ontmoeting met de
systemen waarmee hij werkte: sommige ouders van kinderen die hij
zagl een opleidingsgroep en enkele collega,s. lk was toen erg bein-
vloed door Tom Andersens ideeën van processen van reflectie, en we
dachten dat we een dergelijke werkwijze konden gebruiken voor deze
ontmoeting. lk vroeg Kinman te luisteren terwijl ik alle deelnemers in
de cirkel interviewde over hun ervaringen met Kinmans heel eigen
manier van werken. De ouders zegden dat hij niet was zoals andere
hulpverleners van sociale diensten, omdat hij hen het gevoel gaf dat ze
zelf helpers en medewerkers waren. De studenten waren blij omdat hij
hen werktuigen gaf, die het makkelijker maakten verbinding te leggen
met cliënten. Zijn collega's vertelden gelijkaardige dingen. Kinman
probeerde verschillende keren tussen te komen maar ik hield hem te-
gen. Toen iedereen zijn zeghad gedaan, richtte ik me tot hem en vroeg
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welke impact dit alles op hem had. Hij was ondertussen natuurlijk vol

emoties. Hij nam de notities die hij had gemaakt en gaf iedereen zijn

idee terug alsof het een zin was uit een uitgebreid gedicht. Het was

voor ons allemaal een erg aangrijpende ervaring.

Twee jaar later vroeg Kinman me opnieuw langs te komen om een ont-

moeting te leiden, die we nu noemden: Honoring Community, Deze

keer was de samenkomst meer formeel en Chris stelde me voor aan

zijn nieuwe partner Peter Finck. Er waren vertegenwoordigers van ver-

schillende sociale diensten aanwezig: enkele pleegouders, twee Ieden

van een motorbende die de leiding hadden over een home voor moei-

lijke jongens, een probatieagent (de enige aanwezige met een profes-

sionele graad), enkele studenten sociaal werk en een groep volwasse-

nen die waren overgebracht van lhe Mood C/inic op Vancouver lsland

door psychiater Robin Routledge. Chris gaf een inleiding en stelde mij

voor. lk ging dan bij elke subgroep zitten en stelde hen vragen over

hun werk. lk was erg getroffen door de rijkheid van de verschillende

ervaringen en ideeën die naar voor gebracht werden' En het werd een

bijzonder fascinerend gesprek, zowel voor wie sprak als voor wie Iuis-

terde, want de aanwezigen zouden zonder deze bijeenkomst nooit

kennis gemaakt hebben met elkaars wereld,.

Laat me dit even toelichten met een anekdote over de motorrijders,

die op de vergadering aanwezig waren. De dag ervoor zat ik op een

wekelijkse conferentie van mensen die het hoofd waren van homes

voor probleemjongeren. Het waren allen motorrijders en ze hadden

op hun voorarmen levendige tatoeages. lk werd niet voorgesteld en

voelde me als een vreemd voorwerp in de groep, maar ik luisterde met

veel interesse. Op een bepaald moment vroeg de leider van de groep,

nog steeds zonder mij voor te stellen, wat ik over een en ander dacht.

lk zei dat ik het meest onder de indruk was van hun zachtheid. Dan

nam ik een risico en zei iets verschrikkelijks. lk zei: "Voor mij zijn jul-

lie een bende van fairy godfatherslo." Er viel een moment van stilte en

dan barstte de groep uit in een geweldige bulderlach. Ze keken naar

de leider, die de meest indrukwekkende tatoeages had en die geluk-

kig ook moest lachen. Deze man en een collega van hem kwamen

.l 0 Noot van de vertaler: 'fairy godfather'zou kunnen vertaald worden als'mannelijke

sprookjesfee'.
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de volgende dag ook naar de ontmoeting van de gemeenschap. Ze

spraken er met nadruk over hun ervaringen in het verleden met klas-

sevooroordelen van de mensen in sociale diensten. Maar wat me het

meest opviel was dat hij een badge op zijn hemd droeg, waarop stond:

Fairy Codfather.

De conferentie sloot af met een uiteenzetting van de mensen van The

Mood Clinic. Dit is een informele groep, die een bemiddelende rol

speelt tussen patiënten en dokters in kwesties van medicatie en behan-

deling. Hun verhalen lokten onze sympathie uit en riep ook gevoelens

van hoop op. Het gebeuren als geheel gaf me de kans de hulpverleners

te leren kennen als harde zwoegers in de schaduw van erg belaste cli-
enten, die toch hun optimisme intact hielden.

Nieuwe systemen in plaats van de oude

lk hield contact met Kinman, en nu en dan mailde hij mij wat van zijn
teksten. Ooit gebruikte hij zelf een hele rol van mijn fax papier; het

bleef maar uit het toestel vloeien op de vloer van mijn studeerkamer,

zoals een eindeloze Chinese papierrol. Maar spoedig kwam er een

nieuwe toevoeging aan de Wisdom Series over de verpleegkundigen
van de Frasier RiverValley. En ik hoorde een nieuw verhaal,

Chris vertelde me over bepaalde verpleegkundigen in de Frazier River
Valley die naar Rock the Boat kwamen omdat ze ontevreden waren
met hun probleemgeoriënteerde assessment-formulieren. Ze hadden
gehoord dat Kinman en Finck alternatieven aan het uitproberen wa-
ren, die gebaseerd waren op de idee van het geschenk. Blijkbaar was
het Collaborative Action P/an precies waarnaar ze op zoek waren.
Chris vertelde me dat ze deze werkwijze wilden uitproberen in hun
eigen praktijken. Opmerkelijk genoeg werden ze gesteund door hun
supervisors en door de bureaucratie. Kinman vertelde me ook dat het
opleidingsprogramma van Verpleegkunde en Volksgezondheid aan de
universiteit van Victoria eveneens veranderd was.

Terwijl ik een continent verder op mijn berg zaf, zag ik rooksigna-
len maar had ik geen idee welke de diepgaande gevolgen zouden
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zijn. Zonder waarschuwing vroeg Kinman me opnieuw te komen'

Het scheen dat ze opnieuw een Honor¡ng Community bijeenkomst

rond de verwezenlijking van de verpleegkundigen aan het voorberei-

den waren. Dus vloog ik weer naar hen toe, en wat ik er zag verraste

me heel erg. zo gauw ik er aankwam, stelde Kinman me voor aan de

eerstelijnswerkers. Ze vertelden me over hun plannen voor de bijeen-

komst die de volgende dag was gepland. Dit is een verhaal van wat er

gebeurd is.

Eerst gaf Kinman me een diavoorstelling met commentaar van de ver-

pleegsters zelf (hij hacl heel de nacht doorgewerkt om de voorstelling

lluui tu krijgen). Dan zat ik bij een groep verpleegkundigen, die me

vertelden hoe hun werk hun leven had veranderd. Daarna kwamen de

mensen van de bureaucratie. Dan kwamen de opleiders van de univer-

siteit van Victoria. Ten slotte zat ik bij Marjorie warkentin, een van de

verpleegsters die mee aan de basis lagen van de grote veranderingen,

samen met een jonge moeder die herstelde van een postpartum de-

pressie en bereid was ook haar verhaal te doen'

Dit was de eerste keer in mijn 40 jaar in het veld dat ik aanwezig was

bij een verandering op elk niveau van het complexe gezondheids-

,yrt""r' de eerstelijnswerkers, de mensen van de administratie, de

opleiders en de cliënten. Die laatste groep wordt gewoonlijk bij der-

gelijke congressen uitgesloten, behalve als een soort bewijsstuk in

*oitrnopr en opleidingen. lk dacht aan al de gezinnen die sinds

de geboorte van ons veld gebruikt zijn om voor een grote zaal ge-

zinstherapie te demonstreren. Deze jonge moeder echter was er niet

om te bewijzen hoe vaardig de ene of andere therapeut is. Ze was

baas van haar eigen stem. Zij en Warkentin beschreven hun erva-

ringen met deze geschenk-georiënteerde benadering van menselijke

n--ìo"ili;t t-ì"den, en vertelden ons wat een verschil het voor beiden

betekende.

Deze systemische veranderingen zijn tot de dag van vandaag blijven

bestaan, en deze dag was ik getuige van die schitterende nieuwheid

in de Fraser River Valley. ondanks de reductieve mantel van het Ma-

naged care gezondheidssysteem in de VSA kunnen verschuivingen
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zoals deze ons hoop geven dat het taalspel dat we gebruiken, het hele

verschil maakt.

De ConversatietheraPieën

Het geheim van het spreken via de ondergrondse kanalen is dat het

werkt op een felt-sense-niveau, eerder dan dat het gecodificeerde regels

voor veranclering zou volgen. Een recent artikel van Roger Lowe, hier-

boven al vermeld, vergelijkt wat hij noemt de 'gestructureerde vraag/-

benaderingen van Michael White en Steve DeShazer, met de voor-de-

vuist-weg-stijl die Tom Andersen, Harlene Anderson, Peggy Penn, ikzelf

en vele anderen verkiezen. Lowe heeft twee termen om die stijl van wer-

ken te beschrijven: 'dialogisch' en 'conversatiegericht'' lk houd van de

term'conversatiegericht' (conversational). Het sugSereert een kwal iteit

van een open einde samen met een nadruk op spontaniteit, meer zoals

een creatieve kunstenaar werkt en minder als een opgeleide professio-

nal. Andersen sluit zijn artikel af met te stellen: "Het is mijn wens op dit

moment dat we niet meer praten over therapie, maar over menselijke

kunst; de kunst om te participeren in banden met anderen."

Hoe we dit ook benoemen, het lijkt me dat we verder zijn gegaan

dan het 'lingu'istische systeem' van het sociaal constructionisme met

zijn nadruk op de kneedbaarheid van betekenissen. We zijn nu op

zoek naar Withness-praktijken. Ze omvatten een speciale soort van

uitwisseling. Ze omzeilen de hiërarchie die impliciet aanwezig is in

de meeste sociale interacties. Ze leiden niet naar een vooropgezet

doel en ze hangen niet af van een vooropgezette technologie. Als er

iets ontstaat van 'we zijn er', dan komt dat spontaan, zoals Wittgen-

stein suggereert wanneer hij zegt dat het doel van de filosofie is ons

te helpen te weten hoe verder te gaan. Boven alles werken ze op een

gevoelsniveau, wat het veld is waar er gevochten wordt voor goederen

en waar de discussies verder gaan, en waar een gevoel van rechtvaar-

digheid een voortdurend levend ding is. Als we geen manier vinden

om de typische manoeuvres te blokkeren, dan kunnen we tenminste

een tijdelijke plel< creelren waar leeuwen en schapen samen kunnen

praten.
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De Gee Bend Quilts

Laat me afsluiten met het verhaal van de Cee Bend Quiltsll , gemaakt

van repen oude stof door de zwarte volksvrouwen van Cee Bend in

Alabama, die nu bejubeld worden als triomfantelijke voorbeelden van

verrassende volkskunst. Het gezinstherapieveld is ook gemaakt uit re-

pen en lappen. Zoals de makers van Cee Bend Quilts, met hun ei-

gen geschiedenis op de achtergrond, oude stukken stof gebruikten om

bedspreien te maken, zo ook is onze beweging gemaakt van stukken

praktijken van vele fasen: structureel, strategisch, interactioneel, oplos-

singsgericht, systemisch, narratief, collaboratief"., om er maar enkele

te noemen. En nu komt er weer een nieuwe term, nl. 'dialogisch' of

- waar ik zelf de voorkeur aan geef - 'conversatiegericht'. Dit sugge-

reert een vluchtige kwaliteit, 'withness' genaamd, en is weergegeven

door een speciaal soort Sesprek of taalspel. Dat helpt ons onze weg te

vinden in het leggen van sociale banden. Er is geen eindpunt waar die

beweging naartoe gaat. Het is zoals een quilt en de enige bedoeling

is dat het ons's nachts warm houdt. Anderzijds: het is belangrijk te

respecteren dat het gemaakt is van allerlei stukken geschiedenis, herin-

neringen en kennis.
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